INFORME AL CONSELL NACIONAL D’EUiA DE 24 D’OCTUBRE DE
2015
Volem començar el Consell Nacional amb un record del company Jordi
Miralles

Aquest Consell nacional ha estat convocat de forma extraordinària
per avaluar la proposta d’EUiA davant la convocatòria d’Eleccions
Generals pel proper 20 de desembre. S´ha discutit aquest informe a
la Comissió Nacional del passat 19 d’octubre.
1. Recordem la valoració dels resultats de les Eleccions al
Parlament de Catalunya del 27S aprovada al Consell Nacional
del passat 2 d’octubre que adjuntem de forma annexa (1).
2. En la mencionada valoració vam definir la situació en que es
troba Catalunya després dels resultats i ara passem a
desenvolupar les següents propostes:






Constitució del Grup Parlamentari de Catalunya sí que es pot,
amb les funcions de President, Portaveu, Portaveus adjunts i
mesa. Constitució de la Direcció Política de Grup. Distribució de
Comissions Parlamentaries.
Constitució del Parlament de Catalunya. Mesa
Període per l’elecció del President/a de la Generalitat de
Catalunya.
Període per la constitució del Govern de la Generalitat,
Adjuntem de forma annexa (2) el document de prioritats
parlamentaries de CSQP on voldríem destacar:





Pla de Rescat Social.
Augment dels recursos públics, fiscalitat, fre i reversió de
privatitzacions.
Procés Constituent i Referèndum d’Autodeterminació.
(Informació oral sobre calendari i perspectiva)

3. Davant la convocatori d’Eleccions Generals el 20D cal tenir en
compte:
 El document d’Unitat Popular aprovat pel CPF d’IU del 3
d’octubre, annexat (3)



Els acords de la reunió conjunta entre dues delegacions d’IU i
EUiA el passat dimecres 21 d’octubre.

Per això es proposa treballar per aconseguir:
A) Mantenir i reforçar la relació i el Projecte Federal conjunt antre
EUiA i IU. Dialogar i acordar l’estratègia electoral conjunta pel
20D. Traçar conjuntament també l’estratègia de recomposició
de l’esquerra transformadora a Catalunya i a la resta de l’Estat
per després del 20D.
B) Seguir desenvolupant l’estratègia de la 6à Assemblea Nacional
d’EUiA de “Nou Espai”. Aprendre de les mancances de CSQP,
positivitzar les experiències dels espais unitaris municipalistes i
així desenvolupar una nova candidatura de suma que superi les
males pràctiques comeses.
Convocar pels dies 30 i 31 d’octubre un referèndum a tota la
militància i amics/es d’EUiA per referendar o no, l’acord a que
s’arribi en la negociació engegada entre BCNComú, ICV,
EquoCat, Podem, Independents i EUiA.
C) Treballar per:






Una Coalició Catalana que obtingui un Grup Parlamentari propi
al Congrés.
Una Coalició que sigui expressió pública de tots els seus
components o d’un sol component representatiu del conjunt.
Que asseguri un lloc de sortida per EUiA. Que desenvolupi un
acord pel Senat.
Una Coalició amb un acord de finançament de les parts i del
conjunt.
Un acord que sigui dialogat/acordat amb IU.

(s’ofereix informació oral)

