
E ls signants, homes i dones afiliats a EUiA, davant 
la situació política que suposen les eleccions al 

Parlament del 25 de Novembre i del procés de desig-
nació de candidats i candidates, per la circumscripció 
de Barcelona, fem públiques aquestes reflexions: 

El 25N, la Catalunya dels drets socials i els drets 
nacionals. El proper el 25N la societat catalana està 
cridada a un triple repte: quines alternatives socials, 
econòmiques i laborals proposar donat el fracàs de 
les polítiques europees, del PP i CiU; com respondre 
en favor del dret a decidir; i com abordar un nou pro-
cés constituent.

Amb CiU al govern es viu pitjor que el 2010. L’atur 
ha crescut en 250 persones per dia, afectant més a jo-
ves i dones, 203.858 persones (32%) no cobren pres-
tació o subsidi i s’han disparat els ERO un 59%. CiU 
no ha sabut frenar el creixement de l’atur, ha estat una 
màquina de destruir ocupació en el sector privat i pú-
blic i és corresponsable, com denuncien els sindicats, 
de la contrareforma laboral.

Les retallades d’Artur Mas, per una austeritat 
dogmàtica, són els efectes d’un model conserva-
dor. Les polítiques de CiU i del PP estan degradant 
la salut, l’educació, els serveis socials, l’habitatge i el 
transport públic. Les condicions de vida han empit-
jorat per a la majoria, per la pèrdua d’universalitza-
ció de drets i per noves taxes, per l’increment de la 
pobresa, per reduir l’autonomia de les persones i per 
les noves desigualtats. CiU no pot amagar, darrere el 
pacte fiscal o la transició nacional, el rescat i el fracàs 
de les seves polítiques.

Fiscalitat justa, creació d’ocupació, estat del ben-
estar i serveis públics, bases per una alternativa 
social i econòmica per a la majoria. CiU no ha fet 
cap pas per a un canvi del model productiu, amb crea-
ció d’ocupació i equilibri territorial. CiU ha menystin-
gut una estratègia consensuada en favor de l’economia 
productiva, la indústria, el coneixement, l’economia 
verda, les polítiques socials i el treball digne.

El 25N pel dret a decidir en un nou horitzó nacio-
nal. Després de la manifestació de l’11 de Setembre i 
la declaració del Parlament, s’ha obert un nou horitzó 
nacional: exercir el dret a l’autodeterminació. L’11S i 
la declaració del Parlament mostren que pel poble de 

Catalunya ha arribat l’hora d’exercir el dret a decidir. 
Un procés democràtic que necessitarà un gran acord 
com a poble. Un procés democràtic i constituent que 
garanteixi la cohesió social i la consideració de Cata-
lunya com un sol poble, més quan la crisi està casti-
gant amplis sectors de la societat catalana. 

El 25N en un marc de crisi de la Constitució, de 
l‘Estat de les Autonomies i d’intolerables atacs 
contra Catalunya. A Catalunya i a l’Estat espanyol, 
després de la sentència de l’Estatut i la ruptura del 
pacte constitucional res tornarà a ser igual: la Cons-
titució i l’Estat de les Autonomies, estan en crisi. La 
societat catalana ha mostrat que vol avançar en la 
seva llibertat com a nació i que no accepta més rebre 
un no permanent com a resposta a més democràcia, 
distribució del poder i millora del finançament. La 
societat catalana no accepta l’ofensiva recentralit-
zadora del PP que aprofita decrets lleis per retallar 
competències. La societat català rebutja els atacs i 
les provocacions franquistes de membres del govern 
del PP a la llengua, la cultura, l’economia i les insti-
tucions catalanes. Catalunya mereix que es respecti 
la seva voluntat de ser i el seu dret a decidir, i està 
rebent -de manera irresponsable- amenaces i insults 
que tenen conseqüències polítiques.

El 25N donarà pas a un nou panorama de les 
esquerres. Per estar a l’alçada de la nova situa-
ció política post 25N, cal que ICV-EUiA sigui a 
les eleccions punt de trobada electoral de moltes 
persones d’esquerres. Una ICV-EUiA que acon-
segueixi més representació i caminar –des del 
seu enfortiment- cap a un nou espai de l’esquerra 
transformadora, nacional i ecologista. Una ICV-
EUiA més forta per a col•laborar i confluir amb 
altres esquerres obrint horitzons progressistes a 
l’hegemonia conservadora.

Les esquerres hauran de contribuir a àmplies 
unitats socials. Unitat de la majoria de la ciutadania 
front les polítiques del PP i CiU. Unitat i alternatives 
des de les organitzacions socials, veïnals, sindicats, 
l’economia social, professionals, món de la cultura, 
entitats de solidaritat, petits i mitjans empresaris, 
plataformes en defensa dels serveis públics i el ter-
ritori, 15M... per aconseguir solucions concretes als 
problemes de la gent (atur, pobresa, retallades...) i 
tornar a crear comunitat. Unitat pel dret a decidir i 
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fer front a la recentralització del PP. Unitat per defen-
sar la democràcia social i les llibertats a Europa.

Pels reptes socials, nacionals i també per a ICV-
EUiA que suposa el 25N, les persones d’EUiA que 
signem, pensem que calia rendibilitzar el bagatge 
i l’experiència política dels diputats Jordi Miralles i 
Mercè Civit, així com la bona feina feta des del Grup 
Parlamentari d’ICV-EUiA. Per la qual cosa, i davant 
una legislatura interrompuda, no compartim que, 
des de la direcció d’EUiA, no s’hagin garantit les 
aportacions polítiques i la continuïtat de l’expe-
riència parlamentària de Jordi Miralles i Mercè 
Civit. La propera legislatura, marcada per la defen-
sa dels drets socials, nacionals i la consulta al poble, 
necessitava de les seves experiències i coneixements 

(legislatius, sindicals, socials i feminista, redacció de 
l’Estatut i Pacte fiscal, defensa de serveis públics...) al 
Parlament.

ICV-EUiA amb la majoria. El 25N es polaritzarà en 
el model social i econòmic, i el dret a decidir. ICV-
EUiA ha d’intervenir de manera valenta, com ho ha 
fet al carrer i al Parlament, en aquest dos aspectes 
centrals de la Catalunya d’avui. Les eleccions no són 
només per fer front a les retallades o només per exer-
cir el dret a decidir. El 25N, i també després de les 
eleccions, cal respondre des d’una proposta progra-
màtica per a la majoria del poble de Catalunya, en el 
terreny social i nacional.

Barcelona, 16 d’octubre de 2012

Signatures

Consell Nacional

• Fèlix Alonso (A)
• Eduard Altés, (C)
• Hamid Berrani
• Lourdes Carreras (R)
•  Lola Castro
• Mercè Civit (D)
• Albert Company
• Pere Fernández (C)
• Rut Garrido (C)
• Sergio Gómez (R) 
• Manuel Leiva (R) 
• Albert Llatge (R) 
• Jesús Lorenzo
• Carme Méndez (C) 
• Jordi Miralles (D)
• Mercè Miralles
• Enric Miravitllas 
• Fabián Nevado
• Maribel Nogué 
• Teresa Ortega
• María José Pardo
• Juan Manuel Patón Casas 
• Miguel Peláez
• Carles Planas
• Francisco Ramos
• Pilar Ramos
• Isabel Ribas (R) 
• Santi Serra
• Isabel Soley 
• Emili Suárez (R) 
• Josep Vallhonesta (C)

• Joan Alborch
• Irene Alonso Da Costa 
• Germán Alonso Cantorné (C)
• Guillermo Alonso (R)
• Cristóbal Alonso Pérez 
• Manuel Álvarez Martínez 
• Eusebi Barbet
• Luis Miguel Benjumea 
• Paco Bravo
• Emili Cardona 
• María Carmen Castellano 
• José T. Catalán
• Josep María Clarisó
• Eduard Cruz (R) 
• José Manuel Cuenca Moreno 
• Xavi Cutillas
• Miguel De la Rubia 
• Esther Díez Rica
• Teresa Domenech 
• Antonio Fernández Mengual 
• Olga Fernández
• Roque Fernández 
• Albert Ferré
• Ignacio Flórez 
• Toni Franco
• José Fuentes 
• Ma. Carmen Gámez 
• Bernardo García
• Palmira García
• Felisa García García (R) 
• Pilar García Gómez

Territoris, Sectors i Món del Treball

Diputat/ada (D), Alcalde (A), Regidor/a (R), Conseller/a de districte (C) 

• Antonio García Moreno 
• Sonia García
• Jordi Garrell 
• Juan José Hernández 
• Gabriel Jaraba
• Sergi Llobell
• Joan López Gallego 
• Marisol López Martínez 
• Carme López Peral
• Bea Marín
• Joana Mariné 
• Manuel Martín Fornés 
• Agustí Masip
• Rosa Maria Massanet 
• José Luis Mata (R)
• Carles Méndez 
• Mireia Molero
• Maria Josep Morales
• Isabel Monteys
• Alfonso Muñoz
• Isabel Navarro
• Julian Nuñez
• Juan José Oliva Carrillo 
• Julia Palomares
• Juan Manuel Patón Barnés 
• Nerea Peláez
• Marià Pere
• Carles Périz 
• Manuel Piñar 
• Carol Pujades 
• Camilo Ramos 

• Jordi Ribó
• Emili Rodríguez 
• Xavier Rodríguez Pacios (R) 
• Jesús Rodríguez Requeijo (R) 
• Eduardo Romero (R)
• Ghassan Saliba
• María Sánchez Pavón 
• Begoña Simón
• Rafa Solórzano 
• Encarna Tarrías 
• Gomi Torrescusa 
• Pura Velarde
• Miquel Villagrasa


