Novetats
A un any de la proposta de Nou espai, com una Syriza catalana autòctona, EUiA ha redreçat l'estratègia en
funció de les noves experiències.
La mobilització de les marees està deslegitimitzant el govern estatal del PP de Rajoy i l'autonòmic de CiU de
Mas. El govern de Rajoy aplica la seva majoria parlamentària i provoca el desgavell social i la involució
democràtica. El govern de Mas no està en condicions d'aprovar els Pressupostos 2013. Wert ha d'ajornar la Llei
d'Ensenyament. Gallardon troba través a la liquidació de la llei sobre el dret a l'avortament. La Llei de Bases del
Règim local enfonsa les municipis. Els projectes de Reforma laboral, Pensions, i la finalització del sistema de
Convenis, anuncien nous fronts de conflictivitat greu pel desastre social.
IU està plantejant una proposta de Bloc Polític i Social per aplegar marees, resistències i sindicalisme. EUiA
manté l'orientació d'aliança entre federalistes, autonomistes, sobiranistes i independentistes. AGE (Anova i EU
Galicia) és una experiència exitosa del concepte d'aliança defensat per EUiA.
La mobilització social i organització unitària de la PAH és un element bàsic a estudiar i a emmirallar-s'hi. S'ha
guanyat la simpatia de la població, entre els diferents estaments i classes, arreu de l'estat. La PAH, com les
diverses marees i el sindicalisme palesa que el factor social unifica a la component treballadora de tota la
població a l'estat. Ara també comencem el procés per la ILP per la Renda Mínima Garantida. La reivindicació
social és prioritària des del concepte i component social de la població. El procés i el progrés social és el que
necessita democràcia, enguany referida a la participativa, i a la més propera des del municipalisme o les
experiències que han aportat les places quinzemaigistes.
La reivindicació enfront de la involució democràtica te un doble aspecte a l'estat i a les regions nacionals com
Catalunya. Supeditar la vessant democràcia a lo social, o el fet social al nacional, es estrallar-se contra el mur de
cada poble; diluir o intentar negar o anar en contra de la sobirania nacional per afirmar la prioritat en el fet
social, és confondre vessants diferents, com si només existís una sobirania neutral que resulta ser espanyola. És
o no la sobirania espanyola un subjecte polític i jurídic sobirà precisament nacional? Si més no està en la llera i
el fons de la Constitució espanyola. Per això el Tribunal Constitucional va poder tombar la renovació de
l'Estatut i suspendre la declaració de sobirania del Parlament. La legalitat espanyola afirma la sobirania nacional
espanyola i nega la sobirania nacional catalana, basca i gallega.
EUiA s'encamina en una estratègia de ruptura democràtica de la constitució, amb la defensa de processos
constituents català, espanyol i europeu. La Consulta per decidir, vinculant, és l'element democràtic per exercir la
sobirania amb la decisió lliure de la ciutadania a Catalunya. EUiA forma part de la tendència de fons de la
llibertat a Catalunya. Com més popular, massiva, conscient i compromesa sigui la Consulta i un procés
constituent, més s'introduiran de manera natura i ferma les visions, reivindicacions i necessitats socials de la
població treballadora.
La reforma constitucional és una quimera. La reforma no és possible perquè no la volen ni el PP ni el PSOE, ni
disposa d'una mobilització multitudinària que pressioni a Espanya, com sí passa a Catalunya per la
independència i el Nou estat. Ha d'haver-hi també un procés de ruptura i constituent a l'estat espanyol i això
supera en molt una reforma. Ni la monarquia, ni el bipartidisme instaurat, poden resoldre la crisi ni les
necessitats socials i polítiques espanyoles.
El Consell Nacional va adoptar una declaració perquè es faci efectiva la Consulta pel dret de decidir, i contra la
suspensió decidida pel Tribunal Constitucional de la Declaració de sobirania del Parlament de Catalunya.
Joan Josep Nuet ho va concentrar amb les expressions: "Amb la constitució no podem ser ni republicans ni
lliures, per això hem de trencar-la". "El poble de Catalunya és sobirà jurídicament". "Per ser republicans i pel
dret a decidir del poble català, cal trencar la Constitució".
A la 6a Assemblea la aposta d'EUiA per l'aliança entre federalistes, autonomistes, sobiranistes i
independentistes, amb la clara defensa per la Consulta per decidir, va anar acompanyada d'explicacions encara
negatives però il·lustratives, com que aquesta esquerra transformadora no era ni anti-independentista ni antiespañola.
Ens cal ser ben clar i concisos. Som i defensem a fons la sobirania política i jurídica de Catalunya. Som part del
poble català i defensem irreductibles les necessitats socials i polítiques de la majoria treballadora. Per tant la
majoria social i democràtica és la que disposa de més probabilitats de representar els interessos del conjunt
popular i nacional, sempre que denunciem, combatem i no conciliem amb els poders econòmics i les sangoneres
financeres de l'anomena't 1 %.

És hora d'implicació i foment dels organismes unitaris que defensen el dret a decidir.
A les forces com EUiA que promouen un nou espai, fins i tot amb diferents noms, els hi cal assumir coherència
amb el que estan defensant. La defensa de la llibertat sobirana de Catalunya serà més sòlida i efectiva amb la
proposta de procés constituent per un estat propi. Si el volem democràtic es tracta d'una República catalana.
Una República que es relacioni lliurement amb els altres estats d'Espanya, de la península ibèrica i d'Europa.
Cada poble sobirà ha de ser qui decideixi si vol un únic estat espanyol, o una federació d'estats, o confederació,
o cap relació.
Un altre aspecte bàsic afrontat al Consell Nacional és l'aposta nítida estratègica per la confluència de tots els
espais, plataformes, subjectes, tant les originades des dels col·lectius organitzats polítics, els sindicals o les
expressions sorgides de referència ciutadana desconfiada i desencisada dels partits.
Tenim en compte la proposta de la plataforma Per un procés constituent, amb la crida d' Arcadi Oliveres i Teresa
Forcades, amb el suport dels portaveus de Revolta Global i Esquerra Anticapitalista. Encara que de moment
aquesta nova plataforma no vulgui a partits i sindicats, és palès que ni els segments organitzats partidistes ni els
que es volen organitzar com a referent de la societat civil, poden eixir en aconseguir un front o bloc d'esquerres
potents sense ajuntar i compartir programa i forces.
"El Nou Espai ha de funcionar per baix. Cada poble i barri té una realitat diferent". JJ Nuet apostava per
confluir, des de cada pertinença i realitat cívica, social, sindical o política.
L'esquerra transformadora hem d'obrir un escenari de Rebel·lia, Desobediència i Insubmissió, i d'Alternativa.
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