REFERENDUM D’EUiA SOBRE LES ELECCIONS GENERALS DEL
20-D.
En el Consell Nacional d’EUiA del passat 24 d’Octubre va aprovar
unes condicions per negociar la possibilitat de concórrer a una
candidatura de confluència amb ICV, Podem, Barcelona en Comú, i
altres actors socials i polítics, i que si no era possible un acord de
confluència, fer una candidatura d’EUiA en coalició amb Izquierda
Unida. Les condicions del Consell Nacional del 24 d’Octubre son
literalment:
“-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.”
La comissió negociadora va plantejar als diferents actors aquestes
propostes. En primer terme, pel que fa a les candidatures, EUiA va
proposar un mètode d’elecció democràtic per primàries, que no va fer
consens, sent el mètode d’elecció l’acord entre les parts dels llocs de
cada organització a les llistes. En el Consell Nacional extraordinari del
31 d’Octubre, la Comissió negociadora d’EUiA va concretar com a
llocs assumibles:
El 6 per Barcelona, o el 1 per Tarragona i el 7 de Barcelona, a més
d’un acord al voltant del senador/a autonòmic o del senador/a
d’elecció directa per Barcelona, o d’altres.
PREGUNTA NÚMERO 1
Estas d’acord en que EUiA pugui concórrer a les eleccions en la
candidatura de confluència, en el cas de poder assolir aquestes
condicions aprovades pel Consell Nacional d’EUiA?

SI

NO

A dia d’avui, les negociacions de la Comissió Negociadora d’EUiA amb
els diferents actors confluents han donat de sí les següents
condicions per EUiA:
1- La coalició serà estrictament catalana, sense computar el
vot per cap força estatal; la prioritat serà formar grup propi
català, explorant totes les fórmules que permeti el reglament de
la cambra, i en tot cas, es permetrà als diputats/des la lliure
adscripció al grup que considerin.
2- El conjunt d’ingressos del grup català seran repartits segons
uns percentatges de consens a cada organització,
independentment d’obtenir o no representació.
3- La denominació de la coalició serà: “En Comú Podem, Podem
En Comú”. Els logos de tots els partits de la coalició seran
presents al mailing, i als materials de precampanya i de
campanya.
4- Respecte a les candidatures al Congrés, se’ns proposa:
-Que a la circumscripció de Barcelona, EUiA aniria en el lloc 9.
-Que a la circumscripció de Tarragona, EUiA aniria en el lloc 3.
-Que a la circumscripció de Girona, EUiA aniria entre els 3
primers llocs.
-Que a la circumscripció de Lleida, EUiA aniria entre els 3
primers llocs, excepte l’encapçalament.
5- Respecte a les candidatures al Senat: EUiA proposarà un
candidat/a per la llista d’elecció directa del Senat a la
circumscripció de Barcelona, i en cas de no ser elegit/da, EUiA
proposarà el nom del senador/a autonòmic que li correspon a
Catalunya Sí Que Es Pot.
PREGUNTA NÚMERO 2
Creus que EUiA ha de concórrer a les eleccions generals del 20
de Desembre, amb aquestes condicions, a la candidatura de
confluència amb Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya
Verds, i Podem?.

SI

NO

