RESOLUCIÓ POLÍTICA DE L’ASSEMBLEA CONSTITUENT D’EUCat
L'Assemblea Constituent d'Esquerra Unida de Catalunya (EUCat) se celebra en un
intens moment social i polític, marcat per la pandèmia de la COVID-19, les seves
conseqüències socials i polítiques, i com no, sanitàries; que s'han cobrat la vida de
desenes de milers de persones a Catalunya, algunes properes al nostre espai. Per totes
elles volem expressar, un cop més, el nostre condol i record, així com pels seus
familiars i amistats.
Les conseqüències econòmiques provocades per les necessàries mesures de

contenció de la pandèmia, que han inclòs llargs períodes de confinament i tancament
de moltes activitats, han recaigut principalment sobre les classes treballadores i
populars, i molts petits autònoms, en forma de pèrdua d'ocupació i de poder adquisitiu,
i noves fases d'inestabilitat i precarietat, que en part, han estat pal·liades per les ajudes
i els ERTOs posats en marxa pel govern de coalició progressista a l'Estat, que de ben
segur, en cas de no haver existit, no s'haurien posat en marxa.
Però calen més ajudes i mesures perquè aquesta crisi no la paguin els més febles,
mentre l'oligarquia financera i moltes multinacionals tenen beneficis multimilionaris, o
aprofiten com excusa la crisi per fer ajustos de plantilla sense justificació, com és el
cas de l'empresa BOSCH a Lliçà d'Amunt, i moltes altres arreu del territori, a qui des
d'aquesta Assemblea els enviem el nostre suport a la seva lluita en defensa dels seus
llocs de treball, i per un futur per la indústria del nostre país.
A Catalunya, a pesar d'haver-se celebrat unes eleccions el passat 14 de Febrer en

aquest context tan advers, continua la paràlisi institucional i política, sense que es
pugui formar un nou govern de la Generalitat per poder fer front amb tots els
instruments a les conseqüències de la pandèmia.
EUCat continua reclamant un govern plural d'esquerres a la Generalitat, i convida ERC
a sortir de la tutela i pols estèril que manté amb JxCat, i miri cap a la resta de forces
progressistes per fer el govern d'esquerres que necessita la majoria de la societat
catalana, tal com ha proposat el nostre grup parlamentari, En Comú Podem.

També a Madrid el pròxim 4 de maig se celebren unes eleccions d'enorme rellevància
política, no només per aquella Comunitat Autònoma. Parafrasejant el mític cartell
antifeixista, defensar Madrid també és defensar Catalunya, i per això enviem el nostre
suport a totes les forces polítiques progressistes madrilenyes, i en especial, a les nostres
companyes i companys de la candidatura d'Unidas Podemos, perquè tinguin el
millor resultat possible, i aturin a la dreta més reaccionària, evitant un nou govern
d'Isabel Díaz Ayuso amb la ultradreta, que no només afectarà negativament els
interessos i els drets de les classes populars madrilenyes, sinó que serà un ariet contra el
govern de coalició progressista de l'Estat, i un laboratori de les mesures més
reaccionàries en tots els plànols, que les dretes pretendran exportar a altres territoris,
incrementant, a més, la conflictivitat entre territoris.
Així mateix, saludem a la nova direcció d'Izquierda Unida Federal, recentment
elegida en el marc de la XII Assemblea Federal d'IU, amb qui treballarem colze a
colze en el marc del projecte federal que compartim, i en els termes aprovats en els
documents d'aquesta Assemblea.
Estem pocs dies abans del 14 d'Abril, data en què commemorarem el 90è aniversari
de la proclamació de la II República, de la que reivindiquem els seus valors socials i
democràtics, així com la memòria de les dones i els homes que van donar la seva vida
i llibertat per defensar-la contra el feixisme, i durant la lluita contra el franquisme per

recuperar la democràcia. Sempre, però especialment ara, quan la monarquia borbònica
s'ha evidenciat de nou com a institució corrupta, opaca, i antidemocràtica, pels
escàndols del Rei Emèrit, ens declarem partidaris d'una III República que elegeixi
democràticament el o la Cap d'Estat, i permeti avançar cap a un model d'Estat federal,
plurinacional i solidari.
Seguim tenint al davant enormes reptes socials, econòmics, ambientals i polítics, i
molts projectes a desenvolupar, els quals hem definit en aquesta Assemblea
Constituent. Entre altres, l'aposta estratègica per consolidar Catalunya en Comú, en el
camí cap a la Unitat Popular, o la presència en la mobilització social i en el treball unitari
en defensa dels drets socials, ambientals, i per la plena igualtat entre homes i dones,
on sempre es trobarà a la gent d'EUCat.
Salut i República!
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