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INFORME SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS ACORDS DEL  

COMITÈ CENTRAL RESPECTE A LES ELECCIONS GENERALS DEL  

28A I LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26M  
  

23 de Març de 2019  

  

Eleccions Generals del 28A  

  

Al Comitè Central del 21 de febrer de 2019 vam aprovar una resolució política que fixava el 

marc per afrontar les eleccions generals del 28A explorant acords amb Catalunya en Comú i 

amb Esquerra Republicana de Catalunya tot defensant els següents criteris:  

  

1. Capacitat jurídica del Partit per preservar els drets polítics, econòmics i comunicatius 

en forma de Coalició Electoral.  

2. Elaboració programàtica conjunta amb llibertat d’opinió i vot en totes aquelles 

qüestions no acordades o sobrevingudes.  

3. Obtenció de diputats i senadors del Partit en llocs de sortida que compliran 

escrupulosament la Carta Financera del Partit i que seran proposats per l’organització 

partidària.  

4. Acordar un protocol econòmic que doti de finançament regular al Partit per tot el 

període legislatiu.  

5. Aquest acord del Partit tindrà trasllat, en les formes i els temps que es determini, a tots 

els espais d’intermediació política on el Partit participa: Esquerra Unida i Alternativa, 

Izquierda Unida, Catalunya en Comú, etc.  

  

  

Després d’un intens debat a les cèl·lules, al Comitè Central del 9 de març de 2019 es va 

presentar l’estat de la negociació i es van prendre els següents acords:  

  

1. Comunistes de Catalunya acorda acompanyar un acord de Coalició Electoral entre 

Sobiranistes i Esquerra Republicana de Catalunya a les Eleccions Generals de 28A, 

en els termes que el CC va aprovar a la seva resolució de 21 de febrer de 2019.  

  

2. Comunistes de Catalunya dona suport a la proposta de resolució que Esquerra Unida 

i Alternativa debatrà al seu Consell Nacional del dia 13 de març en que es fixa que:  
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a. EUiA signarà una coalició instrumental amb el conjunt d’actors polítics de 

Catalunya en Comú a les Eleccions Generals.  

  

   

b. EUiA, un cop finalitzat el cicle electoral, convocarà una Assemblea Nacional 

Extraordinària per analitzar la situació política i prendre aquelles decisions que 

se’n derivin.  

  

  

Arribades al Comitè Central del 23 de març de 2019, es presenten i validen els resultats de 

les negociacions:  

  

1. La coalició entre EUiA i CatComú no compleix els acords del CC 21/02 perquè no 

assegura recursos econòmics i humans pel Partit ni candidates en llocs de sortida tot 

i que les camarades Núria Lozano (número 9) i Lola Castro (número 20) formaran part 

de la llista i tindran un paper destacat en la campanya.  

Tanmateix, es valida la signatura d’aquesta coalició que permet gestionar la política 

acordada amb la majoria d’EUiA.  

  

2. La coalició entre Sobiranistes i ERC compleix els acords del CC 21/02. L’acord polític1 

assolit assegura recursos econòmics i humans pel Partit, dos diputats o un diputat i 

una senadora i preserva la independència política assegurant la llibertat de vot de les 

nostres representants.  

Així, la signatura d’aquesta coalició suposa el desenvolupament de la política 

acordada pel Partit.  

  

Fruit del debat produït als òrgans del Partit i de les converses que s’han mantingut amb les 

companyes de la majoria d’EUiA i de la direcció federal d’IU així com amb les camarades de 

la direcció del PCE, s’acorda, també, que:  

  

3. En el moment en què la majoria d’EUiA ho permeti, substituïrem el camarada Joan 

Josep Nuet al front de la Coordinació General d’EUiA per la camarada Mercedes Vidal, 

que era la número 2 de la llista al CN de la 7ª Assemblea, ocupa el màxim càrrec 

institucional del Partit actualment i té una acreditada trajectòria política i personal.  

  

4. Se signarà un protocol entre Comunistes de Catalunya i l’Aurora per gestionar 

Sobiranistes de forma compartida. Aquest protocol2 és, per ara, un document polític  

                                                
1 Els redactats concrets es posen a disposició de totes les persones assistents a la reunió. S’explica també que 

encara s’està treballant en la part programàtica de l’acord.  

  
2 El redactat concret del protocol es posa a disposició de totes les persones assistents a la reunió.  
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cal seguir treballant per concretar la proposta de direcció i el repartiment dels recursos, 

però mantenint sempre la majoria del Partit.  

  

 

Eleccions Municipals del 26M  

  

Al Comitè Central del 23 de març de 2019, es presenten l’estat de les diferents candidatures 

municipals en què participa EUiA (82 candidatures de les quals 16 presenten dificultats 

polítiques o de gestió respecte als actors confluents a Catalunya en Comú).  

  

De cara al Consell Nacional d’EUiA del proper 30 de març de 2019, s’acorda:  

1. Són les cèl·lules del Partit les que analitzen les realitats electorals locals i que 

concreten la política nacional determinant a qui candidatura cal donar suport. Ara bé, 

sent conscients de les dificultats, caldrà fer una gestió responsable en el marc de la 

majoria d’EUiA.  

2. L’aposta estratègica del Partit a la ciutat de Barcelona és Barcelona en Comú i no 

avalarem moviments que confrontin amb la candidatura d’Ada Colau.  

  

  


