
Benvolgut/da militant,

Ens plau informar-te que en la sessió de l’ Executiva Nacional celebrada el 31 d’agost del 2015, a la 
Seu Nacional d’Esquerra Republicana, es van fer les consideracions següents:

1.  Eleccions 27S 
• L’Executiva Nacional aprova el pressupost de campanya per a les eleccions del 27S, 
en el que fa referència a l’aportació d’ERC a la candidatura de Junts pel Sí

2.  Òrgans d’Esquerra Republicana 
 
• L’Executiva Nacional aprova la composició de la Permanent del partit, tal i com esta-
bleix l’article 91 dels Estatuts. Estarà formada per les persones següents:  
 
President, Oriol Junqueras; Secretària General, Marta Rovira; Ajunta a la Presidència 
per a les Relacions Institucionals, Anna Simó; Secretari General adjunt, Lluís Salvadó; 
portaveu, Sergi Sabrià; President del Consell Nacional, Josep Jove; els vicesecretaris 
nacionals, Cesc Iglesias, Oriol Amorós, Eduard López i Mireia Mata; Portaveu a l’Ajun-
tament de Barcelona, Alfred Bosch, un representant de les JERC; Secretari d’Organitza-
ció, Isaac Peraire. Es convidarà un representant al Congrés; Joan Tardà, i al Parlament 
Europeu, Jordi Solé.  
 
• L’Executiva Nacional aprova l’encàrrec de desenvolupar les bases de funcionament de 
les dues coordinadores creades al Congrés Nacional: la coordinadora de Ciutadania i de 
les Migracions i la Coordinadora dels Països Catalans.  
 
• S’acorda també que l’Executiva Nacional es reunirà cada 15 dies, en lloc de cada mes, 
per tal de millorar la coordinació i poder debatre amb més assiduïtat els temes relle-
vants.  
 
• L’Executiva Nacional acorda encarregar un informe a la Fundació Irla per tal de desen-
volupar una conferència que versi sobre l’espai de l’Esquerra Nacional i el paper de les 
dones i homes d’esquerres en el futur.

Ben cordialment

Marta Rovira 
Secretària General

Barcelona, a 31 d’agost de 2015. 

Els acords presos en l’Executiva Nacional estan disponibles a: www.esquerra.cat
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