Executiva Nacional
Calàbria, 166
08015 Barcelona
Telèfon 93 453 60 05
secretariageneral@esquerra.org

Benvolgut/da militant,
Ens plau informar-te que en les sessions de l’Executiva Nacional celebrades el 2 i el 14 de febrer
del 2015, a la Seu Nacional d’Esquerra Republicana, es van fer les consideracions següents:
1- Actualitat política
• Acord pels Pressupostos 2015, amb marcat caràcter social i de transició, afrontant el camí
cap al 27S. L’acord va passar per a tres pilars fonamentals: creació del fons extraordinari per
a polítiques socials; mesures en matèria de funció pública (eliminació dietes d’alts càrrecs,
retorn paga extra 2012,...); i impuls de les estructures d’Estat (Hisenda Catalana, Agència
Catalana de Protecció Social, Sindicatura Electoral de Catalunya, etc).
• Compareixença del President Mas. ERC demana la compareixença de Mas a la Comissió
contra el frau (que es va materialitzar el dilluns 9 de febrer) després que aquest tingués 4
oportunitats per a comparèixer davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament. Una
oportunitat pel President per a poder-se explicar, i sortir-ne reforçat. El nou país serà net o no
serà, i el sobiranisme no pot quedar tacat per l’ombra contínua de la corrupció i el frau.
2- E
 leccions municipals
• Esquerra Republicana de Catalunya presentarà arreu del país més de 700 candidatures,
formades per dones i homes amb voluntat de treballar des dels ajuntaments per i amb la ciutadania. El partit aspira assolir més de 2000 electes municipals, que contribuiran a construir
un nou país des de tots i cadascun dels seus municipis.
• S’engega la pre-campanya de cara aquestes eleccions municipals del 24 de maig, amb el
lema #noupaís noves ciutats, i #noupaís nous pobles.
• S’aprova un acord de col·laboració amb AVANCEM per a sumar esforços en diferents
candidatures municipals. Al mateix temps, s’anuncia que s’està treballant amb altres entitats i
partits per aglutinar sinergies i conformar candidatures àmplies, com per exemple amb MÉS i
amb MDC.
3- Presentació del protocol de compliment normatiu
S’aprova la implantació d’un protocol intern que vetlli per al compliment normatiu d’ERC com
organització.
4- Altres
El dissabte 11 d’abril, al migdia, tindrà lloc, a Barcelona, un Gran Acte de País. Caldrà la
presència de molta gent. Aquest mateix dia es farà el dinar de commemoració de la República
Catalana.

Ben cordialment
Marta Rovira
Secretària General

Barcelona, a 16 de febrer del 2015.
Els acords presos en l’Executiva Nacional estan disponibles a la següent adreça de l’Esquerra
en Xarxa: https://xarxa.esquerra.cat/public/participacio/arxius/acords-executiva/
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