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

Benvolgut/da militant,
Ens plau informar-te que en la sessió de l’Executiva Nacional celebrada el 2 de març del 2015, a la
Seu Nacional d’Esquerra Republicana, es van fer les consideracions següents:
1- Congrés Nacional
• Cada quatre anys ERC celebra de forma ordinària el Congrés Nacional, i aquest 2015
pertoca la celebració del 27è Congrés Nacional. Per tal d’afrontar el nou període polític que
s’obrirà a partir de les eleccions de maig, i amb la intensitat política històrica i transcendental que es preveu per la tardor d’aquest 2015, l’Executiva d’ERC proposa la celebració del
Congrés just després de les eleccions municipals. Això ha de servir per a repensar i reforçar
el discurs i estratègia d’ERC, a més de renovar el mandat polític per a l’executiva que surti
escollida.
2- Altres qüestions
• 11 d’abril: Es recorda el GRAN ACTE de país que aquell dia ERC organitzarà al Parc de a
Ciutadella de Barcelona, commemorant el Dia de la República. Una mobilització ciutadana a
la que ens hem d’implicar tots, per a rellançar el projecte de l’independentisme municipalista
republicà també de cara a les eleccions del 24 de maig. L’acte tindrà lloc a partir de les 12 del
migdia.
• Acord marc amb Avancem. El mateix dilluns 2 de març es va visualitzar l’acord marc entre
ERC i Avancem per sumar pel nou país i les noves ciutats. Un acord per a la construcció
d’una nova hegemonia política del centreesquerra compromesa amb l’emancipació nacional,
social i democràtica del país. Així mateix, ERC segueix treballant acords amb altres formacions en el mateix sentit.
Ben cordialment
Marta Rovira
Secretària General

Barcelona, a 3 de març 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/

