
 
 

 

 

Benvolguda, Benvolgut,  

Ens plau adjuntar-te la nota informativa sobre els temes tractats avui al consell de 
Nova Esquerra Catalana.  

Mesures anticorrupció 

El consell de Nova Esquerra Catalana ha aprovat avui el document de mesures contra 
la corrupció i la radicalitat democràtica. El document, elaborat des de la consulta amb 
diversos experts, passant per la participació oberta a la ciutadania a través de debat 
presencial i web, proposa uns criteris immediats que NECat assumeix com a propis i 
que proposa d'aplicació immediata i un catàleg de mesures que es plantegen per a 
debat en el sí del grup de regeneració democràtica. (Adjuntem document) 

Nous estatuts, reglament de primàries i contracte programa de càrrecs orgànics 
i públics 

El consell també ha aprovat avui el mètode de treball per a la renovació dels Estatuts a 
partir d'un procés obert de participació, un reglament de primàries obertes a la 
ciutadania i un contracte programa que hauran de signar tots els càrrecs orgànics i 
públics de la formació. Aquest procés obert culminarà amb l'aprovació final dels 
documents a la propera Assemblea. (S'adjunta document) 

Grups de Treball 

El consell ha presentat els eixos principals dels set grups de treball sobre els quals ha 
començat a treballar. A partir de la setmana vinent, es comencen a organitzar trobades 
presencials i s'activarà la Intranet on estaran els índexs i la metodologia de treball. 

Intervenció política 

En la intervenció inicial, Pere Almeda, responsable de l'àrea política de NECat ha 
assenyalat que cal canviar "l'obsessió pel dèficit per l'obsessió del dèficit per l'obsessió 
per la creació d'ocupació."  

Referència a l'informe de l'Institut d'Estudis Autonòmics on planteja cinc escenaris per 
a consolidar el dret a decidir. Des de l'ús de la llei de consultes fins a la declaració 
unilateral d'independència tot són possibilitats, però el govern no es decideix. I el què 
és pitjor, plantejar-se unes eleccions anticipades de caràcter plebiscitari: és a dir, 
dividir el catalanisme entre una opció d'aliances independentistes i no 
independentistes. 

Tenim l'obligació de buscar la resposta més intel·ligent que implica generositat política.  

 

La Selva del Camp 

9 de març de 2013 


