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NOTA DE PREMSA

COMPROMÍS PEL PAÍS VALENCIÀ TANCA EL DOCUMENT PROGRAMÀTIC I LES LLISTES

Els partits signants del pacte es comprometen a introduir persones de prestigi en les candidatures autonòmiques

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Bloc Nacionalista Valencià (BNV), Els Verds del País Valencià, Els Verds-Esquerra Ecologista i Izquierda Republicana han tancat hui en una reunió celebrada aquest matí el document programàtic de la possible coalició electoral Compromís pel País Valencià així com la distribució dels principals llocs de les candidatures. El document programàtic s’ha aprovat amb diverses modificacions de detall sobre la primera versió que es va donar a conèixer públicament aquesta setmana, mentre que els llocs de les llistes va a distribuir-se de la següent manera:

ALACANT. 1 EUPV. 2 EUPV. 3 BLOC. 4 EUPV. 5 BLOC. 6 ELS VERDS. 7 EUPV. 8 BLOC. 9 EUPV. 10 IR.
VALÈNCIA. 1 EUPV. 2 BLOC. 3 EUPV. 4 EUPV. 5 VERDS. 6 EUPV. 7 BLOC. 8 EUPV. 9 EUPV. 10 BLOC. 11 EUPV. 12 IR. 
(Tancarà la llista per València, per petició pròpia en no obtenir el cinqué lloc, Els Verds-Esquerra Ecologista).
CASTELLÓ. 1. EUPV. 2 BLOC. 3. EUPV. 4. BLOC. 5. EUPV. 6 VERDS. 7 BLOC. 8 IR.

No obstant això, els cinc partits acordaren deixar aquests llocs i la resta oberts a la introducció de persones significatives procedents dels moviments socials, del món de la cultura, etcètera.

Així les coses, el Consell Nacional d’Esquerra Unida, que se celebra dissabte dia 2 de desembre, haurà de ratificar el document programàtic, el protocol de funcionament de la coalició i la composició de les llistes. Això significa que, en cap cas, es podran introduir modificacions donat que no es tracta d’una proposta de la Comissió Permanent al Consell Nacional, sinó d’un acord entre les formacions polítiques de la possible coalició.

En cas d’aprovar-se la coalició, la direcció convocarà un referèndum entre la militància que previsiblement se celebrarà el dia 13 de gener.

València, 30 de novembre de 2006 
GABINET DE PREMSA ESQUERRA UNIDA
 


