ASSEMBLEA FUNDACIONAL ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA (EUCAT)
29 FEBRER 2020
REGLAMENT
La convocatòria d’aquesta Assemblea correspon al necessari impuls d’un instrument
polític per a l’esquerra transformadora a Catalunya, estabilitzant i reforçant les relacions
amb Catalunya en Comú i amb vinculació amb IU, que és i ha de seguir sent el nostre
referent estatal.
Vivim un moment d’apertura d’una nova etapa que ha de girar en torn a polítiques que
facin front a l’emergència social, política i democràtica que vivim; que apostin per millorar
les condicions de vida de les classes populars al nostre país i facin del diàleg l’eina que posi
fi al bloqueig polític, amb reconeixement de la diversitat i plurinacionalitat de l’Estat
espanyol; i que han de tenir necessàriament una traducció política a Catalunya. Sense cap
mena de dubte, Esquerra Unida de Catalunya ha de ser un actor clau per a fer-ho possible.
EUCat, com a moviment polític i social de l’esquerra transformadora a Catalunya, des de la
seva sobirania es coresponsabilitza amb IU al projecte federal comú, a nivell estatal i
europeu, i es constitueix així al seu referent polític a l’àmbit territorial de Catalunya.
Un referent polític que aposta pel manteniment i el reforç del marc de relacions polítiques
i treball en comú acordats assembleàriament i les seves expressions electorals.
Aquest reglament i el document polític a debatre a l’Assemblea han estat consensuats al
Comitè de Coordinació i es posen a disposició per al seu debat territorial i sectorial.
El procés d’aquesta convocatòria es dividirà en dos temps. Una primera fase de debat
sectorial i territorial i una segona de debat en assemblea plenària.
En les dues fases de debat, a la proposta de document es podran fer aportacions
polítiques.
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Volem fer un debat d’aportació qualitativa amb un document obert i amb preguntes que
haurien d’anar concretant-se amb el debat col·lectiu i en la pròpia jornada deliberativa de
l’assemblea, i per això es proposa un format d’aportacions i no d’esmenes sobre la
literalitat del text.
Així mateix, i donat l’interès de les temàtiques objectes de debat, la participació a les dues
fases de l’assemblea serà oberta a qualsevol companya que comparteixi aquests objectius
i tingui interès a fer aportació política al respecte.

PRIMERA FASE DE DEBAT.
Des del 23 de gener fins al 23 de febrer, es convocaran reunions territorials i sectorials per
a debatre presencialment el document consensuat al Comitè de Coordinació i fer arribar
aportacions per via telemàtica, al mail esquerraunidadecatalunya@gmail.com.
Es convocaran les següents reunions territorials i sectorials:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barcelona.
L’Hospitalet de Llobregat.
Badalona/Sant Adrià.
Sta. Coloma.
Baix Llobregat.
Vallès Occidental nord.
Vallès Occidental sud.
Vallès Oriental nord.
Vallès Oriental sud.
Maresme.
Camp de Tarragona.
Comarques Gironines.
La Selva sud/Maresme nord.
Món del Treball.

A les reunions assistiran els membres del Comitè de Coordinació que aquest determini, que
faran funcions de dinamització i relatoria de la sessió.
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Al final de cada sessió es farà arribar la relatoria de la mateixa al grup de treball redactor
del document.
Les assemblees es convocaran tenint en compte la màxima assistència de companyes i en
horaris que facilitin la màxima participació de les dones.
COMITÈ DE COORDINACIÓ 24 DE FEBRER.
El 24 de febrer es reunirà el Comitè de Coordinació per a validar l’informe sobre les
aportacions rebudes, així com el document a debat a l’Assemblea.
REUNIÓ 25 DE FEBRER.
El 25 de febrer es reunirà el Grup Promotor dels/les 58 Consellers/es per validar l’informe
sobre les aportacions rebudes, així com els documents i propostes a debat a l’Assemblea.
SEGONA FASE DEBAT DEL DOCUMENT.
El 29 de febrer es reuniran en assemblea totes les persones inscrites a Esquerra Unida de
Catalunya, per fer el debat i aprovació del document, així com presentar les aportacions
resultat del debat en tallers al marc de la pròpia assemblea, si s’escau. Aquesta assemblea
serà oberta a persones no inscrites a EUCat, que podran participar del debat però no de les
votacions.

ASSEMBLEA DEL 29 DE FEBRER
1.- LA MESA.
L’Assemblea s’iniciarà amb la constitució de la Mesa a proposta del Comitè de Coordinació.
Un cop escollida la mesa, aquesta escollirà entre les seves membres un president, una
presidenta i dues secretaries, una per cada part del plenari.
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La Mesa presentarà, a proposta del Comitè de Coordinació, el Reglament i l’horari de
l’Assemblea, que es sotmetran a votació. Tot seguit, la presidència donarà inici a
l’Assemblea. La Mesa és l’encarregada d’ordenar els treballs de l’Assemblea i té potestat
per modificar-ne l’horari en funció de les necessitats i de la marxa dels debats. Els treballs
poden ser tant en plenari com en comissions.
2.- MÈTODE DE VOTACIÓ.
Totes les votacions es realitzaran a mà alçada, amb la cartolina facilitada a aquest efecte.
El vot sempre serà personal i directe.
A les votacions podran participar totes les persones inscrites a Esquerra Unida de
Catalunya fins al moment de l’inici de l’Assemblea.
La inscripció a EUCat es podrà fer per internet al web iunida.org/eucat o omplint el
document en paper corresponent, que estarà disponible a les seus municipals i a la pròpia
assemblea fins a l’inici de la mateixa.
S’obrirà un període de votació online per a les persones que no puguin assistir
presencialment a l’assemblea. La votació online romandrà oberta des del dimecres 26 de
febrer a les 8:00h fins al divendres 28 a les 23:00h.
3.- DEBAT I APROVACIÓ DELS DOCUMENTS.
Totes les assistents disposaran a l’inici de l’Assemblea de la documentació, incloses les
aportacions rebudes en el temps i forma que estableix aquest reglament. La ponència
intentarà, així mateix, facilitar les que han estat acceptades i rebutjades, així com les
propostes de nou redactat.
4.- INSCRIPCIÓ A L’ASSEMBLEA.
Per ajudar a l’autofinançament de l’Assemblea, la inscripció a la mateixa tindrà un preu de
5 euros que inclourà els materials. En qualsevol cas, ningú serà exclòs de participar per
motius econòmics.
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PROPOSTA D’HORARI DE L’ASSEMBLEA
A partir de las 9h: Entrega de documentació.
9:30h: Votació horari i composició de la Mesa.
9:45h: Presentació del document i mètode de treball a càrrec de la ponència.
10h: Passem de plenari a tallers.
10:15 – 11:30h: Treball en tallers.
11:45h: Presentació de les conclusions dels tallers a plenari.
12h: Resum a càrrec de la ponència.
12:15: Votació del document.
12:30h: Proposta de Comitè de Coordinació i Grup Promotor d’EUCat.
12:45h: Ratificació de la proposta.
13h: Acte polític - cloenda
PROPOSTA DE MESA DE L’ASSEMBLEA
El Funcionament serà el següent: La Copresidència i la ponència són a les dues parts del
plenari. El Comitè de Coordinació formarà també part de la mesa, però amb composició
diferent a cada part del plenari, d’aquí la concreció en Mesa 1 i Mesa 2.

DEBAT EN TALLERS
El debat tindrà lloc en la modalitat de tallers amb la finalitat de facilitar la participació de
les companyes assistents.
Cada taller disposarà d’una relatora i una dinamitzadora, a proposta del Comitè de
Coordinació, que facilitaran i conduiran el debat i donaran trasllat a plenari de les
conclusions al marc del seu taller.
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PRESENTACIÓ DE CONCLUSIONS I RESUM:
La ponència presentarà les conclusions finals, resumint les possibles aportacions i
modificacions incorporades al Document de l’Assemblea.

VOTACIÓ DEL DOCUMENT I VALIDACIÓ DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ:
Se sotmetrà a la votació de les persones inscrites la proposta de Document resultat del
procés de debat territorial, sectorial i de tallers.
Així mateix se sotmetrà a validació de les persones inscrites la proposta de Comitè de
Coordinació (Col·legiada) i Grup Promotor (Coordinadora), a proposta consensuada per
l’actual Comitè de Coordinació.
La Col·legiada sortint d'aquesta assemblea serà la màxima responsable de dirigir i
organitzar el procés cap a l'assemblea constituent en el marc de la XII Asamblea Federal,
en coordinació amb IU, que en serà partícip del procés i els treballs assemblearis de
l'òrgan.
Totes les votacions es realitzaran a mà alçada, amb la cartolina facilitada a aquest efecte.
El vot sempre serà personal i directe.

Barcelona, a 11 de febrer de 2020.
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