
Criteris per a la 6a Assemblea Nacional d’EUiA

1.- Tipus de documents
1.1.- EUiA ha d’actualitzar propostes ‘programàtiques’ per l’activisme social i la unitat (balanç de 
les propostes de la 5a Assemblea Nacional) i prioritzar propostes polítiques: Treball, Serveis 
Públics (salut, educació), Democràcia, Drets socials i Dret a decidir. Propostes sobre els problemes 
de la gent en un nou context català, espanyol i europeu.

1.2.- EUiA moviment i amb més activisme social: propostes per una EUiA arrelada, que funcioni 
millor, amb protagonisme a les assemblees de base, moviment polític i social... (balanç de 
l’experiència, l’estat de l’organització i propostes de futur).

1.3.- El compromís d’EUiA per una formació d’esquerres, ecologista i nacional per als nous reptes, 
des de l’accent social i el pluralisme, i per a la reconstrucció de l’esquerra i la llibertat nacional 
(balanç de la coalició IC-EUiA i propostes de futur).

1.4.- Majories progressistes (balanç del Govern d’Entesa i horitzó 2014).

1.5.- Adequació d’Estatuts, si s’escau.

1.6.- Normes, reglament i funcionament de l’Assemblea.

1.7.- Criteris de direcció i comissió de candidatures.

2.- Mètode d’elaboració
Es constituiran les Comissions per a recollir informació, debatre i redactar. Unes comissions 
funcionals que organitzaran les reunions i el treball des d’un nombre de membres estable, amb 
membres del Consell Nacional, i oberta a les persones d’EUiA que vulguin participar-hi. 

Cada comissió hauria de garantir un calendari i tenir un nucli de coordinació per dinamitzar el 
treballs i garantir els terminis.

Per a l’elaboració de les propostes és bo tenir en compte opinions que es facin arribar des de les 
assemblees i per part de gent d’esquerres. Unes propostes treballades des del diàleg –cap enfora i 
cap endins- i cercant el consens.

Les Comissions d’elaboració del document seran: 
1) Actualització de propostes polítiques (veure apartat 1.1 del punt 1 d’aquest document). 
2) EUiA moviment (veure apartat 1.2 del punt 1 d’aquest document). 
3) Una nova formació d’esquerres, ecologista i nacional (veure apartat 1.3 del punt 1 d’aquest 
document). 
4) Aliances i majories progressistes a Catalunya, Espanya i Europa (veure apartat 1.4 del punt 1 
d’aquest document).

Una Comissió de Candidatures.

Una Comissió de Comunicació.

Una Comissió Tècnica per tal de garantir les qüestions tècniques i econòmiques pel funcionament 
de l’assemblea.

Els documents els aprova el Consell Nacional
En el mètode d’elaboració i el debat dels document s’ha d’aprofundir en la democràcia. Un procés 
on l’afiliació, les sensibilitats i els votants s’expressin. Sobre els criteris de la nova direcció també 
cal participació i transparència en el procés fins a l’Assemblea Nacional.  

-La Fundació l’Alternativa organitzarà debats complementaris al debat dels documents.


