
Acta de la primera reunió de la comissió nº2 del 31 de gener del 2012. 

Assistència: 23 companys i companyes. 

Acords: 

Es va fer una roda d’intervencions, una pluja d’idees per tal d’iniciar el debat. En alguns punts 

va haver una amplia coincidència tot i petits matisos, tot i que també cal incorporar pel debat 

aquelles altres aportacions tot i no ser majoritàries. 

La voluntat de la comissió és obrir el debat al màxim dintre de l’organització com a 

metodologia de la 6ª assemblea que haurà de tenir continuïtat passada la 6a. Una metodologia 

que ens permeti la participació tant presencial com a virtual de tots els afiliats i entorn. 

Vam acordar que s’enviarien propostes concretes de guió i/o metodologia de les reunions de 

la comissió amb la finalitat, ja expressada, de conjugar un mètode obert i participatiu amb la 

necessitat de concretar els acords en un document final que haurem de tenir enllestit per la 

primera setmana de març. 

 Aquest document ha de recollir tant les propostes majoritàries com les minoritàries. El 

document ha de servir per obrir el debat a les assemblees i per tant haurà de ser un document 

obert que ajudi a un debat més enriquidor. 

En aquest sentit el company Toni Salado va proposar un esquema que ens podria servir com a 

esquema per a la discussió a la propera reunió: 

• Tipus d’organització: com interacciona EUIA amb la societat. 

• Tipus d’òrgans: com ens organitzem internament 

• Tipus de funcionament 

Es va acordar crear un grup de Google per distribuir els documents i poder debatre abans de la 

propera reunió que serà el proper dimecres dia 8 a les 18:00 hores. Es tracta de que es 

comencin a enviar propostes concretes per escrit (codi ètic, carta financera, propostes 

organitzatives,...) per tal de treballar amb més concreció a la propera reunió. 

Tal i com es va dir a alguna de les intervencions, fruit del debat de les propostes organitzatives, 

s’abordarà la modificació necessària als estatuts per tal d’incorporar-les. 

Es va crear el grup coordinador format per Hèctor Sanchez, Julian Sesé, Jordi Matas, Juanjo 

Fernandez, Tere Ortega i Alba de Lamo. 

Les idees força que es desprenen de les intervencions es podrien agrupar majoritàriament en 

tres blocs: 

• Un funcionament més col·legiat amb major implicació de les assemblees de base. 

• Necessitat de millorar la comunicació tant interna com externa. 

• Com ens organitzem per treballar amb els moviments existents i arribar a ser més 

moviment. 



Es valora positiu la possibilitat de que dins els debats proposats per la fundació hi fos present 

els continguts d’aquesta comissió. 

Resum pluja d’idees: 

• Necessària presa de decisions col·lectives 

• Màxima informació i fluïdesa de la mateixa. 

• Establir mètodes de funcionament dels òrgans. 

• Una EUIA on les assemblees i les lluites tinguin més presencia. 

• Com incorporar a EUIA les noves formes de comunicació. 

• Com treballar amb els moviments existents fora dels àmbits polítics clàssics. 

• Obertura cap a la gent del nostre entorn. 

• Permeabilitat, metodologies noves 

• Apropar les assemblees a la direcció. 

• Escoltar a la societat. 

• Més fluïdesa de la informació. 

• Com tenir una organització més útil pels nostres afiliats i el nostre entorn. 

• Com apropar la organització a la societat. 

• Dotar de coherència a l’organització interna i dotar-la de qualitat democràtica. 

• Transparència i incrementar la credibilitat política. 

• Com incidir en la societat en millors condicions. 

• Transversalitat, flexibilitat i obertura 

• Obertura però també millora interna. Obertura també interna. 

• Més diàleg amb les assembles abans d’anar fora. 

• Tenim problemes de comunicació interna i externa 

• Menys distància entre la direcció i les assemblees. 

• Obrir els mecanismes de participació per a les assemblees més allunyades. 

• Cercar els mecanismes per ser més moviment 

• Encara se’ns veu com un partit tradicional, per tant hem de millorar l’imatge. 

• Caldrà adaptar els estatuts als canvis proposats 

• Fer un llistat d’objectius avaluables. 

• Codi ètic. 

• Finances transparents 

• Tenir present els diferents nivells de participació dins EUIA. 

• Una EUIA còmoda per a tothom 

• Anar cap a la paritat dins la nostra organització 

• Obertura de tots el debats. 

• Establir un reglament pel Consell Nacional. 

• Organitzar-nos en funció de com arribar a la societat. 

• Crear àrees dins EUIA amb dinàmiques pròpies. 

• Incloure el Mon del Treball . 

• Fer que el debat del consell nacional es doni prèviament a les assemblees. 

• Assemblea de Joves ha de ser una aposta estratègica per a EUIA. 



• Analitzar la contradicció existent en tant en quant les assemblees que funcionen son 

aquelles que tenen regidors. 

• Tenim organitzacions molt dispars amb realitats molt diferents i per tant necessitem 

formes organitzatives flexibles per adaptar-nos a la realitat. 

• Formació necessària. 

• Com arribar als Joves i trencar amb el antipartidisme existent. 

• Organitzar el treball entorn a campanyes sectorials 

 

 


