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2 i 3 de juny de 2012

Renfe Sabadell Centre corresponent a la línia 4 de Rodalies de Renfe.
FGC. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Sabadell Rambla, corresponent a la línia S2 del Metro del Vallès.
Ciutats amb línia urbana amb sabadell: Barcelona, Badalona, Badia del
Vallès, Barberà del vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès - Campus
Universitari, Martorell, Matadepera, Palau de Plegamans, Polinyà, Ripollet,
Rubí, Sentmenat, Sant Llorenç de Savall, Sant Quirze del Vallès, Terrassa.

R1

Restaurant Club Natació Sabadell

R2

Restaurant Bermejo’s

R3

Restaurant Biblioteca Vapor Badia

R4

Pizzeria Leggera

on aparcar?
P
campus universitat

fira de sabadell

#tempsdesquerres
#tempsdunitat
#tempsdalternatives
www.facebook.com/esquerraunidaalternativa
www.twitter.com/@EUiA_nacional · #EUiA6a
www.euia.cat · www.euia.cat/6a

wi-fi lliure: EXPOSITORES

com arribar? transport públic

horaris
Dissabte, 2 de juny
• 09:00 · Comença el lliurament de credencials.
• 10:00 · Inici del plenari.
Benvinguda de la coordinadora d’EUiA de Sabadell, Marisol Martínez.
• 10:05 · Proposta de Mesa.
		
· Presentació de l’horari.
		
· Proposta de Comissió de Candidatures i Comissió de Credencials.
• 10:20 · Votacions.
• 10:30 · Intervenció del coordinador general d’EUiA sortint, Jordi Miralles.
• 10:55 · Salutacions dels representants d’UGT i CCOO.
• 11:15 · Presentació del document i del mètode de discussió.
• 11:45 · Inici del treball per comissions.
• 14.00 · Dinar.
• 15:30 a 18:00 · Treball per comissions.
• 18:15 · Plenari. Debat i votació de les esmenes de les Comissions.
• 20:45 · Fi termini presentació de candidatures al Consell Nacional
(50% i 50%), Comissió de Comptes i Comissió de Garanties.
Fi termini presentació de Resolucions. Fi termini lliurament de credencials.
• 21:00 · Sessió plenària
		
· Informe de la Comissió de Comptes.
		
· Informe de la Comissió de Garanties.
		
· Informe de la Comissió de credencials.
• 21:30 · Fi de la sessió del dissabte.
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Diumenge, 3 de juny
• 09:30 · Debat i votació de les esmenes de les comissions.
· Votació dels documents.
• 11:00 · Presentació i votació de les candidatures a:
· Comissió de Garanties.
· Comissió de Comptes.
· Consell Nacional (50%).
• 11:45 · Termini de les Reunions de les delegacions i votació
i recompte de la part del 50% que els hi pertoca per al Consell Nacional.
Aquest procés també es pot fer durant la tarda del dissabte
i el matí de diumenge.
• 12:00 · Plenari.
· Proclamació dels resultats de les votacions
• 12:15 · Reunió del Consell Nacional i elecció
del coordinador/a general d’EUiA.
• 12:30 · Presentació i votació de les resolucions.
• 13:00 · Inici de la Cloenda.
• 13:05 · Intervencions de moviments socials i entitats.
• 13:20 · Intervenció de representants del Front de Gauche,
		
Syriza i Partit de l’Esquerra Europea.
• 13:35 · Intervenció del secretari general d’ICV, Joan Herrera.
• 13:45 · Intervenció del Coordinador General d’IU, Cayo Lara.
• 13:55 · Intervenció del coordinador/a general d’EUiA elegit/da.
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