Benvolguts/des companys/es,
Com ja sabeu, el passat diumenge 29 de gener es va celebrar a les Cotxeres
de Sants el primer acte d’Un País en Comú, que suposa l’inici d’una etapa que
finalitzarà a principis d’abril amb una assemblea constituent del nou subjecte
polític. En aquest acte es van presentar les ponències zero d’aquest procés
participatiu ciutadà, que han de servir com a base de debat fins el 5 de març,
en tallers arreu del territori i també via online fent aportacions a través de la
pàgina web www.unpaisencomu.cat
Volem aprofitar per explicar-vos com funciona la pàgina web, perquè tothom
que vulgui hi participi, debati en els diferents fòrums oberts que hi trobareu al
web i faci aportacions al document base.
Si a la vostra Assemblea de base hi ha companys/es que no saben fer anar un
ordinador i volen fer aportacions, us demanem que els ajudeu a que sigui
possible.
En primer lloc, per rebre tota la informació que va generant Un País en Comú
és important que us registreu al web; ho podeu fer clicant en aquest l’enllaç.
D’altra banda, per a participar heu d’entrar a https://fem.unpaisencomu.cat/, on
iniciareu sessió amb les vostres dades de registre.
Com us dèiem, hi ha dues formes de participació diferents:
- Fent aportacions al document zero, on accedint a l’eix que us interessi (n’hi
ha sis) podreu escriure la vostra proposta. Els diferents eixos els trobareu
numerats i diferenciats per colors, a la part esquerra de la pantalla. Aquest
apartat no està pensat pel debat, només per fer les aportacions que creieu
convenients. Els relators i relatores recolliran les propostes que generin més
consens per incloure-les al document final.
- Debatent amb altres usuaris/es en un fòrum obert on tothom que vulgui,
prèvia inscripció, pot introduir debats sobre els temes de la ponència zero,
contestar missatges d’altres persones o iniciar nous temes que es creguin
adients.
Animem a tota la nostra afiliació i amics i amigues d’EUiA a participar a Un País
en Comú i a donar-lo a conèixer al màxim!

