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1
Com connectar-se
a la plataforma
Decidim
L’accés a la plataforma Decidim
es fa utilitzant la URL següent:
https://www.decidim.esquerra.cat

2
Com registrar-se

El primer que cal fer per poder utilitzar la
plataforma Decidim és registrar-se. A la
imatge s’han marcat en groc els dos llocs on
se’ns permet iniciar el procés de registre.

3
Verificació
del Document
d’Identitat

PANTALLA D’ACCÉS A LA PLATAFORMA.

El procés de registre s’inicia comprovant
que el DNI de la persona que es vol registrar
existeix a la base de dades d’afiliats a
Esquerra Republicana de Catalunya.
Per registrar-se, cal tenir la condició de
militant i una data d’alta igual o superior a
tres mesos. Això vol dir, ser militant des de
l’11 d’agost de 2019 o abans.
Un cop introduït el DNI es verifica que:
a) El DNI no estigui ja registrat a
l’aplicació.
b) El DNI sigui correcte (recordeu que
cal indicar la lletra).
PANTALLA D’INGRÉS DEL DOCUMENT D’IDENTITAT.

Si el DNI és correcte i no està registrat
podreu continuar amb el procés.
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4
Pantalla de registre
Un cop verificat el DNI se’ns donarà la
possibilitat de registrar-nos. Les dades
recuperades a partir del DNI son les que
consten a la base de dades de militants
Si les dades presentades son incorrectes cal
contactar amb administracio@esquerra.cat.

En aquest formulari només podem indicar
la contrasenya que volem utilitzar per
identificar-nos a la plataforma.

Cal acceptar els Termes del servei.

L’opció d’enviar butlletins no s’utilitzarà.
Per tant, no cal que marqueu aquesta opció.
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5
Correu electrònic
de confirmació
de registre
Un cop completat el formulari per registrarse a la plataforma Decidim caldrà confirmar
la nostra decisió responent un correu que
rebrem a l’adreça de correu electrònic que
consta a la base de dades del partit.

CORREU ELECTRÒNIC SOL·LICITANT LA NOSTRA CONFIRMACIÓ DE REGISTRE.

Un cop confirmada la nostra inscripció ens
enviarà un altre missatge.
Finalment, ja podeu començar amb el
procés participatiu a través de l’enllaç inicial:
www.decidim.esquerra.cat
CORREU ELECTRÒNIC DE CONFIRMACIÓ DE REGISTRE REALITZAT.

