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Aquest manual conté la informació
necessària perquè la militància d’Esquerra
Republicana presenti esmenes als
documents congressuals: la Ponència
Política i la Ponència Estatutària,
mitjançant la plataforma Decidim Esquerra
Republicana (https://decidim.esquerra.cat).
Els textos d’aquest manual serveixen
d’exemple i no es corresponen ni amb la
Ponència Política ni amb els Estatuts.

1
Accedim a la
plataforma
Per accedir a la plataforma primer us
heu de registrar. Per fer-ho, seguiu
les instruccions de registre que
trobareu a https://www.esquerra.cat/
arxius/28congresnacional/28cgn_manual_
registre.pdf
Només necessiteu tenir a mà el document
d’identitat. Una vegada finalitzat el procés
de registre a la plataforma Decidim, podeu
accedir al seu contingut. Recordeu que s’hi
ha d’accedir amb el mateix correu electrònic
del procés de registre.

pantalla d’accés a la plataforma.

Un cop iniciada la sessió us apareixerà
aquesta pantalla amb els dos documents
congressuals a esmenar: la Ponència
Política i la Ponència Estatutària.
De cada document congressual, veureu
la data d’inici i la data de finalització del
període d’esmenes, i una descripció breu de
com fer les esmenes. Per accedir a un dels
documents congressuals, haureu de clicar a
Participa.

pantalla d’inICI amb l’accés als dos documents congressuals.
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2
Accediu al
document
congressual
Quan accediu al document congressual,
veureu que s’obre la pàgina Com fer
esmenes.
En aquesta pàgina hi trobareu informació
rellevant del procés d’esmenes. Hi
visualitzareu una descripció, així com
la informació general del procés. En el
requadre de dalt a la dreta, també veureu
les diferents fases del procés d’esmenes i la
descripció de cadascuna.

menú com fer esmenes.

Per començar a fer esmenes caldrà anar a
la pestanya Text congressual que hi ha al
costat de la pestanya Com fer esmenes.
En aquest punt ja es pot llegir el text a
esmenar.

menú text congressual.

3
Esmenes al text
Una vegada us heu llegit el text i heu
localitzat el paràgraf que voleu esmenar
haureu de posar el cursor sobre el paràgraf,
i veureu que hi apareixen dos botons:
1.	Si premeu l’opció Seguir rebreu
notificacions d’allò que «seguiu» a
Decidim. Per tant, si seguiu una

menú contextual que apareix passant el cursor per sobre dels paràgrafs.
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proposta, us arribaran les notificacions
de la interacció que té aquella proposta
concreta. Per defecte, tots els usuaris
seguiereu tot allò que esmeneu. Ara
bé, en tot moment podeu desactivar
aquesta opció clicant a Deixar de seguir.
2. En el mateix recuadre, hi apareixen el
número d’esmenes que hi ha d’aquest
mateix apartat. Si cliqueu directament
sobre el número, les podeu consultar.

llistat d’esmenes proposades a un paràgraf en concret.

També podeu veure les diferents versions
que hi ha d’aquest paràgraf en concret, per
poder veure les diferents modificacions que
es fan a la proposta original.
versions proposades a un paràgraf en concret.

Si cliques sobre Torna a la proposta, tornes
a la pantalla anterior.
3.	Si, en comptes de clicar sobre el número,
ho feu directament sobre la paraula
Esmena, passeu directament a fer
l’esmena, a crear-la.

4
Crear una esmena
En aquest punt podeu afegir, suprimir
modificar el text que us surt a la pantalla.
D’acord amb el Reglament, les esmenes
poden ser de quatre tipus: addició,
supressió, modificació i a la totalitat del
document amb text alternatiu:
— Esmena d’addició: És la que proposa
que es complementi la proposta
original amb una paraula, una frase o un
paràgraf.

pantalla de creació d’esmena, pas 1 (crea la teva esmena).

— Esmena de supressió: És la que proposa que s’elimini del text
de la proposta original una paraula, una frase o un paràgraf.
— Esmena de modificació: És la que proposa que es modifiqui el
redactat o el contingut d’una part de la proposta original.
— Esmena a la totalitat: És la que proposa que es modifiqui
la proposta original en la seva totalitat, adjuntant un text
alternatiu.
Un cop heu acabat de repassar tot el text que voleu esmenar,
podeu prémer Crear. És en aquest moment en què us apareixeran
el llistat d’esmenes similars que ja s’han fet en aquest paràgraf
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perquè les pogueu consultar. Ja sou a la
fase Compara la teva esmena.
Un cop heu acabat d’esmenar el text, ja
podeu prémer Crear.
Un cop revisats els vostres textos, cliqueu a
Continuar per passar a la següent fase.

Ja som a la fase Completa l’esborrany
d’esmena.
pantalla de creació d’esmena, pas 2 (compara la teva esmena).

Reviseu el text definitiu i confirmeu que el
telèfon de contacte que apareix a la pantalla
és el vostre. Si no és correcte, si us plau,
poseu-vos en contacte amb administracio@
esquerra.cat.
Si tot és correcte, cliqueu l’opció de Vista
prèvia. Si cliqueu Descarta aquest esborrany
anul·lareu la feina feta i haureu de tornar a
començar.

pantalla de creació d’esmena, pas 3 (completa la teva esmena).

Si opteu per la Vista prèvia, apareixerà una
pantalla amb els canvis que heu fet al text
original. Podeu veure els dos textos costat
per costat o bé en mode unificat.
En totes dues opcions els canvis fets
quedaran clarament marcats:
—	Si hem suprimit text, quedarà marcat
subratllat en vermell.
—	Si hem afegit text, quedarà marcat
subratllat en verd.
Un cop repassat és moment de Publicar
l’esmena i sortir de l’aplicació.

