
Procés d'elecció del nom de la candidatura i de les persones que 
formaran part de les llistes

L'objectiu d'aquest document és establir els mecanismes per a l’elecció del nom de la 
candidatura i de les persones que formaran part de la llista electoral a través de la participació a
les assemblees obertes de l’espai “perlaruptura”.

Per aconseguir aquest objectiu, es proposa que el següent document formi part de l'ordre del 
dia de les ALO que es celebraran entre el 23 de gener i l’1 de febrer.

1. Procés d'elecció del nom de la candidatura

Es durà a terme un procés en 3 fases:

1) A les Assemblees Obertes del mes de gener es proposaran noms de la candidatura amb els 
següents criteris:

 cada Assemblea Oberta podrà proposar com a màxim 2 marques per tal de formar un 

nom compost, del qual CUP en serà un dels seus elements:

◦  XXXXX-CUP 

◦ CUP-XXXXX

2) L'espai de coordinació format per les organitzacions i les assemblees territorials recollirà i 
filtrarà totes les propostes, acordant un màxima de 5 propostes que passaran a la tercera fase;

3) S'escollirà el nom de la candidatura en un procés electoral que tindrà lloc en el marc de la 
segona ronda d’assemblees obertes que se celebraran entre el 13 i el 22 de març. Cada 
assistent a l’assemblea oberta podrà escollir un dels possibles noms proposats per l'òrgan de 
seguiment de l'espai “Per la Ruptura”.

2. Procés d'elecció de les persones que formaran part de les llistes

En les assemblees obertes que se celebraran entre el 13 i el 22 de març, cada ALO haurà de 
fer una proposta de com a màxim 5 noms per encapçalar la llista de la circumscripció electoral 
que li correspongui, així com 5 noms més residents a la pròpia territorial assignada que no 
anirien als 5 primers llocs de la llista.

Per a l’elecció dels 5 primers llocs de la llista, l’òrgan de seguiment i coordinació proclamarà 
com a candidates totes aquelles persones que hagin estat proposades per un mínim del 5% de 
les ALO celebrades a la pròpia circumscripció i que acceptin ocupar algun dels 5 primers llocs 
de la llista electoral. 



Un cop proclamats els candidats, es durà a terme un procés electoral per a definir els cinc 
primers noms de les llistes. Cal posicionar-se sobre de quina manera s’escolliran els candidats: 
primàries obertes a tota la ciutadania, primàries obertes amb algunes restriccions, votació 
interna, etc.

En aquest procés, cada persona assistent podrà votar 5 noms d’entre tots els candidats (cal 
determinar si només es voten 5 candidats, si es voten candidats i ordre de preferència o si es 
voten els 5 candidats i quin es prefereix com a cap de llista). Cal definir, prèviament o posterior, 
els criteris per confeccionar la llista: residència, compromís, gènere, territori, edat, etc. També 
cal establir si cal definir uns criteris addicionals per a l'ordenació de les llistes, i en cas afirmatiu 
quins i com aplicar-los.

Una vegada s’hagin celebrat les eleccions i, per tant, ja s’hagi determinat la composició del 
Grup Parlamentari, es farà un procés de votació per a escollir els dos portaveus parlamentaris. 
En aquesta votació, cada participant podrà escollir dues persones d’entre totes les diputades i 
les dues que rebin un major número de vots seran les que exerciran les funcions de portaveu 
parlamentari durant la propera legislatura. Per aquesta votació, s’haurà de respectar el criteri de
paritat, de manera que les dues persones que es votin hauran de ser de diferent gènere.

CRITERIS per proposar persones per formar part de es candidatures

- Persones compromeses amb el moviment popular
- Persones amb capacitat de comunicar idees complexes amb facilitat
- Persones destacades en algun dels àmbits de lluita del nostre projecte polític
- Persones que resideixin a la circumscripció per la qual es poden presentar
- Persones compromeses amb les organitzacions de l'esquerra independentista i anticapitalista
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