PROPOSTA DE MILLORA DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE REAGRUPAMENT
1.-Introducció
Després d’aquests primers anys de funcionament de Reagrupament, convé fer una reestructuració de la
ponència organitzativa, per tal de dotar l’associació d’una organització que la faci més àgil i li permeti treballar i
assolir els objectius pels quals va ser creada.
Cal que enfoquem l’estructura organitzativa per fer el màxim compatible el desenvolupament i la potenciació
dels dos perfils de Reagrupament: l’associatiu i el polític.
Com a associació, Reagrupament ha de desenvolupar les seves tasques, de contacte i col·laboració amb altres
associacions i de difusió i expansió del missatge independentista en diferents estrats de la societat catalana.
Al mateix temps, Reagrupament té una vocació clarament política, i aspira a ser l’instrument que permeti
modular i influir en la política del país.
Cal una organització que ens sigui útil per assolir les finalitats polítiques i associatives.
Amb el bagatge dels dos anys que portem en funcionament, i tota l’experiència acumulada de les eleccions al
Parlament del 2010 i de les eleccions municipals del 2011, hem de formular un seguit de consideracions prèvies a
tenir en compte de cara a millorar l’organització:
•

la independència ha d’anar lligada a la regeneració democràtica amb excel·lència.

•

els electors no voten “només” independència o autonomisme sinó que la majoria conformen el seu vot
per percepció no estrictament racional: qui es creu que millorarà la situació actual, qui té més credibilitat
o té més possibilitats d’èxit. Temes com l’atur, l’economia, la gestió dels serveis públics, la immigració…
tenen una incidència gran en el vot, el vot dels políticament conscients és minoritari.

•

hi ha una tensió (que pot arribar a la contradicció) entre la lluita pel vot i la creació d’un espai majoritari
favorable a la independència.

En les societats actuals, es tendeix a la supremacia d’un estat d’opinió, d’un discurs, enfront d’altres. Per tant,
Reagrupament ha d’incidir en els espais on es conformen els estats d’opinió, a través de:
• vincular la independència a les qüestions del dia a dia polític (els àmbits de gestió natural)
• influir en el discurs catalanista i sobiranista
• aportar objectius de país engrescadors
En base a totes aquestes consideracions, Reagrupament, tant en el seu perfil associatiu com en el polític:
- ha de donar exemple d’excel·lència, rigor i generositat nacional amb excel·lència.
- Ha de contribuir a la creació d’un espai intel·lectual per a l’independentisme.
- Ha de contribuir a eixamplar la base social de l’independentisme, especialment en els àmbits on és
menys present (àrees metropolitanes, joventut, immigrants) col·laborant amb altres entitats,
associacions i partits polítics.
- Ha de ser present en actes i esdeveniments de caire divers a nivell nacional, comarcal i local.
- Ha de demostrar capacitat de donar resposta als problemes actuals dels catalans.
- Ha de potenciar l’associacionisme des de la base.
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Si tot això es fa bé, aconseguirem construir la imatge d’utilitat de l’independentisme, i de seriositat, coherència i
rigor de Reagrupament.

2.- Organització de Reagrupament
Lligant tots aquests aspectes que es consideren importants, definim la proposta d’organització de Reagrupament.
2.1.- Organització de la Junta Directiva Nacional
Estatutàriament la Junta Directiva Nacional està composada, per un màxim de 30 persones, 18 d’elecció directa
en l’Assemblea Nacional i 12 d’elecció territorial.
L’experiència indica que els òrgans directius de les organitzacions són més àgils, efectius i eficients amb un
nombre més reduït de persones. És per això que convé reduir el nombre de membres que formen part de la
Junta Directiva Nacional.
La naturalesa representativa dels coordinadors territorials, que són el nexe de l’organització amb el territori, fa
que es consideri important mantenir-ne el nombre.
Per tant la reducció es proposa en el nombre de membres d’elecció directa en l’assemblea nacional, que
passarien a ser un màxim de 12 membres.
Així la Junta Directiva Nacional estarà composada per un màxim de 24 persones, 12 d’elecció directa en
l’Assemblea Nacional i un màxim de 12 d’elecció territorial.
Les 12 persones d’elecció en assemblea han de ser elegides de forma directa i secreta pels associats a
l’Assemblea Nacional. Els candidats a ocupar aquests càrrecs poden agrupar-se en candidatures, tot i que les
votacions seran a cada persona individualment.
Per poder presentar-se com a candidat a la Junta Nacional caldrà tenir un mínim d’antiguitat d’un any com a
associat i haver estat membre d’alguna executiva comarcal o d’alguna sectorial.
En la primera reunió de la Junta Directiva Nacional, aquesta haurà de designar, d’entre els seus membres elegits
en l’Assemblea Nacional, els membres que formaran la comissió permanent i un responsable de cadascuna de les
funcions següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vicepresidència
Tresoreria i finances
Secretaria
Responsable àrea ideològica i acció política
Responsable àrea sectorial
Responsable àrea de comunicació interna
Responsable àrea de comunicació externa
Responsable àrea d’organització territorial
Responsable d’organització logística
Responsable de municipalisme
Responsable àrea de cultura
Responsable de formació política
Responsable d’àrea internacional
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Pel que fa als membres de la Junta Directiva Nacional de representació territorial seran designats per cadascun
dels territoris mitjançant les eleccions celebrades en les diferents assemblees regionals.
Per tal de preservar una certa lògica representativa, els diferents territoris podran designar el seu membre a la
junta directiva nacional sempre i quan tinguin un nombre mínim de 50 associats en el respectiu territori. Pel
supòsit que en algun territori no s’assolís el nombre mínim d’associats, la respectiva assemblea regional decidirà
a quina regió vol adscriure’s.
Les regions són:
ALT PIRINEU I L’ARAN: L’Alt Urgell, L’Alta Ribagorça, La Cerdanya, El Pallars Jussà, El Pallars Sobirà i La
Val d’Aran.
COMARQUES DE BARCELONA: Baix Llobregat, El Maresme, El Vallès Occidental i El Vallès Oriental.
BARCELONÈS
LA CATALUNYA CENTRAL: El Bages, El Berguedà, El Solsonès, Osona i L’Alta Segarra.
EL CAMP DE TARRAGONA: El Baix Camp, El Priorat, El Tarragonès, L’Alt Camp i La Conca de Barberà.
LES TERRES DE L’EBRE: La Ribera d’Ebre, La Terra Alta, El Baix Ebre i El Montsià.
GIRONA: El Baix Empordà, El Gironès, El Pla de, l’Estany, El Ripollès, L’Alt Empordà, La Garrotxa i La
Selva.
COMARQUES DE LLEIDA: El Pla d’Urgell, El Segrià, L’Urgell, La Noguera, La Segarra i Les Garrigues.
EL PENEDÈS: El Baix Penedès, El Garraf, L’Alt Penedès i L’Anoia (excepte L’Alta Segarra).
PAÍS VALENCIÀ
ILLES BALEARS
CATALUNYA NORD
Els noms i les funcions dels membres de la Junta Directiva Nacional figuraran en el web de l’associació.
2.2.- Àrea ideològica (política)
L’àrea ideològica serà coordinada pel responsable de la Junta Directiva Nacional designat per a aquesta funció.
Estarà formada per un equip reduït de persones, intergeneracional i interterritorial . Tindrà com a a principal
funció construir el discurs i l’estratègia de Reagrupament.
Aquest discurs haurà de situar l’independentisme en un lloc central, explicitar-ne els avantatges i la necessitat.
Haurà d’aportar idees de força a favor de la independència i en últim terme haurà d’empènyer el catalanisme cap
al sobiranisme.
I per fer-ho, caldrà treballar en diàleg extern i constructiu amb altres entitats, mitjans, persones. Caldrà incidir en
el discurs catalanista i sobiranista majoritari, establint ponts de diàleg amb persones influents en aquests àmbits,
i caldrà establir relacions reals i continuades amb intel·lectuals, ideòlegs i opinadors.
Comunicació de l’àrea ideològica: presència en mitjans de comunicació analògics i digitals, taules rodones,
jornades, etc.
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2.3.- Àrea sectorial
L’àrea sectorial serà coordinada pel responsable de la Junta Directiva designat per a aquesta funció.
Cal reactivar els grups de treball sectorials que ja van treballar en la redacció del full de ruta de Reagrupament,
adaptant-los a l’actual situació política.
El treball sectorial ha d’assolir 2 objectius complementaris:
- Dotar a Reagrupament d’arguments per elaborar un cos polític de propostes per tal de posicionar-nos en tots
aquells aspectes que són importants per al futur del nostre país i per a la cohesió de la nostra organització.
Cohesió no ha de significar uniformitat sinó consens, i per tant cal promoure, des de les sectorials,
l’aprofundiment previ en les diferents propostes, quan així ho recomani l’existència d’alternatives i la pròpia
transversalitat de Reagrupament.
-Promoure la convergència dels esforços de totes aquelles persones, siguin o no de Reagrupament, i de les
organitzacions que estan treballant per fer de l’Estat Català un nou estat europeu.
La missió de les activitats de les sectorials de Reagrupament és la de contribuir de forma determinant a
consolidar la majoria sociològica que permeti assolir la independència de Catalunya.
Per ser operatius caldria limitar el número de grups de treball, inicialment, a un màxim de 6 grups incloent els
grup de treball d’Internacional i de seguretat, i posteriorment es podrien crear subgrups específics, si calgués.
Els grups que es proposen crear, en un principi, són:
- Radicalitat democràtica.
Els objectius seran:
o propostes per canviar l’actual situació de baixa participació democràtica i corrupció generalitzada: Llei
electoral, publicitat de sous i contractes, incompatibilitats, limitació de mandats,...
o Seguiment de l’activitat de les administracions, òrgans judicials, seguretat ciutadana, amb anàlisis de la
situació, denúncia de mancances democràtiques i propostes. Un objectiu ha de ser la creació de l’Observatori
permanent de l’activitat parlamentària i de Govern.
o Promoure la participació dels ciutadans impulsant iniciatives populars, el voluntariat i l’associacionisme.
- Economia.
Volem un país basat en el treball i l’excel·lència. Per això volem crear debat i impulsar propostes en un
conjunt d’aspectes:
o Infraestructures. Ferrocarrils, ports i aeroports, carreteres, comunicacions, aigua, electricitat, gas, ...
o Treball, ocupació, relacions laborals catalanes.
o Indústria
o Agricultura
o Sectors econòmics i clústers estratègics a Catalunya.
o Política energètica i turisme, temes transversals amb Territori.
o Recerca (científica i aplicada) i innovació.
o Conjunt del teixit empresarial i exportacions.
o Finançament autonòmic i balances fiscals. Sistema financer català. Polítiques fiscals. Perspectives de
l’estat català dins Europa i el món.
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En aquest sector, i en el de la cultura i en general. cal reconèixer i posar en valor la tasca portada a terme per
altres entitats i professionals a les que cal donar suport en les seves iniciatives. Exemples d’això podrien ser:
•
•
•

Economia, Treball, Indústria (treball conjunt amb associacions d’empresaris, Cambres de Comerç,
sindicats…)
Cultura i Llengua (treball conjunt amb Plataforma per la Llengua, Òmnium, CONCA,…)
Serveis Públics (Ensenyament, Sanitat,…)

Territori.
Les propostes de Reagrupament tenen com a objectiu la defensa del territori i del seu equilibri, per això aquest
grup de treball, en coordinació amb les organitzacions locals i de barris de Reagrupament, ha d’aprofundir en les
nostres propostes en relació a:
o
o
o
o
-

Mobilitat i sostenibilitat
Medi ambient
Urbanisme
Planificació territorial

Salut pública i polítiques socials.
Una societat avançada i justa es basa en la solidaritat, la justícia i el benestar de tots els seus membres.
Com a reagrupament cal definir les nostres propostes d’actuació en polítiques socials en relació a:
o
Sanitat i salut
o
Polítiques de família.
o
Polítiques d’igualtat. Defensa dels drets dels sectors socials més vulnerables i de les persones
dependents.
o
Gent gran i pensionistes.
o
Atenció a la infància.
o
Política d’habitatge
o
Immigració i cohesió social.
o
Serveis socials

En el full de ruta de la posada en marxa d’aquests sectors ha d’estar la constitució dels “Consells - Catalunya Estat
d’Europa” (per exemple Consell d’Economia - Catalunya Estat d’Europa ) de cadascun dels grups de treball que
es proposen, abans del 2013. Aquests Consells han de tenir total autonomia i vocació d’integrar aquelles entitats
i persones que desenvolupen una tasca important en el sector.
Conjuntament i coordinadament amb aquests grups sectorials, es proposa la creació d’un observatori de
l’activitat parlamentària i de govern, i donar les respostes adequades en cada moment, aplaudint i recolzant les
decisions que es consideressin adequades, i explicitant les nostres conclusions del que es considerés incorrecte.
Abans d’acabar el 2011 també caldrà que cada grup de treball elabori i posi en marxa el seu Pla de Comunicació,
per tal que les discussions de cada equip puguin ser conegudes pels associats i aquests puguin participar-hi, així
com crear els canals perquè les nostres propostes siguin conegudes per les entitats externes amb les que
col•laborem, pels mitjans especialitzats, i també a través de notes de premsa i d’actes oberts. L’àrea sectorial es
dotarà d’un butlletí digital periòdic per coadjuvar a aquests objectius i farà escrits en entitats externes i mitjans
especialitzats, incloent notes de premsa.
Els acords de les sectorials, previ suport de la Junta Directiva de Reagrupament, tindran el caràcter de propostes
provisionals d’actualització del Full de Ruta de Reagrupament, proposta que serà presentada a la pròxima
Assemblea Nacional.
2.4.- Àrea de comunicació externa
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L’àrea de comunicació serà coordinada pel responsable de la Junta Directiva Nacional designat per a aquesta
funció.
La comunicació és una àrea de vital importància si es vol que el discurs i la feina de Reagrupament arribin a la
societat. Per tant, caldrà fer un equip amb associats especialistes en comunicació, que s’ocupi tant de la
comunicació interna com externa. En relació amb la Junta Directiva, establiran les grans línies de comunicació
general, i amb els responsables de les diverses àrees de treball, hauran de buscar la millor manera de difondre
cada missatge. Hauran de contribuir a clarificar la veu de Reagrupament, creant un espai comú, únic i de
referència del discurs de Reagrupament.
Instruments de l’àrea de comunicació: web nacional i webs territorials, imatge, audiovisuals, xarxes socials amb
una sola veu, premsa escrita i digital, etc.
2.5.- Àrea d’Organització territorial
L’àrea d’organització territorial serà coordinada pel responsable de la Junta Directiva Nacional designat per a
aquesta funció.
Utilitzant com a base l’organització que hi ha actualment, s’introdueixen algunes modificacions per tal d’agilitzarne i millorar-ne el funcionament.
Organització local
En els municipis on hi hagi un nombre mínim de 5 associats, i en aquells municipis de menys de 2.000 habitants
que comptin amb un nombre mínim de 3 associats, podrà constituir-se una organització local si els seus associats
creuen que d’aquesta manera els serà més fàcil gestionar la presència al municipi. Aquestes executives locals es
faran de comú acord amb les executives comarcals.
Organització comarcal
És l’organització bàsica, i es remarca que cada comarca ha de funcionar com un tot.
Es convocarà obligatòriament l’assemblea comarcal o de districte per elegir novament la mateixa si ho demana
un mínim d’un 30% dels associats d’aquell territori. Per poder sol·licitar una nova elecció de Junta Directiva
comarcal o de districte caldrà que aquesta porti més d’un any en el càrrec i la sol·licitud es tramitarà a la junta de
forma expressa i escrita a través del coordinador regional.
El coordinador comarcal o de districte ha de convocar a les reunions a tots els membres de la Junta Directiva
comarcal o de districte. Igualment ha d’informar periòdicament a tots els associats de les activitats de l’associació
i la Junta directiva convocarà periòdicament reunions en les que puguin participar-hi tots els associats de la
comarca o districte.
Organització per regió
No hi haurà una organització pròpiament dita en aquest nivell. La regió es podrà organitzar en funció de les seves
capacitats i necessitats, sota l’aprovació de la Junta Directiva Nacional. Les regions més amunt esmentades
elegiran un coordinador que serà el seu representant a la Junta Nacional. Aquest coordinador tindrà la funció de
traslladar a tots els coordinadors de la seva regió tot el que s’hagi parlat i decidit a la Junta Nacional. Els donarà el
suport necessari per tal d’implantar-ho a les seves comarques i en farà el seguiment. Serà el representant del
territori a la Junta Nacional i farà d’enllaç de la Junta a les comarcals i de les comarcals a la Junta. Les
coordinadores comarcals podran proposar candidats a realitzar aquesta funció.
Consell de Barcelona
La ciutat de Barcelona s’organitzarà per districtes en aquells on hi hagi un nombre mínim d’associats, i per sobre
seu, coordinant les accions dels diferents districtes i ocupant-se de tots els temes de conjunt de la ciutat, hi haurà
el Consell de Barcelona. Aquest Consell està format per un nombre determinat de persones amb funcions
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executives, elegits en Assemblea, més el coordinador de cada districte. Els associats de Barcelona acabaran de
definir l’estructura i funcionament del Consell mitjançant un reglament a proposta del Consell que els associats
podran esmenar i que es sotmetrà a aprovació.
Presència pública de l’àrea territorial: activitats al carrer, notes de premsa, espai web, etc.
2.6.- Àrea de cultura
L’àrea de cultura serà coordinada pel responsable de la Junta Directiva Nacional designat per a aquesta funció.
Aquesta àrea incorpora els temes determinants:
. cultura catalana
. llengua
. joventut
. esports
. ensenyament
. universitat i recerca
. presència de la cultura i la llengua catalana a internet, xarxes socials i iniciatives 2.0
Aquesta àrea s’ocuparà de potenciar el perfil associatiu a través de totes aquelles activitats que potenciïn la
convivència i la cultura, com debats i xerrades de coneixement d’altres realitats polítiques, sortides d’interès
històrico-cultural, cinefòrums, presentació de llibres, aplecs festius...
2.7.- Àrea de secretaria
A banda de les atribucions bàsiques ja incloses en el reglament vigent, aquesta àrea s’ha d’ocupar de tenir
constància dels associats que no tenen correu electrònic per tal de trametre’ls per correu ordinari tota mena
d’informació i documentació important: convocatòries d’assemblees locals, regionals o nacionals i les decisions
preses per les mateixes, reglaments, ponències, estatuts, etc.
2.7.1.- Documentació
L’àrea de documentació serà coordinada pel responsable de secretaria.
Objectius de l'àrea de documentació:
tenir arxivats, classificats i accessibles tots els documents generats per Reagrupament, per tal de recuperar-los
quan faci falta. Crear i mantenir una biblioteca amb tots els documents recollits de fonts externes que puguin fer
falta a les altres àrees, en especial a la de comunicació. Creació dels protocols i circuits a seguir amb els
documents que entren i surten de Reagrupament, i si es considera oportú crear un registre d'entrades i de
sortides.
Per document s'entén qualsevol suport físic o virtual que contingui informació.
Eines de l'àrea de documentació: Les eines bàsiques seran les que proporcionen avui dia les TIC a més a més de
les tradicionals d'arxivament.
2.8.- Àrea de comunicació interna
L’àrea de comunicació interna serà coordinada pel responsable de la Junta Directiva Nacional designat per a
aquesta funció.
És de vital importància que el discurs de Reagrupament, construït per l’àrea ideològica, sigui conegut en
profunditat per totes les executives, amb la finalitat que el missatge que arribi a l’elector sigui únic i de referència
del nostre programa.
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El responsable de l’àrea de Comunicació interna haurà de tenir cura que les comunicacions dels associats (correu
ordinari, correu electrònic, etc) tinguin resposta.
2.9.- Àrea d’Organització Logística
L'àrea de Logística serà coordinada pel responsable d’organització logística de la Junta Directiva Nacional
designat per a aquesta funció.
Tindrà cura entre altres de:
Materials i estris: Els materials de pagament que es retirin de la Seu Nacional hauran de ser liquidats o retornats
a la mateixa en un termini màxim de 45 dies.
Els llibres que es retirin de la Seu Nacional hauran de ser liquidats o retornats a la mateixa en un termini màxim
de 15 dies.
Els estris de suport a actes, tals com faristols, equip de so... que es retirin de la Seu Nacional hauran de ser
retornats a la mateixa en un termini màxim de 7 dies feiners a comptar des de la celebració de l'acte.
Organització de la Seu Nacional: El/els responsable/s de la Seu Nacional haurien de tenir accés a la base de dades
dels associats, per tal de poder resoldre a l'acte peticions dels mateixos, com pot ser: canvis de dades de
contacte, canvis de domiciliacions de pagament, altes i baixes, així com la tramitació de carnets per als associats
o, en el seu defecte, caldrà establir un sistema de funcionament àgil i eficient.
El/els responsable/s de la Seu Nacional han de tenir un llistat amb els noms, càrrecs, telèfon i adreça electrònica
de tots els membres de la Junta Nacional, Coordinadors tant regionals com comarcals o de districte, i de totes les
Sectorials i Àrees.
El/els responsable/s de la Seu Nacional no donaran mai cap dada d'aquest llistat sense el consentiment exprés de
la persona interessada. Així mateix signarà/n un document de confidencialitat per tal de no contravenir la Llei de
Protecció de Dades.
2.10.- Altres àrees
Finalment, hi ha alguns altres punts que hem considerat necessari modificar.
2.10.1.- Admissió d’associats
La sol·licitud d’ingrés a l’associació es continuarà fent mitjançant un escrit adreçat a la Junta Directiva, o per via
telemàtica, no obstant, la Junta Directiva Nacional revisarà i aprovarà de forma expressa totes aquestes
sol·licituds. Per això, s’allarga el període durant el qual la Junta pot negar una sol·licitud d’ingrés, des dels deu
dies actuals als 40 dies.
Si la sol·licitud és acceptada es comunicarà amb carta de benvinguda, incloent-hi la tramesa del carnet
d’associat/associada. Cas que la sol·licitud no sigui acceptada s'informarà a la comarcal corresponent.
La baixa com a associat/associada es presentarà per escrit ordinari o per via telemàtica a la Seu Nacional de
Reagrupament.
Els menors d'edat que hagin complert els 16 anys podran ostentar la condició de soci de Reagrupament. Els seus
drets i obligacions s'ajustaran al que marca la legislació civil per les persones d'aquesta edat. En tot cas tindran
dret de vot i la quota que hauran de pagar com a associats serà reduïda o simbòlica. Per convertir-se en socis
hauran d'acompanyar a la seva petició una autorització dels seus pares o tutors.
2.10.2.- Procediment disciplinari
Es desenvoluparà la part del Reglament que ha de definir les diferents infraccions que es puguin cometre i les
sancions que s’han d’aplicar, així com els mecanismes per fer-les efectives.
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2.10.3.- Terminis per a les convocatòries d’eleccions comarcals o de districte
Es proposa una reducció dels terminis per a convocar eleccions a les Juntes Comarcals o de Districte. Fins ara el
període mínim establert entre la convocatòria de les eleccions i el dia en què se celebren és de 30 dies, i això, en
cas que s’hagi d’elegir un nou membre per a la comissió, es fa molt llarg. Es proposa escurçar aquest període a 15
dies, 7 per presentar la candidatura, 3 per al·legacions, i 5 per a la divulgació del programa.
2.10.4.- Eleccions a coordinador de regió
En els casos en què només hi hagi un candidat, la votació incorporarà el vot afirmatiu, el negatiu i el blanc.
2.10.5.- Substitucions de membres electes de la Junta Directiva Nacional
En el cas que algun dels membres electes de la Junta Directiva Nacional causi baixa, aquest serà substituït pel
membre electe següent per nombre de vots segons el resultat de les eleccions a la Junta Directiva Nacional.
L’absència reiterada no justificada a les reunions han de ser motiu de substitució.
2.10.6.- Substitucions de Coordinadors Regionals
En el cas que causi baixa algun dels Coordinadors Regionals, s’obrirà de nou el procés electoral. L’absència
reiterada no justificada a les reunions de la Junta Directiva Nacional han de ser motiu de substitució.
2.10.7.- Substitucions de coordinadors de juntes comarcals o de districte
En el cas que el coordinador causi baixa l’executiva decidirà quin d’entre els seu membres assumeix les funcions
de coordinador. L’absència reiterada no justificada a les reunions de les juntes comarcals o de districte poden ser
motiu de substitució.
2.10.8.- Incompatibilitat de càrrecs
Cal regular un règim d’incompatibilitats tant des de la vessant interna, acumulació de càrrecs dins de l’associació
com des de la vessant externa, acumulació de càrrecs dins de l’associació amb càrrecs de representació
institucional.
S’estableixen com a incompatibilitats els càrrecs de membre de la Junta Directiva Nacional -membre de la
comissió comarcal i la de coordinador regional – coordinador comarcal.
2.10.9.- Campanya Electoral
El responsable de la Campanya Electoral haurà de ser designat per la Junta Directiva Nacional. Aquesta
designació s'haurà de preveure amb temps suficient per preparar l'equip de campanya; nomenar coordinador de
campanya i les àrees corresponents. El programa elaborat pel coordinador de campanya i les àrees
corresponents haurà de ser aprovat per la Junta Directiva Nacional. Un cop s'hagi produït aquesta aprovació tots
els actes de Reagrupament hauran de seguir les directrius de la mateixa.
2.10.11.- Aportacions econòmiques
Les quotes dels associats es distribuiran en un percentatge per a l’organització nacional i en un altre percentatge
per a les comissions executives comarcals o de districte, establint una quota mínima. La Junta Directiva Nacional
haurà d’establir-ho en un termini màxim de 120 a comptar de la data d’aprovació d’aquest document.
Per tal d’implementar tota aquesta nova organització, s’encomana a la Junta Directiva Nacional que nomeni una
persona responsable d’implementar, coordinar i supervisar tot el procés.
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