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RESOLUCIÓ SOBRE EL FÒRUM CÍVIC, SOCIAL I CONSTITUENT  

PROPOSAT PEL PRESIDENT TORRA 

 

Document debatut i aprovat pel Grup promotor del moviment de Procés Constituent, a Barcelona, 

el 29 de setembre del 2018. 

 

Aquests dies en què recordem i celebrem les jornades de l’1 i el 3 d’octubre es fa evident 

l’amplíssim suport al dret de decidir i la voluntat de votar sobre el nostre futur polític. Aquesta 

voluntat, expressada de moltes maneres, contribueix a situar la ciutadania com a veritable 

protagonista de la democràcia. L’obertura d’un procés constituent és un element clau per 

aconseguir-ho, sempre que es tracti d’un procés obert, transparent, participatiu i inclusiu per definir 

les bases d’un nou país. 

 

La Generalitat de Catalunya (Govern i Parlament)  ha demostrat en moltes ocasions un important 

poder de convocatòria en relació a les entitats del país (per exemple amb el Pacte Nacional pel 

Dret de Decidir). Ara és important que aquest poder de convocatòria no es malmeti amb el Fòrum 

Cívic plantejat pel President Torra, ara és el moment de donar l’oportunitat de que tothom 

s’impliqui en el disseny d’un país millor. Estem parlant de fer una convocatòria a totes les entitats 

i moviments d’aquest país amb vocació de recollir la diversitat de la societat civil. Els punts que 

presentem a continuació poden ser útils a aquesta finalitat: 

 

1. L’organització del Fòrum Cívic per vegueries serà insuficient per donar la possibilitat real 

(per raons de proximitat) de que tothom hi pugui participar. Faran falta com a mínim 

assemblees i reunions comarcals i en alguns casos locals o de districte, amb implicació de 

les administracions municipals. 

2. La transparència de tot el procés ha de ser total des del primer moment. L’administració 

convocant de la primera reunió ha de fer públic un llistat provisional d’entitats i moviments 

a convocar. S’obrirà un termini per presentar al·legacions o peticions d’inclusió. Cap 

entitat serà rebutjada sense donar una explicació motivada. No pot quedar cap sospita ni 

dubte de que determinades entitats han estat descartades per les seves actituds crítiques en 

relació al govern de la Generalitat. 

3. A les primeres reunions del Fòrum Cívic dels diferents àmbits es recolliran les propostes 

de temes plantejades per les diferents entitats amb total llibertat. Cap tema quedarà vetat 

per ser plantejat en el debat sobre les bases constituents del país que volem. 

4. Aquesta primera fase es pot iniciar amb  la presència de la societat civil organitzada i amb 

ciutadans a nivell personal amb una certa acreditació. En una segona fase seria 

imprescindible interpel·lar el conjunt de la ciutadania amb mètodes de la democràcia 

directa (designació per sorteig, multiconsultes, enquestes...) amb l’objectiu que cap 

persona quedi al marge del debat constituent. 

 

La finalitat d’aquestes mesures ha de ser l’assoliment d’un procés constituent, en què la ciutadania 

i els seus representants deliberin conjuntament sobre el país que volem.    



 
  


