
IMPULSEM EL DEBAT CONSTITUENT 2019-2020

INFORMACIÓ PRÈVIA

El setembre de 2018, el President Quim Torra va encomanar a en LLuís Llach la creació del Con-
sell Assessor per l’impuls del Fòrum Cívic i Social del Debat Constituent.

Aquest Consell ja es va dissoldre el passat 1 d’Agost havent endegat una bona part de la xarxa 
d’Enteses territorials encarregades, al seu torn, de crear en un primer moment una xarxa d’entitats 
a cada municipi, barri, etc.

S’ha fet una divisió territorial en 9 regions: Pirineu i Aran, Ponent, Camp de Tarragona, Terres de 
l’ Ebre,   Penedès, Catalunya Central, Girona, Zona Metropolitana i Barcelonès. De cada regió 
s’escullen dues persones delegades  (per Z.Metropolitana i Barcelonès 4) que juntament amb 7 
membres de l’ex-Consell Assessor constitueixen la Coordinadora Nacional d’Enteses. 

• Adjuntem llistat de correus electrònics de les enteses en funcionament perquè us hi pu-
gueu posar en contacte:

altpenedes@debatconstituent.cat
bages@debatconstituent.cat
baixcamp@debatconstituent.cat
baixllobregat@debatconstituent.cat
barcelonesnord@debatconstituent.cat
cerdanya@debatconstituent.cat
ciutatvella@debatconstituent.cat
concadebarbera@debatconstituent.cat
garrotxa@debatconstituent.cat
girona@debatconstituent.cat
girones@debatconstituent.cat
horta-guinardo@debatconstituent.cat
hospitalet@debatconstituent.cat
lescorts@debatconstituent.cat
noguera@debatconstituent.cat
noubarris@debatconstituent.cat
pallarssobira@debatconstituent.cat
sabadell@debatconstituent.cat
santandreu@debatconstituent.cat
sants-montjuic@debatconstituent.cat
santmarti@debatconstituent.cat
sarria-santgervasi@debatconstituent.cat
segria@debatconstituent.cat
terresdelebre@debatconstituent.cat
vallesoriental@debatconstituent.cat
vallesoccidental@debatconstituent.cat
urgell@debatconstituent.cat

• Si no hi trobeu el vostre districte, poble, ciutat, comarca… podeu entrar al web i sol.licitar 
informació sobre com impulsar una Entesa -potser hi ha altres persones que ho han fet i 
us hi posaran en contacte :  https://www.debatconstituent.cat/enteses
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Les fases previstes inicialment del Debat Constituent són : l’etapa d’Impuls de les Enteses,  que 
estaria gairebé acabada, la fase de Jornades Formatives inicialment prevista* fins a finals d’octu-
bre, l’ etapa de Debats Constituents prevista* fins al mes de març de 2020 i finalment, a l’abril de 
2020 es convocarà el Fòrum Cívic i Social amb la tasca de sintetitzar els resultats dels debats i 
presentar-los posteriorment al Parlament de Catalunya.

És en la constitució i participació de les enteses locals que creiem que com a persones ad-
herides a Procés Constituent podem col.laborar i aportar el nostre granet de sorra. Són les 
enteses locals les organizadores, facilitadores o impulsores del debats constituents arreu 
del territori a través d’entitats, de col.lectius, d’associacions, etc.

Opcionalment també es podrà crear un grup de debat amb amics, clubs de lectura, família, etc, on 
hi pugui haver intercanvi d’idees

Els debats s’organitzaran a partir de preguntes concretes per a cada àmbit amb possibles res-
postes tancades i l’ opció d’una resposta oberta.  Podeu consultar les preguntes -no definitives- al 
web : https://www.debatconstituent.cat/preguntes.

Cada persona podrà participar als debats que vulgui però només podrà votar una vegada la ma-
teixa pregunta. Tampoc no serà obligatori respondre tots els temes. El web garantirà la traçabilitat 
de les opinions expressades.

La Coordinadora Nacional d’Enteses formada per delegades de les Enteses Regionals, represen-
tatives dels diferents territoris, serà l’òrgan que recollirà i tractarà les propostes de cada entesa 
local.

El web  www.debatconstituent.cat  recull videos sobre les jornades formatives realitzades i els 
quëstionaris per a cada àmbit.

*els terminis s’han vist afectats amb la resposta a les sentències i s’informarà de la represa de les 
Jornades, etc.

UN CONTEXT DIFÍCIL

Malgrat l’esforç realitzat per en Lluís Llach i part del Consell Assessor per impulsar el debat consti-
tuent, les dificultats que ha d’afrontar aquesta iniciativa són evidents:

1. Una part de les dificultats són inherents al propi encàrrec realitzat per Quim Torra al Consell 
Assessor (realitzar el debat constituent en un temps limitat i sense implicar en res l’adminis-
tració de la Generalitat, amb l’amenaça latent d’un nou 155). D’altra banda també creiem 
que aquest punt pot ser positiu des del punt de vista que el desenvolupament del procés 
queda en mans de la gent.

2. La situació política actual és lluny del context dels anys 2016 i 2017, on una iniciativa com 
el Pacte Nacional pel Dret a Decidir va agrupar molts centenars d‘entitats i de tota mena. 
Ara, arribar al país en tota la seva complexitat esdevé no impossible, però sí més difícil. Per 
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a les persones que formem part des de l’inici de Procés Constituent l’objectiu és 
implicar-hi com a mínim a tots aquells actors del Pacte pel Dret a Decidir.

3. En el conjunt de tasques que ha d’assumir el moviment sobiranista (en el sentit 
més ampli), el procés constituent acaba tenint un paper secundari, o si més no, 
no prioritari. Davant el conjunt d’esdeveniments que es preveuen a partir d’octubre, el debat 
constituent pot quedar relegat per la repressió i les eleccions successives, com succeí el 
2017.

4. Finalment, una part dels activistes involucrats el 2016 i 2017 en variades experiències com 
la Convenció, la Marxa Som i tota mena d’experiències locals, que no van trobar continuï-
tat, es miren el procés actual amb un cert escepticisme. D’altres més recents, com la Taula 
del Debat Constituent, a la que hi participem, han apostat per ampliar la participació, de 
baix a d’alt, per aconseguir  més  participació i més democràcia.

Tot i aquestes limitacions, la iniciativa del Consell Assessor ha obert dinàmiques noves, ha im-
pulsat una xarxa d’organismes territorials (les Enteses) i dibuixa noves oportunitats d’apode-
rament i d’autoorganització de la gent. La proposta que fem al Procés Constituent és la de partici-
par i animar a participar en el procés endegat, incidint en el seu curs, complementant i rectificant 
les propostes inicials, sempre amb la perspectiva d’obtenir la màxima participació.

PROPOSTES 

1. Les persones delegades de les enteses han de ser escollides per consens, respondre a 
criteris de paritat i de representació territorial proporcional als habitants i garantir que les 
minores no en quedin excloses. De la mateixa manera i amb els mateixos criteris han de 
ser escollides les persones que formen part de la Comissió Permanent.

2. Portar els grans debats de país a tots els punts del territori. Aquests debats s’han d’impul-
sar i difondre per les enteses territorials i poden adoptar diferents formats, un, el més senzill 
i menys conflictiu, és desenvolupar els debats formatius conforme als 7 àmbits temà-
tics a cada una de les 9 regions territorials. També es poden organitzar el debats per temes 
que engresquin a la gent de les enteses, ex. Medi Ambient, Dones, Gent Gran… La meto-
dologia s’ha d’adaptar per fomentar la participació, mai ha de ser el contrari.

3. Les enteses territorials han de ser l’epicentre del debat constituent. Han de fomentar la par-
ticipació dels sectors més diversos. Cal pensar en com estimular la participació de fede-
ralistes als debats constituents i seguir impulsant la participació en més de 1000 punts  al 
territori. El debat amb el respecte a totes les posicions contribuirà a la cohesió social i a ge-
nerar una societat més sana, informada i democràtica. Els debats han de servir per recollir 
les preocupacions i anhels de la població, tot enriquint la varietat de preguntes, respostes i 
solucions.

4. L’activitat de les enteses ha d’incloure un registre públic de les deliberacions disponible 
per a tothom. Plantegem doncs que el web de debat constituent incorpori les preguntes i 
qüestions sorgides a les enteses, les conclusions i els dissensos, de manera que aquestes 
aportacions puguin ser visualitzades, considerades i votades per tothom.

5. L’ organització del dissens ha de vetllar d’una banda perquè les minories no quedin ex-
closes i d’altra banda perquè el conjunt de respostes contradictòries i sense majoria clara 
siguin objecte de multireferèndums que interpel.lin tota la població. Aquesta fase requeri-



ria la intervenció del Fòrum Cívic i Social o d’un organisme amb representativi-
tat i legitimitat equivalent.

6. Tot el projecte requereix la màxima transparència i també l’enfortiment de les 
comissions de treball, obrint-les a la participació de membres de les enteses i les enti-
tats, i recollint les propostes de més consens dels debats per a què puguin ser comparti-
des i votades per tothom.

7. El temps per tancar la fase de debats no podrà ser tan curt si volem una àmplia participa-
ció i temps suficient pels debats o si hi ha sol.licituds d’ampliació dels terminis des del terri-
tori.

8. La composició del Fòrum Cívic i Social ha de ser aprovada per la Coordinadora d’Ente-
ses. Cal posar ènfasi a l’apoderament de la gent i no delegar al Parlament.

9. Demanar a l’Assemblea de Càrrecs Electes i al Consell per la República d’implicar-se i tenir 
un paper participatiu amb el Debat Constituent.

ALGUNS TEMES POC TRACTATS AL QÜESTIONARI ACTUAL

1- L’Emergència Climàtica provocada per l’escalfament global. Aquesta temàtica és transversal, i 
afecta com a mínim tres dels set àmbits:

Àmbit 2: Drets
    Àmbit 5: Règim econòmic
    Àmbit 6: Territori, recursos naturals

Repassem breument algunes mancances que hem observat en els qüestionaris d’aquests tres 
àmbits:

• hi ha una pregunta sobre l’energia nuclear però no es pregunta sobre les energies de 
combustibles fòssils

• no es qüestiona el model de mobilitat actual, no es planteja la possibilitat de limitar la com-
pra i matriculació d’automòbils i altres mitjans de transport privats

• no es planteja la possibilitat d’expropiar i nacionalitzar les grans empreses energètiques
• no s’introdueix la necessitat de perseguir penalment pels danys causats contra la natura 

els responsables, siguin particulars, empreses o responsables de les administracions
• el debat obert fa uns 50 anys pel club de Roma sobre creixement zero i decreixement aquí 

no hi és reflectit
• no es planteja la fiscalitat ecològica com una eina important per desincentivar i rectificar 

tota mena de pràctiques nocives

2- Grans empreses digitals amb gran poder de substituir el comerç local, que poden contro-
lar les comunicacions a les xarxes o distribuir informació que fins i tot pot fer caure governs, com 

hem vist amb Facebook, Twitter, Instagram, Windows, Amazon, Google, Apple,  etc, i que van 
acompanyades d’un gran frau fiscal.

Aquí veurem com les televisions, diaris i ràdios (que fins ara han determinat molt l’hegemonia cul-
tural i política dominant entre la ciutadania controlats per grans poders financers vinculats al bipar-
tidisme del regim del 78) entren en una competència amb les noves grans multinacionals i cal fer 



el debat amb les preguntes adients, com proposa la gent del programari lliure, la neutralitat de la 
xarxa, la censura dels algoritmes secrets, etc, cal enfocar les propostes per la màxima garantia de 
la democràcia directa. 

Considerem que en tot aquest apartat, els qüestionaris proposats no acaben de complir la premis-
sa de progressivitat plantejada pel mateix Consell Assessor i no recull les inquietuds i anhels ex-
pressats per bona part de la nostra societat.

Les persones adherides a Procés Constituent ens hauríem de sentir especialment interpel.-
lades a participar en aquesta iniciativa tot impulsant les Enteses, animant els debats, enri-
quint les preguntes i respostes, donant veu a les minories, proposant ponents i relators, 
etc. Sempre defensant el màxim de transparència en el procés, el màxim de participació per 
fer-lo vinculant i per tant més democràtic.  

3- Limitar la presa de decisions del Poder Executiu (ministres, diputats/des)

Cal ampliar el qüestionari amb preguntes que limitin la presa de decisions del Poder Executiu i 
donar més poder a la gent, no limitar-ho a la revocació de càrrecs sinó també sobre les decisions 
que es prenen (com es fa a Suïssa)

> Adjuntem un formulari per sol.licitar incorporació de preguntes al qüestionari


