
COMUNICAT DE LA COORDINADORA D'ENTESES

Després de confrmar-se que es convocaran eleccions al Parlament de Catalunya coincidint
plenament en la fase de Debats Ciutadans participatius, la Coordinadora d'Enteses s'ha reunit
aquest dissabte 8 de febrer en un plenari monogràfc per analitzar l'estat del projecte i valorar
com ens afecta la situació socio-política dels propers mesos.

Malgrat ser conscients que el context general no augura cap període realment òptim i que en
qualsevol circumstància el projecte es desenvoluparà en contextos poc favorables, l'escenari
electoral dels propers mesos, amb una lluita ferotge pel lideratge dins del camp
independentista, serà especialment convuls i poc o gens favorable al desenvolupament d'un
procés participatiu i de refexió col·lectiva com el que volem fer. 

Tenim com a objectiu principal aconseguir la més alta participació possible perquè els resultats
es prenguin en consideració i siguin vinculants. Aquest objectiu és el que farà que tot el projecte
hagi tingut sentit i assolir-lo depèn essencialment de l'èxit de la fase de Debats Ciutadans.
Considrem un risc elevat desenvolupar-la en un context on el relat polític estarà plenament
focalitzat en les eleccions, que crearà enormes difcultats per fer-nos lloc als espais
comunicatius sotmesos a la pressió partidària, volent arribar a una societat civil confosa i
preocupada per la manca d'unitat a l'independentisme i amb el risc de que els nostres propis
debats es vegin afectats per la situació de confrontació entre patits.

Hem estat capaces de generar interessants graus d'il·lusió, de construir un xarxa d'Enteses que
costava d'imaginar fa només un parell de mesos. Sense cap mena de suport explícit per part
dels partits independentistes o sobiranistes, sense cobertura institucional, sense recursos
econòmics i comptant només amb la nostra voluntat, convicció i esperances hem estat capaces
de crear una eina de lluita, de debat, de construcció d'un nou país que pocs podien augurar fa
només un any. I no ha estat ni fàcil, ni mancat de problemes, contradiccions, encerts i errors.
Per això cal protegir aquesta eina que hem creat, cal preservar-la de les turbulències de la
conjuntura política que els processos electorals -en moments d'un alt nivell de crispació com el
que travessem- poden produir.

La xarxa d'Enteses, que no para de créixer, s'està estenent a diferents ritmes arreu del territori i
la situació dels propers mesos no ens ha d'aturar sinó que ens ha de servir per reforçar-la i
consolidar també l'estructura organitzativa de tot el nostre projecte.

Per tot això, la Coordinadora d'Enteses ha pres avui els següents acords:

1) Redefnir les fases del projecte en base un nou calendari iniciant la fase participativa del
Debat Constituent l'1 d'Octubre de 2020 i celebrant un gran acte-concert de
presentació el dissabte 3 d'octubre.

2) Ampliar la fase formativa en el marc comarcal i local: sobre àmbits específcs / sobre què
comporta un procés constituent, casos d'èxit arreu del món, lliçons que en podem
aprendre / sobre el contingut de les preguntes i termes específcs utilitzats en el
qüestionaris.

3) Ampliar la fase de consolidació de les Enteses i millorar-ne la coordinació i comunicació
internes.



4) Reforçar l'estructura organitzativa interna elaborant un pla general que inclogui:

– Pla econòmic.

– Pla comunicatiu.

– Pla d'eines i metodologia: web, qüestionari i material didàctic i formatiu.

– Pla d'extensió territorial i ciutadà (adaptat a les diferents casuístiques i sectors).

– Pla de seguiment quantitatiu i qualitatiu de les enteses. Aproftament de les
experiències.

Ens empeny la voluntat de defnir com ha de ser el nostre país des de la participació d'una
ciutadania empoderada. Reforcem-nos els propers mesos per impulsar un nou 1 d'octubre
participatiu!

Barcelona, 8 de febrer de 2020


