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Document 2 
DOCUMENT BASE PER AL DEBAT A L’ASSEMBLEA 
GENERAL (AG) de PROCÉS CONSTITUENT (PrC) del 
13/03/2016. Aprovat pel grup promotor el 6/02/2016 

 
 
Aquest document 1/exposa quins han estat els canvis significatius en la situació política a 
Catalunya i a l’Estat Espanyol des de la nostra darrera AG (Cornellà, 14 març 2015); 2/ 
avalua el nostre projecte polític i la nostra estratègia general a la llum d’aquests canvis i 
proposa una estratègia a mig termini i una línia d’actuació per  a l’any 2016-17 (fins a la 
propera AG); i 3/ proposa modificacions en la nostra organització com a moviment fruit de 
l’experiència acumulada fins ara.  
 

 

1. Exposició dels canvis significatius a Catalunya i a l’Estat Espanyol 
des de març de 2015 (Aquest punt 1 situa i emmarca els objectius i línia estratègica 
a mig termini que s’exposen en els punts 2 i 3. Aquest punt 1 NO SE SOTMET A VOTACIÓ 
en l’Assemblea General del 13 de març; per aquesta raó es recomana no enviar esmenes 
i no es numeren les línies; però es poden fer aportacions al Forum Kunena.). 
 
1.1 El 24-M, plataformes ciutadanes i partits d’esquerres guanyen importants 
ajuntaments a tot l’Estat (A Coruña, Cadis, Badalona, Barcelona, Madrid, Pamplona, 
Santiago de Compostela, Saragossa i València). Aquestes victòries són fruit de les 
mobilitzacions i de l’organització popular en contra de les brutals polítiques de 
retallades dels darrers anys i representen un reflex institucional del moviment del 15-M 
(indignats). Malgrat els resultats importants en alguns municipis amb acords post-
electorals de progrés, el model de poder institucional continua intacte (ex. fruit de 
pactes entre ERC, PSC i CiU, CDC presideix les quatre Diputacions de Catalunya). 
Destaquem el bon treball del PrC buscant confluències en molts municipis i destaquem 
la tendència a fer plataformes cercant noves formes d’organització i intervenció política. 
 
1.2 El 27-S, les eleccions al Parlament català, plantejades per alguns partits com un 
plebiscit sobre la independència, donen majoria d’escons però no de vots a les forces 
independentistes (JxSí+CUP). Ciutadans quasi triplica els seus resultats i queda com a 
principal força de l’oposició. La coalició CSQP (Catalunya sí que es pot, formada per 
Podem+ICV+EUiA) queda com a quarta força, molt per sota de les expectatives 
generades. Constatem la ruptura de CiU. 
 
1.3 El 9-N, el Parlament de Catalunya aprova una resolució (resolució del Parlament 
català 1/XI del 9 de novembre) que ‘declara solemnement l’inici del procés de creació d’un 
estat català independent en forma de república’ (punt 2), l’obertura d’un procés 
constituent participatiu (punt 3) i la ‘desconnexió democràtica de l’Estat espanyol’ no 
supeditada ‘a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal 
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència’ (punt 6).  
 
1.4 El 20-D, Podemos es presenta a les eleccions generals a Les Corts espanyoles en 
coalició amb les forces emergents que van guanyar les municipals a Galícia, Catalunya i 
València i defensa l’autodeterminació de Catalunya per mitjà d’un referèndum vinculant 
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pactat amb l’Estat; el PP perd la majoria absoluta i Ciutadans queda com a quarta força; 
[en el moment d’escriure aquestes línies, encara no hi ha govern a l’Estat Espanyol]; 
Podemos queda com a tercera força de l’Estat, darrera del PSOE; a Catalunya, la coalició 
En Comú Podem (amb la participació de BCNenComú, Podem+ICV+EUiA) és la força més 
votada i ERC obté un diputat més que DiLl (Democràcia i Llibertat, el nom de CDC per a 
aquestes eleccions); la CUP no es presenta. 
 
1.5 El 10 de gener, a Catalunya s’investeix president, amb els vots de Junts x Sí i 8 dels 
10 diputats de la CUP, el convergent Carles Puigdemont, que es compromet a impulsar la 
resolució del Parlament del 9-N. 
 
1.6 Mentre tenen lloc totes aquestes conteses electorals i actes institucionals, a 
Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol segueixen les polítiques de privatització i 
retallades i baixen les mobilitzacions i la pressió al carrer. Les victòries institucionals de 
les plataformes ciutadanes i les forces emergents han descapitalitzat les lluites al carrer i 
això es nota.  
 
1.7 Es resum: hi ha forces emergents a l’Estat espanyol favorables a fer canvis 
significatius en l’ordenació socioeconòmica i territorial que, tot i que no tenen encara 
força suficient per produir un canvi en el govern central, sí que representa un canvi 
important pel suport al dret a decidir del poble de Catalunya; hi ha a Catalunya un 
govern independentista liderat per la dreta (CDC té la presidència i 7 consellers dels 13 
que formen el govern), que està disposat a implementar la ruptura amb l’actual 
ordenació territorial, però no la ruptura amb l’actual ordenació socioeconòmica.  
 
1.8 A nivell europeu destaquem: a)l’experiència de Grècia i la proposta de Varufakis 
d’organitzar una alternativa d’esquerres a nivell europeu (l’anomenat pla B); b) la 
violació dels drets humans i la deslegitimació del model europeu que suposa a ulls 
internacionals la resposta de la UE davant la crisi dels refugiats; c) la crisi amb Rússia. I a 
nivell mundial destaquem la nova fase de la guerra de l’Irak que suposa l’emergència de 
l’Estat Islàmic i la creixent militarització dels estats (també els europeus) i les retallades 
dels drets civils que comporta.  
 

 

2. Avaluació del nostre projecte polític i de la nostra estratègia general 1 

a la llum dels canvis esdevinguts a Catalunya i a l’Estat Espanyol des de 2 

març de 2015 i proposta d’una estratègia a mig termini i una línia 3 

d’actuació per l’any 2016-17 (fins a la propera AG). (Aquest punt se sotmet 4 
a votació de l’AG). 5 
 6 
2.1 El nostre projecte polític és la República Catalana del 99%, entesa com una ruptura 7 
amb l’actual ordenació territorial i socioeconòmica de Catalunya. Pel que fa a l’ordenació 8 
territorial, treballem per a la independència com a resultat de la decisió sobirana del 9 
poble de Catalunya, essent així que entre nosaltres hi ha persones que veuen en la 10 
independència l’estat final de la República Catalana i d’altres que veuen la 11 
independència com una fase destinada a fer possible que  la República Catalana es federi 12 
o es confederi amb altres Repúbliques veïnes en condicions d’igualtat (ex. Països 13 
Catalans; Federació/Confederació de Repúbliques Ibèriques). Pel que fa a l’ordenació 14 
socioeconòmica, treballem per un sistema alternatiu al capitalisme que no consideri la 15 
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propietat privada un dret absolut i que tingui per objectius les mesures que consten al 16 
nostre decàleg.  17 
 18 
2.2 La nostra estratègia general és unir la qüestió nacional i la qüestió social, perquè 19 
entenem que en l’actual conjuntura catalana són qüestions sinèrgiques; aquesta 20 
estratègia s’ha concretat fins ara en:  21 
1) la defensa del nostre decàleg al carrer i a les institucions (ajuntaments);  22 
2) la defensa d’un procés constituent unilateral o no subordinat (més enllà del nom, es 23 
tracta de defensar l’inici del procés constituent català sense esperar un canvi favorable 24 
en la correlació de forces a Les Corts espanyoles); aquesta proposta inclou la celebració 25 
d’un referèndum per la independència (convocat unilateralment si cal). 26 
3) el treball de base a favor de la confluència i l’enfortiment de les forces populars i 27 
rupturistes. 28 
 29 
2.3 Els canvis ocorreguts a l’Estat espanyol i a Catalunya en el darrer any (apartat 1 30 
d’aquest document) ens porten a refermar en aquesta AG el nostre projecte polític i 31 
també la nostra estratègia general, ja que cap altra força política està defensant en 32 
aquest moment la proposta de procés constituent unilateral + referèndum + confluència. 33 
Aquesta posició ens permetrà seguir actuant com a impulsors d’idees i catalitzadors 34 
d’iniciatives, i tenir un paper important a l’hora de tirar-les endavant de forma unitària 35 
amb altra gent, partits, moviments socials, entitats i persones. I també és important 36 
teixir aliances de fraternitat amb els sectors més propers a les nostres propostes a 37 
l’Estat espanyol. 38 
 39 
2.4 A Catalunya hi ha actualment un govern independentista liderat per la dreta que ha 40 
promès impulsar un procés constituent català d’inici unilateral i de caràcter participatiu 41 
en obediència a la resolució del Parlament del 9N. Tot i no tenir confiança en el fet que el 42 
govern compleixi la seva promesa, ens caldrà estar a punt per contribuir en aquest 43 
procés constituent, vetllant perquè sigui realment participatiu i popular, aportant 44 
contingut i caràcter a la nova constitució, i discernint, en funció de com es vagi 45 
desenvolupant, quin ha de ser el nostre grau de participació i quin el nostre grau 46 
d’oposició. Al mateix temps impulsarem la mobilització social i exigirem que les 47 
reivindicacions més sentides siguin ateses pel govern català si cal amb un acte de 48 
sobirania. I cridarem a la mobilització unitària contra els intents del govern espanyol 49 
d’obstaculitzar o reprimir aquests actes de sobirania. 50 
 51 
2.5 A Catalunya hi ha actualment dos espais d’esquerra rupturista: un espai 52 
independentista al voltant de la CUP i un espai sobiranista al voltant d’En Comú Podem; 53 
ens caldrà continuar aprofundint la col·laboració amb tots dos espais en el benentès que 54 
la nostra proposta de procés constituent i referèndum unilaterals pot ser punt de 55 
trobada entre tots dos. 56 
El nostre objectiu futur ha de ser garantir que el patrimoni col·lectiu unitari i plural del 57 
Procés Constituent sigui preservat. Per això, d'ara en endavant, a nivell de Catalunya, el 58 
Procés Constituent només cridaria a votar o participaria en una candidatura si fos 59 
unitària, però no en aliances bilaterals amb la CUP-Crida Constituent o En Comú Podem. 60 
Per tant, treballarem a favor de la influència i la transversalitat respecte aquestes forces 61 
polítiques d'acord amb els nostres principis fundacionals. 62 
 63 
2.6 Per poder ser efectius com a moviment, ens caldrà enfortir la coordinació de la 64 
nostra organització territorial; caldrà nomenar una comissió que es responsabilitzi de 65 
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donar suport a les estructures comarcals/supra-locals que ja existeixen i d’impulsar-ne 66 
de noves, de manera que puguem mobilitzar-nos de forma ràpida en cas que –com és 67 
probable que ocorri– els esdeveniments dels propers mesos així ho demanin. 68 
 69 
2.7 Ens caldrà també recuperar el contacte amb els nostres membres que tenen 70 
representació institucional (als ajuntaments, al Parlament català o a Les Corts 71 
espanyoles). 72 
 73 
2.8 Proposem una línia d’actuació per aquest any amb quatre eixos o espais: 74 
 75 
2.8.1 ESPAI D’ACTUACIÓ PROPI  76 
Jornades obertes a tothom que hi vulgui participar que activin el debat al carrer i des de 77 
baix al voltant de l’actualitat política catalana i dels eixos fonamentals que haurien de 78 
caracteritzar un procés constituent participatiu i popular; cada jornada estaria 79 
organitzada per una assemblea (o conjunt d’assemblees) locals o sectorials; aquest espai 80 
es concep com un espai d’activació política popular que permet compartir informació i 81 
debatre amb certa continuïtat mentre duri el procés constituent català; aquest espai es 82 
pot convertir en espai de mobilització i organització quan calgui; aquest espai es concep 83 
també com espai de formació, que doni eines per avaluar críticament i constructivament 84 
el procés constituent català comparant-lo a d’altres processos constituents recents 85 
 86 
2.8.2 ESPAI DE MOBILITZACIÓ SOCIAL I COORDINACIÓ AMB D’ALTRES 87 
MOVIMENTS, SINDICATS I PLATAFORMES CIUTADANES  88 
Calendari de reunions periòdiques amb les principals plataformes de les lluites pels 89 
drets socials i nacionals i per les llibertats públiques, a fi d’impulsar un nou cicle de 90 
mobilització popular; la participació en política institucional de molts activistes ha 91 
afeblit la mobilització i cal recuperar-la. 92 
 93 
2.8.3 ESPAI DE COORDINACIÓ AMB D’ALTRES FORCES POLÍTIQUES  94 
Calendari de reunions periòdiques amb la CUP i amb BCNenComú/En Comú Podem, que 95 
ens permetin estar coordinats i actuar conjuntament quan sigui necessari; amb la CUP 96 
cal veure si es confirma la seva invitació a formar part d’un espai de treball al voltant del 97 
seu grup parlamentari i si hi ha d’altres possibilitats de col·laboració; amb BCNenComú 98 
també caldria explorar i potenciar al màxim durant els propers mesos la col·laboració. 99 
Més enllà de fer confluències polítiques, el procés està molt ben situat per promoure 100 
assemblees constituents locals als municipis amb totes aquelles persones, entitats, 101 
moviments socials i forces polítiques que hi vulguin participar. Cal prendre la iniciativa 102 
de manera que es faciliti l’apoderament de la ciutadania i la democràcia deliberativa. 103 
 104 
2.8.4 ESPAI DE POLÍTICA INSTITUCIONAL  105 
Calendari de trobades periòdiques amb els membres de PrC que tenen representació 106 
institucional a fi de donar-los i que es donin suport mútuament, a fi d’aprendre de la 107 
seva experiència i, si és possible, dur a terme propostes o accions coordinades. 108 
Cal aprofitar la funció de regidors i regidores (en tot el territori) que tenen membres de 109 
Procés per crear una retroalimentació entre aquests i els membres de territorials i 110 
sectorials; poder tractar a les nostres assemblees temes debatuts a les institucions o 111 
temes que volem que s’hi debatin; poder fer arribar les aportacions de les assemblees i 112 
tenir informació del desenvolupament dels temes i debats. Si s’aconsegueix fer 113 
intercanvis reals i amb resultats, pot ser un motiu per atraure noves incorporacions al 114 
Procés. 115 
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 116 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 117 

3. Modificacions en la nostra organització com a moviment fruit de 118 

l’experiència acumulada fins ara. (Aquest punt se sotmet a votació de l’AG) 119 
 120 
3.1 Al document sobre organització aprovat a la II AG (Cornellà, 14/03/15) diu que ‘som 121 
un moviment social i polític assembleari’ i l’organització que ens hem donat correspon a 122 
aquesta definició. El fet que ens haguem legalitzat com a partit polític per poder 123 
participar a les eleccions (decisió aprovada al Grup Promotor) és un recurs tècnic que no 124 
invalida cap de les normes que democràticament ens hem donat.  125 
 126 
3.2 Les nostres estructures fonamentals (Assemblea General, Assemblees territorials i 127 
sectorials, Grup Promotor i Coordinadora) estan definides al document d’organització de 128 
la II AG i no proposem canviar res. Pel que fa a la Coordinadora, cal recordar que el 129 
document citat precisa, entre altres coses: 130 
- ‘la comissió de coordinació és elegida al si del Grup Promotor, prèvia informació dels 131 
membres que s’hi presenten’ (4.7.1) 132 
- ‘La comissió de coordinació es renovarà sempre després de l’Assemblea General 133 
Ordinària, en un percentatge de renovació de membres del 50% i amb una permanència 134 
màxima a la Coordinadora de 3 mandats’ (4.7.3) 135 
- ‘ha d’estar formada, com a màxim, per 25 persones, per tal que sigui un grup operatiu, 136 
eficient i que s’hi pugui garantir la participació de tots els membres en el debat i la presa 137 
de decisions’ (4.3, guió 2) 138 
Proposem mantenir els tres criteris, però no arribar al màxim de 25 persones perquè 139 
l’experiència des de la II AG ha mostrat que és un nombre massa gran per tal que sigui 140 
operatiu i eficient; proposem que tots els membres de la coordinadora tinguin 141 
disponibilitat per reunir-se cada quinze dies i per integrar-se activament en una de les 142 
comissions de treball o assumir alguna de les tasques específiques de la coordinadora. 143 
 144 
3.3 La voluntat de mantenir la transversalitat i la presència de militants de partits, 145 
agrupacions o col·lectius polítics a tots els nivells del nostre moviment necessita una 146 
clarificació: els membres de la coordinadora han de comunicar la seva militància i 147 
responsabilitats en el moment de presentar la seva candidatura. Hauran d'abstenir-se en 148 
el debat o tasca quan la majoria de la coordinadora consideri que constitueix un 149 
conflicte d'interessos. 150 
 151 
3.4 Aclarir que com a moviment social i polític assembleari, a diferència dels partits 152 
polítics, no tenim disciplina en l’acció, és a dir, que les decisions col·lectives del 153 
moviment no obliguen individualment els membres que no hi estiguin d’acord, els quals 154 
poden també defensar expressions electorals diferents. Quan el GP obri un debat 155 
reconeixem el dret a constituir agrupaments per defensar col·lectivament unes opinions 156 
determinades; però per tal de no cristal·litzar les diferències, afavorir la possibilitat de 157 
nous consensos i la unitat del moviment, els agrupaments es dissoldran en finalitzar el 158 
debat pel qual s’hagin constituït. En tot moment aquests agrupaments tenen el deure de: 159 
respectar les posicions que hagi adoptat el PrC com les úniques que es poden 160 
desenvolupar amb el seu nom, mitjans i recursos; i de no actuar per obstaculitzar-les. 161 
 162 
3.5 (nou) Les assemblees del Procés constituent són sobiranes pel que fa als temes 163 
locals; pel que fa als nacionals i estatals, ho és l’Assemblea general. 164 
 165 
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3.6 (era el 3.5 en l’original del doc) El Grup Promotor que s’elegeixi després de l’AG 166 
reordenarà el nombre, la composició i les tasques de les Comissions en funció de les 167 
tasques aprovades per l’AG (tal com diu el punt 5.1 del document d’organització aprovat 168 
a la IIAG). Des del punt de vista exclusivament organitzatiu, convé destacar:  169 
a) la necessitat d’enfortir la coordinació de la nostra organització territorial, donant 170 
suport a les estructures comarcals o supralocals que ja existeixen i impulsant-ne de 171 
noves;  172 
b) la necessitat que existeixin una o més persones capaces d’assegurar la coordinació 173 
d’una sèrie de serveis tècnics necessaris pel nostre bon funcionament (base de dades, 174 
comptabilitat, informàtica, etc.), i d’assegurar la fluïdesa de la comunicació interna i 175 
externa. 176 
 177 

 
 

ANNEX  
 
En aquest annex hi consten: 1) les esmenes que van ser minoritàries en les votacions a la 
reunió del grup promotor del 6/02/2016, però que van obtenir el mínim de 10 vots a favor; 
2)el document de l’Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample-Sant Antoni que es va demanar 
de votar com a alternatiu Es decideix de recollir-les en aquest annex per enriquir el debat i 
elaboració d’esmenes en les assemblees del Procés abans de l’Assemblea general: 
 

1) Esmenes: 
 
- (Assemblea Clot-Camp de l’Arpa): En el punt 1.6 es demanava d’eliminar la següent 
frase: “Les victòries institucionals de les plataformes ciutadanes i les forces emergents han 
descapitalitzat les lluites al carrer i això es nota.” (13 vots a favor, 26 contra i 12 
abstencions). 
 
- (Assemblea Clot-Camp de l’Arpa): En el punt 1.7 es demanava d’afegir “amb el suport 
de la CUP” en el següent fragment: “hi ha a Catalunya un govern independentista liderat 
per la dreta, amb el suport de la CUP (CDC té la presidència i 7 consellers dels 13 que 
formen el govern).” (19 vots a favor, 21 contra i 12 abstencions). 
 
- (Assemblea d’Osona): En el punt 2 es proposava d’afegir un primer punt amb el 
següent redactat: “Fer una votació a l’assemblea general d’una pregunta amb tres opcions, 
on s’ha de votar una d’elles: Què ha de ser el Procés constituent a partir d’ara: a) un 
moviment polític; b) un partit polític; c) ambdues coses.” (19 vots a favor, 26 contra i 9 
abstencions). 
 
- (Assemblea Clot-Camp de l’Arpa): En el punt 2.1 es demanava de canviar el text pel 
següent: “Pel que fa a l’ordenació territorial, treballem per la sobirania plena del poble de 
Catalunya, amb l’horitzó d’una República catalana independent o d’una República 
catalana federada o confederada amb altres pobles de l’Estat espanyol en condocions 
d’igualtat”. (17 vots a favor, 28 contra i 9 abstencions). 
 
- (Document base): S’elimina per decisió del promotor el parèntesi subratllat que hi 
havia en el redactat original del punt 2.3: “Aquesta posició ens permetrà seguir actuant 
com a impulsors d’idees i catalitzadors d’iniciatives (també en el terreny electoral quan es 
vegi convenient) i tenir un paper important a l’hora de tirar-les endavant de forma 
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unitària amb altra gent, partits, moviments socials, entitats i persones.” (21 vots a favor  
de mantenir el parèntesi del redactat original, 23 contra i 10 abstencions). 
 
- El punt 3.5, afegit al document per decisió majoritària del promotor va tenir 12 vots en 
contra (27 vots a favor i 15 abstencions), per això s’inclou aquesta informació en l’annex. 
 

2) Document alternatiu de l’Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample-
Sant Antoni: (10 vots a favor, 24 contra i 19 abstencions) 
 
Un nou funcionament per al futur PrC 
 
Després dels darrers Grups Promotors i tenint en compte la decisió presa de convocar 
una assemblea general extraordinària (AGE) per plantejar-nos el futur del PrC 
─expressada també sovint per la nostra assemblea─, volem fer-vos una proposta per 
redefinir els objectius i el funcionament del nostre moviment. 
En primer lloc, volem constatar que al moviment hi ha una opinió força generalitzada 
que pensa que no s’han aconseguit  els objectius polítics que teníem en un principi i que 
en bona part han estat la nostra raó de ser: la confluència el més amplia possible de 
partits i moviments d’esquerra per presentar una candidatura unitària al Parlament que 
implementés polítiques socials e iniciés un Procés Constituent cap a la República 
Catalana. Hem d’acceptar el nostre fracàs en aquest àmbit concret i pensem que les 
causes ja han estat àmpliament debatudes en els últims temps. 
Entenem que no sols ens hem quedat lluny de la confluència volguda, sinó que a més ─i 
per causa de les estratègies i els posicionaments electorals─ s’ha produït una divisió 
política dins les nostres assemblees que ha portat a molta gent a abandonar-nos; alguns 
decebuts i d’altres perquè han assumit responsabilitats polítiques o bé s’han integrat en 
altres organitzacions.  
Aquets fets han debilitat el PrC fins el punt que alguns de nosaltres ─en veure que 
anàvem perdent vagons─ ens hem arribat a plantejar la possibilitat de dissolució.  
És ben cert, però, que durant aquests més de dos anys moltes persones han treballat de 
valent i han participat en processos municipalistes fins arribar a esdevenir regidors. 
D’altres, ens hem implicat en plataformes i lluites diverses, i algunes territorials i 
sectorials han creat equips amb forts vincles i amb un potencial de treball força gran. Tot 
aquest esforç ha donat entitat, veu i prestigi al nostre moviment.  
En base a tot això, ara ens podríem plantejar nous objectius i una nova organització  de 
funcionament i de participació per tal de “re-fundar el Procés”. Fem algunes propostes: 
1. Recuperar els deu punts del manifest, desenvolupats al llibre de 
ponències/propostes, difondre’ls i posar-los en valor/acció. És a dir, implicar-nos 
explícitament en totes les reivindicacions, iniciatives i lluites que sorgeixin i que hi 
tinguin a veure. Al mateix temps, influir i pressionar als partits polítics perquè 
incloguin les nostres propostes als seus programes, i fer-ne el control i seguiment.  
2. Descartar definitivament la confluència electoral ─sovint coalició─, que ens lliga a 
una opció determinada i ens divideix com a moviment. Canviar la confluència per la 
influencia i la transversalitat.  El PrC ha d’integrar les aportacions de les persones que 
hi participen, atès que la seva diversitat política n’és el seu gran actiu. Tot i així, els 
membres dels PrC que ho desitgin podran implicar-se en les candidatures que 
considerin convenient (d’àmbit municipal o nacional), però fent-ho a títol personal. 
3. Donat que tenim com a objectiu assolir la República Catalana mitjançant una 
Procés Constituent el més popular possible i en el que es tinguin en compte els nostres 
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deu punts, volen incidir perquè aquest procés vers la república es produeixi com més 
aviat millor, amb una participació ben amplia de les forces de l’esquerra rupturista. 
No hem d’oblidar, però, la vesant “formativa”. No es pot demanar a la ciutadania, per 
exemple, que participi d’un procés constituent o una convenció constitucional, o bé en 
l’elaboració d’una nova llei electoral, sense adquirir un mínim de coneixements sobre 
el tema, per tal d’evitar demagògies i populismes. 
4. Centrar-nos a donar suport i treballar amb tots aquells moviments que lluiten per 
la transformació social (Parlament Ciutadà, projecte Reinicia-Convenció Constituent, 
marees, assemblees de barris i 15M, feminisme, stop pujades, tanquem els CIES, TTIP, 
etc.), i enfortir el municipalisme. 
Pensem que aquets objectius s’haurien de dur a terme amb una nova organització més 
participativa i transparent. Una proposta podria ser: 
1. En primer lloc, saber quantes persones som actualment al PrC; quantes assemblees 
territorials i sectorials segueixen treballant i generant activitat. Quanta gent tenen 
activa. És urgent, doncs, conèixer el resultat de l’enquesta recent. També hi ha gent 
que ara no participa en assemblees ni sectorials per diversos motius, però estan 
identificats amb els nostres objectius i són actius (potser caldria una nova campanya 
d’adherits).  
2. Suprimir els actuals Grup Promotor i coordinadora i crear una Mesa d’assemblees i 
sectorials, formada per un o dos membres de cadascuna d’elles. La Mesa es podria 
reunir un cop al mes; a poder ser en un dia fix perquè tothom ho sabés, i si hom volgués 
assistir-hi per fer una aportació individual ho pogués fer. Les seves actes hauran de ser 
públiques i a l’abast dels adherits. Fora bo que aquestes meses no es reunissin 
únicament a Barcelona.  
La Mesa d’assemblees prendria les decisions de funcionament i d’activitats, ja que 
recolliria totes les iniciatives de les assemblees territorials i sectorials. La participació es 
complementaria amb assemblees generals ordinàries; com a mínim quatre a l’any 
(trimestrals) i obertes a tots els adherits (una persona un vot). Caldria estudiar la 
possibilitat dels vots no presencials per tal de facilitar la participació. Important: 
respectar la “permanència” de les decisions acordades. 
La Mesa d’assemblees comptaria amb uns càrrecs escollits per la pròpia mesa per un 
període màxim d’un any. Podrien ser un secretari (o dos), un portaveu, un responsable 
dels comptes, un responsable de comunicació... Evidentment, amb els equips de suport 
necessari.  Per tant, s’hauria de definir un organigrama clar (comissions estables i de 
treball per a tasques concretes). Tant la mesa com els càrrecs i els equips es renovarien 
cada any. 
3. Millorar la informació interna dins el PrC per tal que totes les persones adherides 
estiguin ben informades de les activitats, problemàtiques i iniciatives que sorgeixin, per 
poder-les debatre i donar-los-hi suport si s’escau.  
 
 


