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1.- Sectorial Democràcia  -  Baixar barreres activació ass. 

generals  Línia   39  

REBUTJADA 

Text de l’esmena: 

2.3 En cas que sigui necessari, el grup promotor pot convocar una assemblea general extraordinària o 

també si ho demanen un 20% de les assemblees, un 5% de les persones membres o un 0.5% de les 

adherides del moviment (segons els  cens oficial). 

Justificació de l’esmena:  Si som unes 100 assemblees aproximadament per tot el territori, un tema 

que preocupi a una cinquena part (~ 20 assemblees) és bastant sintomàtic d’afectar a tot el moviment. 

Hem d’evitar posar barreres que facin complicat l’activació d’una assemblea general des de baix. 

També he de diferenciar entre el nombre de membres actius i persones adherides a l’hora de calcular 

els %. 

Nombre de membres que la recolzen:  3 de 3 

2.- Sants Montjuïc- Les Corts  -  45 dies debat AG  Línia   44  

REBUTJADA 

Text de l’esmena: 

fer arribar a les assemblees amb una antelació mínima de 45 dies 

Justificació de l’esmena:  Cal assegurar que es poden fer 2 assemblees de discussió com a mínim abans 

del termini per presentar esmenes. 

Nombre de membres que la recolzen:  9 de 10 

3.- GRÀCIA  -  Delegació Vot  Línia   112  

REBUTJADA 

Text de l’esmena: 

En cas que un/una membre d'alguna de les Assemblees del PC no pogués participar en persona en una 

votació clau de la seva assemblea (votació de persones, equips, càrrecs o algun tema considerat clau) 

podrà delegar prèviament el vot a algun dels membres de la seva mateixa assemblea. Aquesta 

delegació només serà vàlida quan es conegui amb antelació el tema, la qüestió o les persones que 

s'han de votar. Tant en el grup promotor, com en les assemblees generals anuals o extraordinàries, la 

votació ha de ser presencial.  

Justificació de l’esmena:  Fins ara  mai no s’ha contemplat aquesta possibilitat dins el Procés 

Constituent i creiem que cal considerar el vot delegat en tots els òrgans decisoris. D’aquesta manera 

les decisions preses tindrien més pes específic, en haver participat un nombre major de membres del 

Procés Constituent. 

Nombre de membres que la recolzen:  11 de 13 

 

 

 



4.- Sectorial Democràcia  -  Sistema elecció coordinadora  Línia   

115  

REBUTJADA 

Text de l’esmena: 

4.8 Procediment d’elecció de la coordinadora: 

 

4.8.1 L’elecció dels membres de la comissió de coordinació serà per unitats electorals de tres tipus: 

 

- Diverses unitats electorals per agrupacions d’assemblees territorials 

- Una unitat electoral pel conjunt de les assemblees sectorials 

- Una unitat electoral pel conjunt de les comissions de treball 

 

Les unitats electorals elegiran internament, en el si de cadascuna d’elles, els membres que li 

corresponguin a la comissió de coordinació i un llistat de suplents d’antre les persones que es presentin 

a proposta d’una assemblea o comissió de treball (segons el cas). 

 

Les votacions es faran pel procediment de llistes obertes i amb vot secret i, en cas necessari, es podran 

fer de forma descentralitzada. Una mateixa persona no podrà ser candidata simultàniament a més 

d’una unitat electoral. 

 

4.8.2 Les unitats electorals corresponents a les assemblees territorials coincidiran territorialment amb 

les vegueries de Catalunya, amb excepció de la ciutat de Barcelona, que serà considerada a aquest 

efecte com a una unitat electoral per si mateixa. Les unitats electorals de les assemblees territorials 

segons aquest criteri seran 8: Alt Pirineu i Aran, Barcelona ciutat, Camp de Tarragona, Comarques de 

Barcelona (sense Barcelona ciutat), Comarques Centrals, Girona, Lleida i Terres de l'Ebre. 

 

4.8.3 El nombre de membres de la comissió de coordinació per unitats electorals serà: 

 

- 2 membres (preferentment 1 dona i 1 home) per a cada agrupació d’assemblees territorials: 16 en 

total 

- 4 membres (preferentment 2 dones i 2 homes) per al conjunt de les assemblees sectorials 

- 4 membres (preferentment 2 dones i 2 homes) per al conjunt de les comissions de treball 

 

4.8.4 La comissió de coordinació tindrà la responsabilitat de constituir una comissió electoral a cada 

unitat electoral i, posteriorment, confegir la llista de persones que vindran proposades per les 

assemblees locals, les assemblees sectorials i les comissions de treball per a proposar-la al si del grup 

promotor. 

 

Es prioritzarà presentar una llista col·lectiva que respongui als criteris de diversitat, equilibri de gènere, 

disponibilitat i perfil necessari, esmentats en el punt sobre la composició de la coordinadora. En cas de 

necessitat, la coordinadora podrà utilitzar la llista de suplents proporcionada per cada unitat electoral 

per tal de complir aquests criteris. 

 

Aquesta llista es remetrà al grup promotor amb informació sobre el perfil de cadascun dels membres i 

de les tasques que poden assumir dins la coordinadora, perquè totes les assemblees coneguin les 



persones candidates abans de la seva ratificació. 

 

4.8.5 La forma de votació, donat que es tracta de càrrecs personals, serà secreta. 

 

4.9 Renovació o revocació de membres de la coordinadora: 

 

4.9.1 La comissió de coordinació es renovarà anualment, tot procurant que la renovació sigui d’un 50% 

dels membres de cada unitat electoral per tal d’evitar un relleu massa sobtat que vagi en detriment del 

moviment. D’aquesta manera es podran garantir la continuïtat dels projectes i les accions en curs, i es 

podrà fer una transmissió esglaonada dels coneixements i de l’experiència de l’equip sortint.  

 

4.9.2 El grup promotor pot modificar la composició de la comissió de coordinació, incorporar-ne nous 

membres o destituir-ne per causes justificades després d’haver-ho valorat i debatut. 

Justificació de l’esmena:  Aquesta proposta està basada en el document “Proposta de procediment 

d’elecció dels membres de la comissió de coordinació del Procés Constituent” que l’assemblea del 

Moianès va presentar al Grup Promotor del 25 de gener de 2014. 

 

Hem cregut adient recuperar-la e integrar-la a la proposta organitzativa actual, com a esmena, perquè 

presenta un sistema proporcional molt interessant que facilita l’acompliment dels criteris de 

composició de la comissió de coordinació mitjançant un procediment fàcilment comprensible i 

plenament transparent. 

 

En quant a la proposta de divisió per unitats electorals, a més de potenciar una participació 

descentralitzada en el procés, també cal emfatitzar que permet assolir una renovació proporcional de 

la coordinadora d’una forma molt simple i entenedora. 

Nombre de membres que la recolzen:  3 de 3 + La Selva Sud 3 de 3 (punts 4.8.1, 4.8.2 i 4.8.3) 

5.- Sectorial Democràcia  -  Alternativa esmena 4.8  Línia   122 

REBUTJADA 

Text de l’esmena: 

4.8.3 La comissió de coordinació es renovarà anualment en un 66% dels membres, proporcionalment 

entre els àmbits territorial, sectorial i comissions de treball, per tal d’evitar un relleu massa sobtat que 

vagi en detriment del moviment. D’aquesta manera es podran garantir la continuïtat dels projectes i les 

accions en curs, i es podrà fer una transmissió esglaonada dels coneixements i de l’experiència de 

l’equip sortint. 

Justificació de l’esmena:  Cal potenciar una renovació anual, suficient i proporcional de la coordinadora 

per tal de renovar estratègies i idees gràcies a la incorporació de nous integrants. 

Nombre de membres que la recolzen:  3 de 3 + La Selva Sud 3 de 3 

6.- SECTORIAL INTERNACIONAL  -  RENOVACIÓ 

COORDINADORA  Línia   122  

REBUTJADA  

Text de l’esmena: 

“La coordinadora deixarà pas a una nova coordinadora triada en llistes obertes amb els/les 

candidats/es que presentin, proposin i ratifiquin les diferents territorials i sectorials del moviment i 



entre les aprox. 5000 persones que resten mínimament actives al Procés Constituent”. Dos anys seran 

el límit de mandat d’una coordinadora. 

 

En cas d´aprovar-se aquesta esmena, el procés es posarà en marxa immediatament.” 

Justificació de l’esmena:  1.-l´eternització de persones en els òrgans d’un moviment és injustificable i 

quelcom a combatre en la República catalana del 99% que somiem i, conseqüentment també en 

moviments que lluiten per assolir aquell objectiu. 

 

2.- la regeneració i renovació son sempre desitjables i més en moviments que es pretenen de base 

popular, sense personalismes ni interessos partidistes o electoralistes. 

 

3.- el mediatisme de determinats personatges (essencialment Arcadi i Teresa), a més, pot seguir-se 

aprofitant sense necessitat  de que formin part d’una coordinadora que MAI no ha de ser òrgan de 

govern, sinó executiu i de caràcter marcadament tècnic i professional, per garantir el bon 

funcionament i creixement del moviment. 

 

Aquests dos darrers objectius no s’han complert però necessàriament s’han de donar si el Procés vol 

continuar jugant un paper catalitzador dins el panorama de l’esquerra rupturista catalana, a més de 

seguir empoderant quanta més gent, millor (els eixos fundacionals del Procés a través del manifest i la 

seva raó de ser).  

 

Si no, o bé opta a esdevenir un partit marginal o bé decideix coherentment desaparèixer. 

 

4.- donar l’oportunitat de que la coordinadora sigui un òrgan plural, amb gent de procedència prou 

diversa, com perquè l’argumentari que faci generar (no pas que generi) sigui ric i variat, cosa que no 

passa ara, amb el domini absolut de grupuscles ideològics concrets que arriben a encarcarar 

considerablement i de manera innecessària el discurs. 

Nombre de membres que la recolzen:  7 de 7 

7.- Sectorial d'Internacional  - Línia   153  

REBUTJADA 

Text de l’esmena: 

Eliminar línia 153 

Justificació de l’esmena:  Aquesta línia 153 pertany al segon paràgraf del punt 5.1, a on es diu: 

“Han funcionat, fins al moment, les comissions i equips de: 

- (...) 

- continguts 

- coordinació de sectorials (=línia 153) 

- (...) 

Això no existia en el document 3 del 8 de febrer. 

Ha estat afegit en la nova versió del document 3 (enviada el 10 de febrer del 2015).  

A hores d’ara, no s’ha sol·licitat la creació d’una tal comissió al GP, que és qui ha d’aprovar la creació 

d’una comissió o equip de treball, com és reglamentari i consta en el document organitzatiu del Procés 

Constituent a Catalunya. 

Certament, sí que és correcte dir que ha funcionat fins fa ben poc la Comissió de Continguts que, en 

deixar enllestit el primer llibre de ponències (propostes), ha donat pas a una Taula de Sectorials, tot 



reconeixent la sobirania de les assemblees sectorials que han anat apareixent, a partir dels equips de 

treball, per a cada punt del Manifest.  

 

És a dir, deixant de ser precisament una comissió o equip de treball de persones individuals, que 

només es representen a elles mateixes, i passant el relleu a veus col·lectives (portantveus o 

representants de les assemblees sectorials, segons decideixin) que transmeten el debat previ des de les 

seves respectives assemblees cap a la Taula i viceversa. 

En definitiva, és un error dir que 'ha funcionat fins al moment una Comissió o Equip de coordinació de 

sectorials'  perquè no s’ajusta a la realitat. No ha existit ni existeix. 

Nombre de membres que la recolzen:  7 de 7 

8.- Sectorial d'Internacional  -    Línia   182 

REBUTJADA 

Text de l’esmena: 

Eliminar § 5.8 (Línies 182-186) 

Justificació de l’esmena:  No existeix un Equip Coordinador de Sectorials com a tal. 

Aquest punt no existia en el document 3 del 8 de febrer; ha estat afegit en la nova versió del document 

3 (enviada el 10 de febrer del 2015), però en el GP del 8 de febrer no es va parlar d’aquesta addició ni 

es va demanar.  

A hores d’ara, no s’ha sol·licitat la creació d’una tal comissió al GP, que és qui ha d’aprovar la creació 

d’una comissió o equip de treball, com és reglamentari i consta en el document organitzatiu del Procés 

Constituent a Catalunya. 

De la mateixa manera que no hi ha una Comissió o Equip de Coordinació de Territorials i sí, en canvi, es 

contemplen trobades de coordinació comarcals, per exemple. 

La recent creada Taula de Sectorials no ha estat concebuda com un equip o comissió de treball, com sí 

ho era la Comissió de Continguts, integrada per persones voluntàries (veus individuals) interessades en 

desenvolupar els punts del Manifest del Procés Constituent a Catalunya i que al seu darrera no tenien 

una assemblea (veu col·lectiva) perquè encara no s’havien format les Sectorials. Tan bon punt els 

Equips de treball de Continguts evolucionen cap a la creació d’assemblees, la dimensió participativa i, 

sobretot, representativa canvia. De veus individuals a veus col·lectives, que transmeten el debat previ 

en les seves respectives assemblees cap a la Taula i viceversa. 

Cal entendre que la Taula de Sectorials ha estat concebuda com un espai de trobada d’assemblees (en 

aquest cas, d’assemblees sectorials, a l’any de recorregut d’algunes d’elles) al qual hi van portantveus 

de les mateixes. Conceptualment, no s’està tenint en compte que ara, del què es tracta, és d’una posta 

en comú d’assemblees, no d’un Grup o Equip de treball de persones que només es representen a elles 

mateixes.  

La Taula, per ella mateixa, ja comporta haver-se de coordinar, especialment a l’hora de compartir 

metodologies (aspectes organitzatius, eficàcies i dèficits, fortaleses i deficiències. I també en les 

transversalitats i complementarietats dels respectius sectors temàtics i les lluites associades. El pla de 

treball compartit. Cosa que, s’espera, enriqueixi el bagatge vers un segon llibre de ponències o de 

propostes.  

I, pel que fa a la coordinació amb la resta del moviment, com la resta d’assemblees, es dota d’una 

mecànica consensuada de representacions i presència assegurada en el Grup Promotor, de manera 

que utilitza els canals que aquest disposa per a la transparència i la confluència. 

Com qualsevulla altre assemblea. 



Nombre de membres que la recolzen:  7 de 7 

9.- Pla de l’Estany  -  Quota trimestral possibles exempcions  

Línia   200  

REBUTJADA 

Text de l’esmena: 

Es proposa d’establir un sistema d’afiliacions al moviment que suposi el deure d’aportar una quota 

trimestral simbòlica de 3€, amb exempció per a les persones amb dificultats econòmiques. 

Justificació de l’esmena:  En el redactat anterior no es concretava un import, ni la possibilitat 

d’exempció. 

Nombre de membres que la recolzen:  6 de 6 

10.- Girona  -  Proposta cobrament quotes  Línia   209 

REBUTJADA 

Text de l’esmena: 

6.1 QUART PARÀGRAF : seguir el document fins a moviment: 

"Caldria fer una proposta de sistema d’afiliacions de la implementació informàtica i de la relació 

econòmica que es pot establir entre les assemblees i la comptabilitat central del moviment." 

AFEGIR, després de moviment, fer un punt i seguit. 

" El cobrament de les quotes serà descentralitzat i es crearà un mecanisme per garantir el bon 

funcionament de les activitats del PConstituent en el seu conjunt, incloses les assemblees locals." 

Justificació de l’esmena:  Cobrament de quotes descentralitzat 

Nombre de membres que la recolzen:  6 de 6 

11.- Sant Feliu de Guíxols - Vall d’Aro  -  Llistat d'adherits   Línia   

213 

REBUTJADA 

Text de l’esmena: 

La Comissió de Comunicació haurà d’encarregar-se que cadascuna de les assembles, bé siguin locals, 

territorials o sectorials, tinguin accés als correus electrònics de les persones adherides al seu àmbit. 

Tanmateix, posarà a disposició de les diferents assemblees un format integral de plantilla de pàgina 

web perquè sigui administrada des de la pròpia assemblea. 

Justificació de l’esmena:  Considerem que els adherits han de poder saber dels esdeveniments que la 

seva assemblea de referència desenvolupa, sense la necessitat d’haver de consultar l’agenda del 

Procés. I estem segurs que aquesta possibilitat d’arribar a persones adherides, que potser ni saben de 

la nostra existència, augmentaria el nombre d’assistents a les nostres assemblees. 

Nombre de membres que la recolzen:  10 de 10 

12.- Internacional  -  Delegació de vot  Línia   254  

REBUTJADA 

Text de l’esmena: 

Si es dones  el cas que algun o alguna membre d’una de les Assemblees del Procés Constituent no 

pogués participar en persona a qualsevol reunió o espai decisori (territorial, sectorial, Assemblea 



General Ordinària o Extraordinària o Grup Promotor) en què calgués votar a títol individual les 

propostes, podrà delegar prèviament el vot en qualsevol dels membres del Procés 

Constituent.                                                                 

En qualsevol cas, aquesta delegació de vot s’entén que només seria aplicable en el cas de les preguntes 

l’enunciat de les quals fos conegut prèviament a la celebració de la reunió i sempre que l’enunciat no 

canviés en el decurs d’aquesta.  

Justificació de l’esmena:  Fins ara  mai no s’ha contemplat aquesta possibilitat dins el Procés 

Constituent i creiem que cal considerar el vot delegat en tots els òrgans decisoris. D’aquesta manera 

les decisions preses tindrien més pes específic, en haver participat un nombre major de membres del 

Procés Constituent. 

Nombre de membres que la recolzen:  7 de 7 

13.- Sectorial d'Internacional  -  Presa de decisions  Línia   251 

REBUTJADA  

Text de l’esmena: 

-  Consens Sistèmic  

Justificació de l’esmena:  Caldria anar introduint, com a projecte seriós i global de millora, tècniques de 

la presa de decisions per consens sistèmic. 

 

És una metodologia diferent de decidir i aprofundir en els temes que la manca de consens  impedeix 

avançar.  

 

És una manera nova i trencadora de decidir. Es pot emprar en els diferents òrgans del Procés, 

Assemblees, Grup promotor,...  

Nombre de membres que la recolzen:  7 de 7 

14.- Assembles Territorial de Cornellà de Llobregat  -  Presa de 

decisions  Línia   251  

REBUTJADA  

Text de l’esmena: 

-Consens sistèmic 

Justificació de l’esmena:  Caldria anar introduint, com a projecte seriós i global de millora, tècniques de 

la presa de decisions per consens sistèmic. 

És una metodologia diferent de decidir i aprofundir en els temes que la manca de consens  impedeix 

avançar.  

És una manera nova i trencadora de decidir. Es pot emprar en els diferents òrgans del Procés, 

Assemblees, Grup promotor,...  

Nombre de membres que la recolzen:  10 de 10 

 


