
 

 

ACTA VI AG PROCÉS CONSTITUENT 15 DE JUNY 2019 

LLOC: Pau Claris, 87 - Barcelona  

ASSISTENTS: Francesc Bastardes (Reus), Joan Sanpera (Sta. Coloma de Cervelló), Alfons Parés (Pa-
lau Solità i Plegamans), Glòria Gratacòs (Gràcia), Oriol Perera (Ciutat Vella), Xàbius Caballé (Eixam-
ple-St. Antoni), Ignasi Garnica (Eixample-St. Antoni), David Pagà (Lleida), Sera Blanco (BCN), Pilar 
Porta, Judit Borrell (Horta-Guinardó), José Luis Maroto (Gràcia), Josep Maria Seguí (Ciutat Vella), 
Jaume Gual , Joan Fradera (Horta-Guinardó), Ramon Valdivia (Horta-Guinardó), Núria Suesa (BCN), 
Vicenç Ferrer (Barberà del Vallès), Eduard Juvé (Horta-Guinardó), Lluís Maria Mas, Miquel Ibarz 
(Sarrià), Pere Filella (BCN), Josep Bel (BCN) 

ORDRE DEL DIA: 

9:30h Acreditació adherides 

10h Constitució de la mesa i salutació 

10:10h Introducció  

10:25h Valoració dels resultats de les eleccions municipals i europees (presentació document ad-
junt i debat) 

11:15h Pausa cafè amb pica-pica 

11:30h Presentació i debat sobre les línies de continuïtat 

13:30 Altres 

14h Cloenda 
 

DESENVOLUPAMENT ASSEMBLEA 

10:20h Constitució de la mesa i salutació. Mesa constituïda per David P, Glòria G i Judit B 

10:25h Introducció per Josep Bel 

(…) Sembla que no hi ha unitat per la desobediència, ni correlació de forces, predomina la por. En 
el marc de la Unió Europea ha crescut la dreta. PdCAT i ERC no porten endavant polítiques de 
drets socials (ex. Renda Garantida). No aconseguirem res si no hi ha correlació de forces per si tor-
na a haver-hi un 1 d’octubre.  

10:35h Valoració dels resultats de les eleccions municipals i europees  

En Joan F presenta el document de valoració que s’havia enviat prèviament 

Torn paraules: 

Miquel I: el pacte de l’ Ajuntament de BCN l’ha decidit l’oligarquia espanyola. No hi podia haver un 
alcalde independentista. Els comuns en sortiran malparats del pacte amb en Valls, han entrat en 
contradicció i a l’hora de fer pressupostos decidirà en Valls; ERC no els donarà suport. És trist. 

JL Maroto:  és important construir un nou espai de l’esquerra rupturista, aleshores PrC hauríem de 
ser proactius. Alguns votants de  comuns han votat Puigdemont a les europees. Hem de tenir clar 
que BeC utilitza l’alcaldia de BCN per atacar el president Torra, aprofitant l’altaveu de l’alcaldia.  



 

 

Xàbius:   la carta municipalista de BCN que va fer PrC ha estat una carta als reis,  no es podrà por-
tar endavant. Amb els pactes que hi ha hagut, el que defensàvem a la carta no ha entrat a debat. 
Les militàncies d’ICV i fans de Colau han decidit la continuïtat de l’estructura, no han pensat amb 
els electors. Cal enfortir els llaços entre els moviments socials que per mi s’han trencat amb el pac-
te a BCN entre comuns i PSC, aquest darrer precisament sent part del problema per canviar es-
tructures i dificultarà gestions pel canvi. Hem de defensar els barris i tenir correlació de forces a 
nivell de barris. 

Ramon V : (…) el concepte de ruptura per mi no passa per incloure els comuns com a força ruptu-
rista. No han fet res per combatre el règim del 78 i han caigut en el que anomenaven la casta jun-
tament amb ICV. A St. Cugat la CUP no té cap vergonya per pactar amb el PSC. Aquestes eleccions 
obren un problema amb el que anomenem esquerra rupturista i el que significa. És aberrant el 
pacte de l’ajuntament de BCN i també els pactes de la CUP en altres municipis. 

Ignasi G : em preocupa el pacte que es fa a BCN perquè costarà portar a terme el que es lluita als 
barris, crea neguit i debilitat. En Valls ha aconseguit una victòria  i els comuns possiblement 
n’hauran de pagar un preu. En la lluita contra la privatització de serveis, la Renda Garantida… és on 
PrC hauria de posar la banya pel retrocés on han caigut aquestes lluites. 

Josep B: potser ha mancat una autocrítica de la CUP i dels comuns per la pèrdua de vots. Hi ha una 
tendència dels poders fàctics a finançar la dreta i l’ultradreta (Cs, PP i Vox…) Hauríem de pensar si 
prioritzem la democràcia directa com lema diferenciador i de centrar esforços en construir més 
moviments socials i organització per tenir la correlació de forces, Itziar González p.e. diu que hem 
de fer aquesta correlació, en Martí Causa o David Fernández, també…Cal trobar espais per aquests 
diàlegs amb la gent rupturista i la coordinació dels moviments socials que estan pel dret a decidir. 

Pere F:  crec que buscar la unitat amb no indepes és complicat, potser és més fàcil fer unió amb 
l’esquerra transformadora.  

Joan F: unitat d’ esquerra l’entenem a nivell de moviments al carrer. Podem ja no és rupturista. Cal 
reflexionar i matisar algunes coses. PSC ja no forma part de l’esquerra.  

Sera: d’ autocrítica crec que ningú no n’ha fet, la CUP tampoc, i si s’ha fet no suficient. Ni a nivell 
institucional ni a nivell de barris. Recomposició: hauríem de ser curosos i no caure en possibles 
xiringuitos que es puguin muntar. La unitat es genera cada dia i al carrer. Amb això vull dir que ens 
podem posar d’acord en línies generals però l’important és com es pot plasmar al barri, poble… 

Xàbius: a la carta municipalista es parlava més del com i no del qui. Hauríem (PrC) de poder ser un 
lobby que aportés contingut. Seria un bon objectiu per aconseguir. 

Josep B: dins el CDR del meu barri han acabat insultant-se la gent de diferents partits (ERC, JxC…)  

Miquel I: a la llarga és normal que surtin discrepàncies dins les entitats…. El vot independentista 
podria superar el 50% tenint en compte els resultats de les europees. 

 

11:20h Pausa 
 
11:45h La mesa demana a instància de la coordinadora aprovació del pressupost per l’acte del 
proper 11 de setembre calculat en base a les despeses del 2018, d’aprox. 6.000€ i es demana qui 



 

 

vol participar a la comissió encarregada d’aquest acte per tenir temps suficient de preparar-ho. Se 
sotmet a votació el pressupost de 6.000€ aprox: 22 vots a favor, 0 en contra, 0 abstencions. 
S’ofereixen per a la comissió: Sera, Josep B, Xàbius, Ignasi G, amb altres membres de la coordina-
dora.  
 
La mesa també demana a instància de la coordinadora aprovació del cost del lloguer del local 
compartit amb Co.bas, de 200€ mensuals, 2.400€ anuals. S’aprova per majoria : 22 vots a favor, 0 
en contra, 0 abstencions. 
 
11:55h Presentació i debat sobre les línies de continuïtat 
 
La Judit presenta les aportacions rebudes per email, que es van enviar prèviament, excepte la d’en 
JL Maroto, que la presenta ell mateix. 
 
Aportacions d’altres persones presents a l’assemblea: 
 
Xàbius : no soc partidari de presentar-nos o implicar-nos a coalicions polítiques i proposo ser més 
una font d’informació, de continguts. Constituir 2 o 3 comissions: social (habitatge, drets socials,…) 
, participació ciutadana , ecologia. Caldria una interacció territorial per poder compartir i difondre 
aquesta informació, elaborar continguts (ex. carta municipalista que es va fer per BCN es podria 
haver compartit i ser útil per altres municipis). Tenim la capacitat que tenim, seríem més realistes 
amb les forces que tenim.   
 
Josep Maria: parlo a nivell personal, soc de Ciutat Vella. Ens hem mantingut com a territorial. Es-
tem implicats en moviments socials del barri, al CDR (segueix amb bona salut), AAVV, etc. No te-
nim visibilitat com a PrC. La meva visió seria com la d’en Xàbius. Ens hem de vehicular amb altres 
moviments polítics, cal refundar els objectius de PrC, fer una nova coordinació amb les esquerres. 
 
Eduard: ens hem de visualitzar, no ho fem, ens estem difuminant… hem de treballar per la unitat 
de l’esquerra. Allà on gent de PrC ha participat en les municipals no ha aparegut el logo de PrC, no 
ens fem veure, cal canviar-ho. Ser presents a xarxes.   
 
Josep B: ok en publicar allò que està fet per gent de PrC. Sobre la marca Procon, crec que hi ha un 
desprestigi dels partits i en canvi hi ha més prestigi en entitats. Potser registrar “democràcia direc-
ta” tindria més èxit. Sobre primàries, a Madrid, per ex. Ho van fer diferent amb Ahora Madrid que 
ara amb Mas Madrid que es una llista planxa com a Bcomu, per tant les primeries poden tenir 
trampes i excloure gent a candidatures; caldria parlar de proporcionalitat per evitar excloure di-
versitats a les candidatures. Converses obertes amb totes les que volen canviar el règim monàr-
quic del 78, es podria fer jornada amb  Itziar González, Marina Garcés, David Fernàndez…. No par-
ticiparia amb cap candidatura que no defensés la democràcia directa, la proporcionalitat en les 
primàries i  el decàleg de PrC 
  
Joan F: hem de seguir fent trobades i intercanvi d’experiències. Temes a aprofundir: ecologia, con-
trol lloguers, etc (fer jornades temàtiques). Després del desastre electoral de les forces rupturistes 
hem d’estar atentes i fer seguiment a trobades de forces rupturistes d’esquerra de veritat (alesho-
res es podria fer un plantejament seriós sobre la nostra participació) Sobre primàries (les indepen-
dentistes han estat un desastre), a Lleida també han estat impulsades per la dreta. Tema de co-
municació: s’ha començat a resoldre amb un Community Manager que ens fa publicacions a les 



 

 

xarxes. Sobre comunicar continguts, hem de pensar en quins continguts hem de treballar. Comis-
sions millor 2 que 3. Tema partit: tenim un partit instrumental.  
 
Núria S: he estat uns dos anys desconnectada de la part activa de PrC. No soc veu representativa 
de les desencantades tot i que ho estic. Vaig viure la fase més eufòrica d’apoderament del movi-
ment. Atribueixo el meu desencant a l’esgotament i sensació de fracàs a l’excessiva energia que es 
dedicava a les sigles. Quan érem potents hi ha haver desbandada a l’hora de buscar afinitats  amb 
sigles. Ens equivoquem en insistir en participar en coalicions. La nostra prioritat és ser molta gent, 
ser convincents, no repetir on hem fracassat. Tema comissions hi estic d’acord però no deixar de 
tenir en compte que es va fer un llibre vermell, que hi ha molta feina feta. PrC tampoc no ha fet 
una autocrítica i és necessària. Hi hauria d’haver un grup de treball transversal que es comprometi 
abans de final d’any a fer un document i fer-lo públic d’anàlisi del per què PrC es troba on és i amb 
pocs actius. M’ofereixo per aquest grup de treball. No podem ser ambigües amb el tema indepen-
dentista. No ens vindran a buscar per fer coalicions polítiques. Centraria les energies en recuperar-
nos. 
 
Sera: som els que som i no ens vindran a buscar. Però ja està bé que no ens vinguin a buscar. Es-
tem veient que molts grups s’han de refundar. Trobo interessant fer un doc d’anàlisi de PrC. Als 
barris hi ha molta efervescència però cadascú va a la seva. La feina per mi és centrar el treball de 
base, al carrer. Faria el document d’anàlisi del PrC per no repetir les mateixes errades. Jo defugiria 
el tema electoralista. 
 
Alfons: soc de Palau Solità i Plegamans. La CUP ha anat cap avall perquè ha perdut el contacte amb 
la gent. També ha passat a Mollet i altres localitats. PrC som als barris, als districtes… treballant 
amb la gent, però tenim el problema que treballem de manera individual I no com a PrC. Crec que 
PrC ha perdut molta influència i visibilitat, per tant la urgència més gran no és crear marca, no 
m’agrada, però si fer-nos veure, per tal de poder incidir a la gent. Per mi les xerrades temàtiques 
no són un tema prioritari. Ens hem de centrar amb xerrades de debat polític, per mi és on he vist 
PrC més influent.  
 
Pere F: per arribar a fer la constitució cal fer una candidatura unitària.  
 
Ramon V: el 99% que defensem com a eslògan pot ser populista. Dir República del 99% significa 
que ens adrecem a la dreta també. Ens hem de definir, seguir amb el repte com a entitat que volia 
una nova constitució, veure com podem atreure el màxim d’actors socials a un objectiu rupturista. 
Hem de defensar una societat inclusiva, acabar amb el sectarisme, sense prejudicis.   
 
Xàbius: tinc la sensació que hi ha una confluència en les opinions, trobo fonamental en fer un do-
cument d’autocrítica. Comissions : té quòrum, potser millor dues, la social i la de participació ciu-
tadana. Generar continguts i difondre’ls a xarxes. Trobo a faltar fer rodes de premsa quan es gene-
ra un document.  
 
Joan F:  els tema que planteja la Núria, diria que estem per fer un país nou, trencar amb el règim 
del 78… estem per la independència, sí, però no excloem els que no ho veuen com a objectiu final. 
Ha marxat gent perquè ha anat a partits polítics. Ok en fer comissions, poques. La manca 
d’organització territorial ens ha fet perdre múscul. Potser caldria fer una operació d’agrupament 
geogràfic per agrupar territorialment gent de PrC.  
 



 

 

Núria S: és important la visibilitat Calen accions contundents, amb no massa gent. Ex. l’acció de 
l’ANC ahir a la Sagrada Família. I fer-les amb la pancarta de PrC. 
 
Xàbius: hi estic d’acord 
 
Joan S: he començat a reagrupar geogràficament la gent que va respondre les enquestes (de 176 
municipis) Es podria contactar amb aquesta gent i preguntar si estan disposades a participar amb 
els objectius de la Taula pel Debat Constituent.  
 
 
Recull propostes línies continuïtat : 
 

1. Crear 2 comissions  (no limitar-les al territori de BCN ) que generin contingut, que es com-
parteixin al territori i difondre’ls a xarxes, mitjans 

2. Fer públiques les coalicions d’èxit on PrC hi participa 
3. Visualitzar la marca de Procés Constituent o una altra marca (Democràcia Directa) 
4. Converses rupturistes amb entitats com Itziar González… 
5. Fer un anàlisi autocrític de PrC, un balanç perquè no hem pogut fer la república del 99%. La 

Núria S s’ofereix per fer un grup de treball 
6. Fer accions contundents de visibilitat (amb pancarta de PrC) 
7. Ser àgils a l’hora de publicar continguts  
8. Agrupació territorial de les persones disposades de PrC (Taula Debat Constituent) 
9. Jornades temàtiques : com canviar el règim monàrquic del 78; control lloguersversus de-

bats polítics (demanar als partits nivells de compromís). A partir de les jornades, fer no-
ta/roda premsa amb conclusions o accions acordades 

 
10. Cal estar atents i fer seguiment a trobades de forces rupturistes d’esquerra de veritat 
11. Defensar lluites sobretot com la Renda Garantida, remunicipalització de serveis… 

 
 

(…) Donar més temps per respondre les enquestes online 
 
JLMaroto: cal potenciar la marca i registrar-la. Demano que la coordinadora es miri també el tema 
de les sigles (ProCon o una altra) i canviar el nom de l’associació a Procés Constituent.  
 
Registrar la marca Procés Constituent a Registro de marcas, juntament amb l’anagrama té un cost 
d’aprox. 250€ cada 10 anys. La mesa ho sotmet a votació i s’aprova per unanimitat (22 vots a fa-
vor, 0 en contra, 0 abstencions) 
 
També se sotmet a votació el canvi de nom de l’associació: d’ Associació pel Canvi Social Pacífic i 
Democràtic a Associació Procés Constituent per un motiu bàsicament de coherència amb el nom 
que se’ns coneix.  S’aprova per unanimitat que la coordinadora prepari per la propera AG els trà-
mits d’aquest canvi, entre ells fer constar aquest punt a l’ordre del dia de la nova AG i redactar 
posterior acta. 
 
Sigles: PrC ja està agafada, cal pensar una nova sigla. Es donaria d’alta a .cat Es pot obrir concurs 
de propostes de nova sigla. La mesa ho sotmet a votació i s’aprova per 21 vots a favor, 0 en contra 
i una abstenció. 
 



 

 

Domini procesconstituent.cat caldria que l’associació fos la propietària del domini i en exclusiva. 
La mesa ho sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
Judit B: queden pendents dos temes de les propostes inicials de la coordinadora: 1. com articular 
la participació de les adherides de PrC amb els objectius de la Taula pel Debat Constituent i 2. en 
cas que PrC sigui interpel.lat novament per partits polítics en el marc d’ unes properes eleccions 
del Parlament de Catalunya, quin marge d’actuació es dona a la coordinadora? 
 
Xàbius: proposo que PrC vagi a trobar els partits fent proposta, amb voluntat d’incidència en te-
màtiques però sense participar-hi activament. No som actors polítics. 
 
Ramon V: la coordinadora no pot prendre decisions unilateralment. Està d’acord amb la proposta 
d’en Xàbius  
 
JL Maroto: no està prou madur aquest tema per prendre la decisió de si acceptem participar com a 
actors polítics o no. Cal parlar-ne més. 
 
Vicenç: caldria donar un vot de confiança a la coordinadora. Si bé a l’hora de prendre decisions 
caldria consultar les adherides (amb AG). 
  
 
14:15h Es dona per finalitzada l’AG 


