
 

L’ACTUAL MODEL ECONÒMIC, SOCIAL, INSTITUCIONAL HA FRACASSAT.  
SEGUIM CONSTRUINT LA REPUBLICA SOCIAL  -DIADA 2019 

Avui i com al nostre inici el 2013 ens cal seguir fent un procés organitzat de baix a dalt per 
avançar cap una democràcia directa i participativa, cap a una República  Catalana social i 
solidària, on els interessos de pocs no passin per davant de les necessitats de la majoria. Des de 
Procés Constituent, mantenim el decàleg fundacional per unir les esquerres de Catalunya, 
desprès de l’ 1 i el 3 d'octubre de 2017, de la repressió viscuda i davant l’emergència social, 
climàtica i política presentem les següents propostes actualitzades: 

Contra la repressió, per les llibertats. Denunciem la repressió de l’Estat espanyol, el judici 
farsa, la violència policial dels mossos i dels altres cossos policials així com l’atac a les llibertats 
democràtiques. Reclamem la immediata llibertat de totes les preses i presos polítics, 
l’anul·lació de les causes judicials, el retorn immediat de les persones exiliades i el 
sobreseïment i arxiu de les causes contra totes les persones represaliades. Són més de 700 en la 
lluita per l'autodeterminació i milers de sancionades amb la llei mordassa per lluites socials 
(vagues, PAH, etc). Defensem per aquests motius l’abolició de la Llei Mordassa! 

Redistribució de la renda i la riquesa. Fiscalitat justa i mes progressiva, eliminar el gran frau 
fiscal, fer una auditoria del deute i practicar l’impagament del deute il·legítim. Aplicació 
efectiva contra la pobresa, sense restriccions, de la Renda Mínima Garantida de 644€. Reducció 
de la jornada laboral sense reduir salaris i repartiment del treball. Derogació de les reformes 
laborals que ens han sostret tants drets i establir plans ocupacionals contra l'atur de 350,000 
persones. Aplicació d’un salari mínim català no inferior als 1.200€ nets en 14 pagues i una pensió 
mínima de 1100€. Calen mesures efectives per fer real la igualtat laboral i salarial entre dones i 
homes a totes les empreses. 

Una Catalunya oberta i solidària. Dret a refugi. Prohibició de la fabricació i exportació 
d’armament, dràstiques mesures envers els països impulsors de guerres i que vulneren els drets 
humans. Obertura dels ports catalans a totes les persones rescatades a la Mediterrània oferint 
vies segures que no posin en perill les vides humanes. Drets de ciutadania per a tothom, la 
precarietat social i laboral és la principal causa d'inseguretat. Cal la derogació de la legislació 
d’estrangeria, el tancament dels CIE i facilitar papers per a tothom. Cal un increment del 
pressupost social dedicat als MENA i manters per poder viure i treballar legalment. 
Habitatge digne per a tothom. Cal regular els lloguers fixant preus màxims amb penalitzacions 
efectives als propietaris que els superin. Cal l’expropiació dels habitatges buits en mans de 
grans tenidors i multar o expropiar en cas d’assetjament immobiliari. Cal incrementar amb 
urgència el parc d'habitatge de lloguer assequible i de lloguer social, fins a homologar-lo amb les 
ciutats capdavanteres d’Europa. 

Reconversió ecològica de l’economia, cap a la sobirania econòmica. Fem front a l’emergència 
climàtica, al deteriorament de la qualitat ambiental. És una necessitat imperiosa no aportar més 
gasos d’ efecte hivernacle al medi atmosfèric. Cal recuperar una indústria pròpia en el camí cap 
a la sostenibilitat i la sobirania en sectors estratègics (energia, transport, telecomunicacions, 
alimentació i comerç de proximitat). Cal obligar a descarbonitzar i reciclar en origen als 
industrials que externalitzen costos a tota la societat. L’extinció està garantida en poques 
dècades si no canviem el model de producció. El candi climàtic no s’atura només utilitzant 
només energia 100 % renovable, cal canviar el sistema. 

Una Catalunya feminista del 99% que garanteixi la igualtat i la diversitat de gènere, el dret al 
propi cos i l'avortament lliure i gratuït. Ha de dotar de pressupost les polítiques contra la 
violència de gènere i la LGTBIQfòbia i aplicar-ho des de tots els àmbits públics i privats: 
educació, publicitat, mitjans de comunicació, institucions...També ha de reclamar el 
reconeixement i la remuneració de les feines de cura acompanyats d'una creixent 
desgenerització d'aquestes tasques. La Catalunya feminista del 99% ha d'assolir la igualtat real 



d’oportunitats per totes les dones i l'erradicació de l'escletxa salarial. Cal garantir la 
reproducció social amb polítiques que assegurin temps i recursos per a la conciliació familiar, les 
cures de la llar, sense renunciar al dret a l'educació, la sanitat, el transport, l'habitatge...S’ha 
de respectar el projecte de vida de cadascuna de les persones. I hem de desmuntar el sistema 
capitalista i patriarcal que domina la nostra societat. 

Defensa dels serveis públics i creació de la banca pública catalana. Revertim les retallades i 
privatitzacions. Cal ser conscients que la municipalització de l’aigua  o aconseguir que els 
serveis (sanitat, dependència, educació, etc) siguin 100% públics no és possible obeint la 
imposició del dèficit que marca la UE des que va forçar el canvi de l’Art 135 de la Constitució 
espanyola. Hem de criticar també l’obediència a les directives privatitzadores de la Llei 
Aragonès, que encara que introdueixin clàusules socials i ambientals per adjudicar millor les 
externalitzacions, consolida les privatitzacions realitzades en les darreres dècades i obre el camí 
a més serveis públics i comunitaris. El finançament de l'economia ens obliga a no dependre més 
de banquers i especuladors, a tenir un lloc segur pels estalvis i per finançar la transició i poder 
crear la màxima sobirania sense xantatges. 

Impuls de la democràcia directa. La democràcia no pot ser considerada com a tal si algú limita 
la realització de consultes o referèndums populars amb les preguntes que volem. Davant el 
poder repressor ens cal una correlació de forces, ser més i ben organitzades, i no deixar-ho 
únicament en mans dels polítics. Els empresaris i banquers, els poders fàctics, porten temps 
posant traves per poder aprofundir en democràcia, especialment controlant els mitjans de 
comunicació. Antigament els pobres no votaven, les dones no van aconseguir el dret a votar fins 
fa 50 anys; avui, encara per llei, els treballadors no poden opinar sobre l’organització del treball 
a la seva empresa, el 12% de ciutadans immigrants no poden votar a Catalunya, en resum, una 
vergonya que ens fa dir “n’hi diuen democràcia i no ho és”. Per això la República la volem social 
i participativa, solidària i fraterna, de manera que no es tanqui des de dalt dalt el que vàrem 
obrir des de baix, hem de persistir en el dret a decidir-ho tot i a organitzar multireferèndums.  

Impuls del debat constituent. La resposta a l’emergència climàtica, social i nacional ha de ser 
debatuda per tota la població i per això pensem que és fonamental la participació de totes les 
persones que qüestionem el règim del 78 i la monarquia, siguin republicanes independentistes o 
federalistes. En aquests debats constituents que  s’estan encetant a cada barri i poble arreu del 
país hem de convidar a tothom a decidir les lleis que volem, la descentralització del poder que 
necessitem pel nostre ajuntament o comarca, com volem escollir els jutges, com ha de ser la 
relació solidària amb els altres pobles, com defensar la llengua i les cultures populars, etc. Si 
encara no saps quan i on es faran aquests debats, escriu a coordinacio@debatconstituent.cat  

Sense una gran organització quotidiana de la unitat popular no hi haurà república, ni 
reconeixement internacional. Cal desobeir massivament, ho tornarem a fer, cada cop millor, 
vinculant les qüestions socials a les nacionals i no deixant pel futur els problemes d'avui. Moltes 
lluites seran compartides amb altres pobles d’ Europa i del món, la fraternitat, la igualtat i la 
llibertat són conquestes a mantenir en un moment en què  Catalunya està sent un exemple per 
molt pobles que pateixen la creixent ultradreta.  

Seguirem practicant amb l'exemple: 
 Sense dret a decidir no hi ha pobles lliures. 

Per rebre informació de Procés, entra al nostre web, www.procesconstituent.cat, subscriu-
te al nostre butlletí i segueix-nos a les xarxes. Contacte: 

comunicacio@procesconstituent.cat

http://www.procesconstituent.cat

