ACTA DE LA VI ASSEMBLEA GENERAL (EXTRAORDINÀRIA) DEL PROCÉS CONSTITUENT

LLOC: Casa de la Cultura (C/Castellví, 8. Sant Cugat del Vallès.)
DATA I HORA: Dissabte, 15 de desembre de 2018, de 10.00h a 14.00h.
ASSISTENTS: Francesc Arnau Sánchez, Francesc d’A. Bastardes i Cardona, Paloma Begués, Josep Busquets Urpí, Josep Bel Gallart, Jordi Bigas, Sera Blanco, Judit Borrell,
Josefa Calbet i Montserrat, Teresa Capella Minguell, Maria Casamartina Parassols,
Rosa Chavarrías Pousa, Jaume Cuní Soler, Carles Díaz Callejo, Angi Faura Santususana, Antonio Ferrer, Roser Ferrer, Vicenç Ferrer Gralla, Joan Font Pérez, Bibi Fontanet
Adell, Neus Forcano Aparicio, Joan Fradera Garriga, Dolores Fuentes Calle, Maria
José Fumanal Salomé, Daniel Gambús Margarit, Maite García Fochs, Ignasi Garnica
Salvan, Adoración Gil, Glòria Gratacòs Cases, Miracle Guerra Sala, Xavi Humet Cienfuegos-Jovellanos, Ignacio Hurtado Rubio, Miquel-Maria Ibarz Vidal-Barraquer, Rosa
Icart Volart, Àngel Jordà Casamor, Eduard Juvé i Morillo, Ernst Krose, Celina Lamela
Cacheiro, Antoni Llenas Domingo, Coro Luengo Torreblanca, Feliu Madaula Canadell,
José Luís Maroto Borràs, Maria Antonia Medel Punzano, Toni Miró, Francisco Mirón,
Enric Oliver Soler, Arcadi Oliveras Boadella, David Pagà Escolà, Sergi Pawlowsky
Glahn, Josep Oriol Perera Faura, Núria Planas Castellá, Montse Plaxats Gimeno, Pilar
Porta Pernia, Joan Rey Fernández, Maria Teresa Roig Roig, Santi Rosés Acinas, Teresa
Sabriá Pau, Isis Sanpera Calbet, Joan Sanpera Casals, Josep Sementé Moya, Jaume
Serra Comellas, Albert Salvadó Usach, Joan Sanpere Casals, Fina Santamaria Mestre,
Miquel Soler Palà, Rosa Maria Vila Coca.
TOTAL: 64 persones adherides, més 3 que no són a la base de dades; s’han rebut,
també, dos vots delegats procedents de l’Assemblea del Segrià.

ORDRE DEL DIA:
09.00h Arribada i inscripcions.
10.00h Constitució dels mesa de l’assemblea i salutació inicial.
10.10h Presentació dels resultats de l’enquesta- formulari.
10.25h Presentació de l’opció de continuïtat i reorientació de Procés Constituent i
dels candidats a la renovació de càrrecs de l’Associació i del Partit (document 1).
10.40h Presentació de l’opció de dissolució de Procés Constituent (document 2).
11.00h Pausa-café.
11.20h Torn de paraules obert sobre totes dues opcions.
12.30h Votació de les opcions.
12.45h Presentació, si escau, de la nova junta de l’Associació, i votació corresponent.
13.00h Informacions sobre l’estat de comptes i tresoreria referents a 2018.
13.15h Torn de paraules per compartir informacions sobre activitats i eleccions municipals si s’escau.

DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA:

1. Constitució de la mesa de l’assemblea i salutació.

Obre la sessió l’ Antonio Ontañón, de l’assemblea de Sant Cugat, donant la benvinguda a tots els assistents.
El Josep Bel presenta els components de la mesa, que son la Judit Borrell, la Fina
Santamaria i ell mateix.

2. Presentació dels resultats de l’enquesta-formulari.

El Joan Sanpere presenta l’enquesta que ha estat enviada a tots els adherits per saber-ne la pràctica i el compromís actuals.
El Josep Bel obre torn de preguntes sobre l’enquesta.
-Un company pregunta si a l’enquesta no hi ha cap pregunta sobre els moviments
concrets a què hom s’afilia; se li respon que no hi ha aquesta mena de preguntes.

3. Proposta d’acceptació de vots delegats i de tres assistents que no consten a
la llista.

La Judit Borrell recorda que hem de decidir si admetem les 3 persones que han vingut, però que no consten en la llista, i els 2 vot delegats dels companys de l’Assemblea del Segrià.
-L’Ignasi Garnica argumenta que no podem acceptar els vots delegats dels companys
del Segrià per no incórrer en greuge comparatiu envers els d’altres assemblees, ja
que no s’ha avisat prèviament la possibilitat de delegar el vot.
-La Maite García Fochs diu que no és el mateix cas el de les persones que han vingut,
però que no consten a la llista, per la qual cosa cal fer votació diferent.
-El David Pagà diu que com a membre de l’Assemblea del Segrià dóna fe que coneix
els emissors dels vots i que són membres del PrC.
Sotmeses les qüestions a votació, en resulten:
33 vots en contra d’acceptar els vots delegats.
14 vots a favor d’acceptar-los.
18 abstencions.
Majoria absoluta a favor que siguin acceptats els assistents que no consten a la llista.
En conseqüència,
S’ACORDA:

Rebutjar els vots emesos per delegació, ja que ni en la convocatòria ni enlloc hi
constava aquesta modalitat de votació.
Acceptar, amb veu i vot, les tres persones que han vingut, a les quals no n’han estat
possible trobar a les llistes.)

-L’ Ernst Krose creu que no hem de limitar el debat a la dissolució, o no; i demana,
per tal de poder portar-lo a terme amb l’aprofundiment convenient, que es pugui
posposar la reunió fins a les 17.00h o fins i tot que es contempli la possibilitat d’autoatorgar-nos un temps il·limitat.
-La Maite García Fochs proposa que, si cal, es faci en un altra dia.
-El Josep Bel proposa que si en algun moment de la reunió l’assistència baixa a 50,
acabem.
-El Miquel Ibarz proposa acabar a les 14.00h.
-El Josep Sementé proposa atenir-nos a l’horari de l’ordre del dia.
Sotmesa la qüestió a votació, en resulten:
27 vots a favor de fer el debat amb temps il·limitat.
38 vots a favor de seguir l’ordre del dia i prolongar el debat, si cal, en una reunió
posterior.
3 abstencions.
En conseqüència.
S’ACORDA:
Seguir l’ordre del dia i prolongar el debat, si cal, en una reunió posterior.

3. Presentació de l’opció de continuïtat i reorientació de Procés Constituent i
dels candidats a la renovació de càrrecs de l’Associació i del Partit (document 1) i
de l’opció de dissolució (document 2).

La Judit Borrell anuncia que s’han de debatre les dues propostes i dóna la paraula als
encarregats de fer-ho:
El Jordi Bigues i el Joan Fradera defensen la continuïtat.
La Neus Forcano, la dissolució.
Tots ho fan seguint sengles argumentacions, que corresponen als documents que han
estat enviats a tots els adherits.

PAUSA-CAFÉ

4.-Torn de paraules obert sobre les dues opcions.

-El Miquel Ibarz manifesta que troba absurd donar dos minuts per persona; proposa
fer-ho un altre dia amb més temps i diu que podem nomenar, de moment, uns càrrecs provisionals aprofitant el fet que ja hi ha voluntaris.
-El Josep Sementé diu que si partim d’uns documents que ja han rebut aportacions,
és millor que comencem per aquests abans d’obrir el torn de paraules.
Sotmesa la qüestió a votació, en resulten:
33 vots a favor de veure primer els documents amb les corresponents aportacions.
14 vots a favor de fer directament el debat.
En conseqüència:
S’ACORDA:
Revisar primer els documents, i fer, després, el debat.

5. Debat sobre les dues opcions.

- Un company de l’Assemblea de Sabadell informa que no es reuneixen normalment;
aquesta setmana, però, s’han trobat 8/7 o 9/8 persones i han fet un document.
Constaten que no s’ha reeixit en la unitat; que es va perdent força i presència, però
no credibilitat. Excepte dues persones, que estan per la continuïtat del moviment,
tots els altres creuen que és moment de tancar-lo.
- El David Pagà, de l’Assemblea del Segrià, explica que es reuneixen unes 6 persones
com a mínim un cop al mes. Son constants. Han debatut el tema i aposten per la continuïtat (llegeix l’acta de la reunió). Estan d’acord amb tot, llevat en la part referent
al espai de debat descentralitzat al territori; voldrien que no obligués a ser-hi de
forma presencial. Lamenta que no s’hagi acceptat el vot delegat; diu que, si ho haguéssim previst, ara podríem tenir una assemblea amb 1.300 persones participanthi. Afirma que el debat ha de ser territorial. Proposa tenir una web activa, la creació
de documentació y fer servir la plataforma digital.
- La Roser, de l’Assemblea del Bergadà, explica que 9 persones es troben cada dilluns. S’han preguntat la causa de la reducció d’efectius humans i han arribat a la
conclusió que s’ha perdut la raó del sentit fundacional; creuen que, com a PrC, el
moviment hauria de dissoldre’s. Proposen fer una festa per celebra que hi ha un canvi i que s’obra alguna altra cosa. Creuen que s’ha de treballar aquesta altra manera.
Han votat la dissolució del PrC deixant constància dels bens econòmics.
- La Judit Borrell, que es presenta com a secretària en el cas que el PrC segueixi
existint, proposa fer una assemblea pel març o l’ abril per discutir la continuïtat;
just llavors, haurien de dimitir els càrrecs que avui es poguessin escollir.
- Un company de Reus informa que es van reunir 9 persones de la seva assemblea;
van valorar els documents i van votar 2 en favor de la dissolució i 7 per la continuïtat, insistint molt en la reforma, la base de dades i la coordinació entre tot Catalunya.

Es llegeixen, a continuació, quatre opinions expressades en sengles cartes d’adherits
que no han pogut assistir a la reunió:
•

El Lluís Vila, en carta llegida per la Judit Borrell, comunica el vot de l’Assamblea d’Horta-Guinardó, que és favorable a la continuació. Explica que van voler canvi, justícia social, valors, drets país, etc; ara no podem abandonar una
eina tan bona i necessària. Fa al·lusió a tots els factors injustos i insolidaris.

•

El Jordi Rich, també per carta, es manifesta partidari de la continuïtat de PrC
; opina, tanmateix, que no hi ha hagut prou temps per al debat.

•

El Joan Balaguer, també per carta, manifesta que ha vist els dos documents i
li agraden tots dos. Expressa el seu agraïment a l’Arcadi Oliveres, a la Teresa
Forcades i a totes les persones que han fet possible el PrC.

•

El Xàbius Caballé, també per carta, diu que entén que la convocatòria ha estat precipitada.

La Judit Borrell reobre el torn de paraules després de la lectura de les cartes.
- El Josep Bel comenta que quan vam néixer volíem establir coalicions electorals i
que, llevat del cas de Badalona, no hem pogut avançar en aquest sentit: En-comú no
va acceptar la proposta de la Teresa Forcades de fer primàries. D’altra banda, cal
considerar que la militància és baixa arreu: les assemblees de la CUP i En-Comú també han baixat molt. S’adonen que manca formació i caldrà fer-la. Una part important
del futur PrC seria fer formació. També caldrà tenir en compte que no es pot dependre únicament dels líders. Vol continuar, però amb participació de tots els adherits.
- L’Antonio Ontañón comunica que l’Assemblea de Sant Cugat ha decidit donar suport
a la continuïtat, atès que són la segona força al consistori. Dins la coalició electoral,
hi ha la possibilitat que a Valldoreix guanyi el Xavier Humet; és una mena de cristal·lització petita, però molt important.
- L’Arcadi Oliveres explica que quan la Teresa Forcades i ell van endegar el PrC, amb
el Josep Maria Antentas i l’Esther Vivas, un dels objectius que es plantejaven era la
unitat de l’esquerra, que ha fracassat estrepitosament; molts pocs mesos després
del PrC, va néixer Podem, i les assemblees del PrC es van convertir en ping –pong
entre la CUP i Podem: això ens va mediatitzar durant dos anys. Vam reeixir a fer un
decàleg, molt ben complementat llibre vermell, però hem d’admetre que en les fites
principals hem fracassat. D’altra banda, hem de ser realistes pel que fa a la participació: de 32.000 adherits, n’ han respost 1.300, 400 paguen i 70 venen a reunions.
Explica que la gent li diu: oi que heu desaparegut? Creu que PrC ha de tenir una fi
conservant un balanç i fent la dissolució d’una forma relativament escalonada, atenen el fet que hi ha eleccions municipals. Hi ha hagut petites insinuacions per fer-lo
esdevenir un partit polític, però ell s’hi nega rotundament.
- El Francesc, de Viladecans, explica que la seva assemblea ja no es reunia, però han
canviat la dinàmica i s’han reunit amb els companys del Baix Llobregat, Constituents
per la ruptura, i ara són 30 persones. A Viladecans van fer un acte de suport a la Tamara que va ser, de fet, un acte de confluència no lligat a eleccions).
- La Coro Luengo, de l’assemblea de Tarragona, expressa el seu agraïment a l’Arcadi
Oliveres i a la Teresa Forcades, i diu que s’ha sentit molt còmoda en el PrC. Explica
que va participar a l’Assemblea del Gaià, que es va esvair, a la d’educació, que també es va esvair, a la de continguts... i diu que no li agradaria una resurrecció imposada; s’estima més una desaparició digna.

- El Ramon, d’ Horta Guinardó, comenta que vam néixer amb el 15-M i que molts venien de l’ANC. En tots dos casos es parlava en doble meta: anticapitalista i independentista; hi havia dos models que no casaven. Creu que el PrC ha de continuar vigent
amb el procés república catalana que sigui referent per a tots els pobles d’Espanya.
Demana que la presidència estigui a mans d’una dona i proposa la Judit Borrell.

El Josep Bel, des de la mesa, sotmet a votació que la Judit Borrell sigui presidenta i
la majoria dels partidaris de la continuïtat hi voten a favor, en conseqüència,
S’ACORDA que la Judit Borrell presideixi la junta de transició.

Continuant el torn de paraules sobre les dues opcions:
- El José-Luís Maroto, que declara haver militat en l’extinta assemblea de Gràcia,
explica que el cercle del Baix Llobregat està constituït per 60 persones comunicades
pel telegram. Calcula que Si són 400 socis que aporten, en resulten entre 20 i 25.000
euros cada l’any; quantitat més gran que la de moltes associacions. Aquest grup al
qual s’ha referit són Constituents per la ruptura, 80 dels quals volen que el PrC continuï. De fet, hi ha persones que n’estan fent extensió. Estan creixent bo i fent debats telemàtics.
- El Joan Fradera expressa que troba a faltar molta gent; ha vist, però, gent de moltes assemblees. Diu que s’apunta a fer una junta provisional per sortir del pas fins al
febrer y recorda que el grup Promotor ja és una assemblea única on hi va qui vol.
- L’Ignasi Garnica, de l’Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample-St. Antoni, remarca
que els que som avui aquí és perquè estimem molt el PrC. Pensa que ara és el moment d’acabar-lo dignament. Creu que hem après molt i que això no es perdrà. Proposa que es presentin uns candidats per si calguessin, però creu que hem de tancar
el PrC.
- La Marta Pocino diu que el passat, passat està, i que hem de mirar al futur. Afirma
que tancar el PrC seria el fracàs de l’independentisme d’esquerres. Recorda que
Guanyem Badalona s’ha fet amb l’aprenentatge del PrC i afirma que també seria un
fracàs si acabem; explica que s’està preparant la manifestació del dia 21 a la tarda i
que el PrC està reunint tots els col·lectius per fer un document que serà presentat al
Fòrum Social.
- El Josep Semeté manifesta que no es considera fracassat. Explica que en començar
el PrC, van trobar-se 2000 persones amb l’Arcadi i la Teresa; ara solament hi ha 5
continuadors a l’Assemblea de Tarragona. Creu que hem de ser realistes i tornar-ne a
parlar d’aquí a un parell de mesos i avisa que Constituents per la ruptura no són del
PrC sinó de les CUP.
- L’Ernst Krose proposa la dissolució. Posa com a exemple la relació de continuïtat
entre els Verds i la ruptura ecològica. Troba que és molt greu la contradicció entre el
document i la pràctica pel que fa a debatre i actuar; pensa que, de fet, és una vergonya i una impertinència.
- El Jordi Bigues aclareix que no tots els que estan a favor de la continuïtat estan
d’acord en la forma de fer-la. Vol donar les gràcies als qui plantegen la dissolució,
l’existència dels quals vol dir que no hi ha alliberats, ni cerca d’ocupació, en les files
del PrC. Diu que hem de partir de la idea de sumar i és molt important que podem
parlar sense barallar-nos. Es refereix a L’Ernst i diu que el document de continuïtat

no és un programa verd, sinó que és un programa de democràcia radical perquè
hem de ser rupturistes amb el passat.
- L’Antonio Ontañón diu que els principis del PrC són vigents, i més ara, i s’han de
defensar sigui on sigui. Creu que hem de lluitar per aquest concepte de ruptura sociològica en què estem, i es lamenta de no haver-ho estès a la resta de l’estat.
- La M. José Salomé que fa constar el seu màxim respecte envers l’Organització,
creu que aquesta va fer néixer un sentiment, una energia, que pensa que no s’han
acabat, tot i que no sap com s’han de canalitzar. Afegeix que nota un sentiment de
continuïtat i creu que no s’ha d’avortar.
- El Santi Rosés, de Badalona, constata que avui es produirà una inflexió; que uns se
n’aniran, i d’altres es quedaran. Es mostra partidari de seguir en la forma que es
vulgui –excepte ser un partit polític- però pensa que de cap manera podem extingirnos; la seva convicció que els governs i els bancs vam fent la seva feina, li deixa clar
que hem de lluitar.
- El David Pagà, de l’Assemblea del Segrià, manifesta que es va adherir al PrC pel decàleg i diu que si els motius no canvien, és just que els qui segueixin ho facin amb el
nom de PrC i amb les activitats que en són pròpies.
- El Jordi Porter, del Pirineu, vol crear la comissió de l’alt Pirineu. Se sent més proper de Berga que de Lleida, tot i que també estima Lleida, com estima Espanya tot i
que és català. Creu que el sistema assembleari és el millor, però troba que és força
lent. Citant Isaac Asimov, diu que el PrC és molt important a nivell subtil.
- La Miracle Guerra, de l’Assemblea de Corbera de Llobregat, agraeix, a l’Arcadi Oliveres i a la Teresa Forcades, el fet d’haver fundat el PrC. Explica que alguns membres de la seva assemblea formen part del govern municipal. Creu que érem un moviment tan innovador, que potser no hem sabut fer-ho prou bé. Pensa que hem de
continuar i advoca perquè així sigui.
- L’Eduard, de l’Assemblea d’Horta-Guinardó, creu que hem de canviar de xip, però
no abandonar. Diu que el PrC ha jugat un paper: ha intentat fer de pont entre el
plantejament social i el nacional; per això cal continuar lluitant-hi. El pont és imprescindible.
- La Fina Santamaria creu que l’Arcadi ha estat molt realista i que hem fet moltes
coses. Es mostra partidària de la dissolució, però creu que hem fet una nova mirada
sobre la societat que no ha estat en va, i que ens ha fet ser respectats. Es mostra
agraïda envers l’Arcadi Oliveres, la Teresa Forcades i la Neus Forcano. Cita una frase
de la Teresa Forcades, valenta honesta i sàvia, que diu que “per cultivar un jardí
tancat, hi ha d’haver una porta que es pugui controlar, ja que cal que les flors més
belles no siguin malmeses”, i diu que si no hi hagués tanca i porta, no es podria cultivar res: si es vol, es pot tenir la porta oberta; però n’hi ha d’haver una.
- El Serà Blanco es pregunta si continuem sent una eina pràctica; creu que la situació en necessita, i no té clar si som o no podem ser aquesta eina. Ell pensava més
aviat en un espai de debat i propostes. Està molt d’acord amb el balanç que ha fet la
Neus Forcano. Creu que fóra bo continuar fins al febrer-març i veure si hi ha una
proposta, i està d’acord amb l’Arcadi Oliveres que no té sentit parlar de partit polític.
- El Toni Miró, de l’Assemblea de Terrassa, però parlant a nivell personal, comenta
que els pros del PrC són el decàleg, el contingut de la base de dades i el Llibre Vermell; el punt en contra és l’escassa participació activa. Lamenta que els comunicats

que es fan arriben tard, i que tenim la web i la base de dades que no funcionen de
cap de les maneres; la web inclús té virus, i molta gent no sap si està adherida o no.
Diu que, d’altra banda, els caps visibles llastimosament abandonen, i tem que el PrC
es pot reconvertir en un partit polític. Reconeix, tanmateix, que hi ha molt de potencial, i per això la seva proposta personal és la continuïtat, però solucionant
aquestes mancances. Opina que la renovació s’ha de fer en un termini de temps curt.
-El Miquel Ibarz agraeix a l’Arcadi Oliveres, a la Teresa Forcades, i a tothom que ha
fet possible el PrC. Vol remarcar que ens ha mancat comunicació, però és un fet que
ens criden de les assemblees, i en altres llocs i, per tant, alguna cosa comptem.
Creu que hem de continuar, com a mínim per saber què volem.
- La Judit Borrell diu que tenim com a factor important el nom PrC . Creu que cal fer
autocrítica i que hem de ser clars i realistes pel que fa als objectius: Si són molt pocs
els que continuen, serà impossible fer-ho. Pensa que s’ha de pensar en solucionar la
comunicació. És mostra favorable a la continuïtat.

6. Votació de les opcions.
- El Josep Bel recorda que tocaria votar, però que han sortit propostes noves. Explica
que el compte corre pressa; si no es fa ràpid, es bloqueja. Cal, per tant, nomenar
persones noves que ocupin els càrrecs.
- Un company pregunta per la continuïtat com a partit.
- La Miracle Guerra explica que ella s’hi presenta, nominalment, per a secretària,
però que ningú vol fer un partit.
S’articulen, finalment, les propostes següents:
-

Continuació del PrC.

-

Dissolució (progressiva) del PrC.

Sotmeses a votació les opcions presentades, en resulta:
42 vots a favor de la continuació de PrC.
25 vots a favor de dissoldre’l.
5 Abstencions.
En conseqüència:
S’ACORDA: nomenar una Junta nova que actuarà provisionalment fins que, d’aquí a
pocs mesos, es pugui prosseguir el debat com escaigui i nomenar una Junta ordinària.

7. Nova Junta.
Atesa l’opció guanyadora, i segons la proposta enviada en el document en favor de
la continuïtat - modificada en part en la present assemblea, ja que s’ha proposat i
acceptat la presidència de la Judit Borrell-,
S’ACORDA, per majoria absoluta dels partidaris de la continuació, que:
la nova junta (provisional), pel que fa a l’Associació, queda formada per:

-

Judit Borrell com a presidenta.

-

Josep Bel com a secretari.

-

Joan Sanpera com a tresorer.

Pel que fa al partit:
-

Jordi Rich com a president.

-

Miracle Guerra com a secretària.

-

Marta Pocino com a tresorera.

-La Marta Pocino, com a integrant electa del partit, manifesta que si volem la República Catalana, hem de moure’ns, però que també hem de fer debats constituents, i
que per això la Generalitat ha creat el Fòrum, la funció del qual és enxarxar totes
les entitats per preguntar quin país volem. Creu que s’ha de poder parlar de tots els
temes possibles i cal poder fer-ho de forma que les decisions siguin vinculants. Des
del PrC caldrà promoure que la participació sigui àmplia i que la metodologia que es
faci servir sigui consensuada entre tots els sectors socials. Explica que el PrC ja s’ha
posat en contacte amb el Fòrum, i ha arribat a un consens entre els diversos col·lectius, que han creat la mesa del debat constituent amb Reinicia, PrC, Constituïm,
Col·lectiu Drassanes, Marxa Som, el País Conscient i ben aviat l’ANC. Explica, també,
que s’han fet ja dues reunions i ara es farà la tercera; han participat de les reunions
dos membres del Fòrum, que hi ha anat a parlar, i s’espera que en la tercera reunió
es faci un document de consens de tots els col·lectius i s’hi adjunti un resum de les
metodologies de cadascun. Informa que la Generalitat està preparant un sistema de
participació digital; creu que potser els debats acabaran en multirreferèndum. Diu
que mai es podrà parlar de debats constituents, però que es treballa per fer una
constitució. Demana que ens apuntem, els primers, quan s’anunciïn las directrius del
Fòrum.
- El Josep Bel, com a integrant electe de l’Associació, diu que tot plegat se li comunicarà a l’Albano Dante, la Gabriela Serra, i el Ramón Cotarelo, però no a L’ANC,
que mai és néta.
- El Ramón, de l’Assemblea d’Horta-Guinardó, protesta tot dient que ell mateix és
membre de l’ANC.
- La Miracle Guerra, com a integrant electa del partit, diu que se seguirà fent debat
en febrer-març, i fa una crida a renovar els càrrecs de la Comissió Coordinadora que
ho deixin.
- Un assistent a la reunió demana que el proper debat es pugui fer comptant amb la
presència de la Teresa Forcades.

8.- Estat de comptes.
La Neus Forcano presenta l’informe sobre l’estat de comptes a 30 de novembre de
2019, que és el següent:
-

Saldo inici: 70. 896’15 euros.

-

Despeses: -27. 345’13 euros.

-

Saldo final: 64. 967

euros.

Explica la distribució entres les entitats bancàries amb què operem ( Arquia, Caixa
d’Enginyers i Triodos), i les despeses que ha tingut el PrC, que són les següents:
-

Despeses i comissions bancàries: 62’75 euros.

-

Hisenda: 137’13 euros.

-

Assegurances: 185’76 euros.

-

Col·lectiu Ronda: 3.604’07 euros.

-

Despeses informàtica: 4.889’65 euros.

-

Donacions altres entitats: 5.686’08 euros.

-

Activitats PrC: 12.779’70 euros.
TOTAL: 27.345’14 euros.

9.- Comiat de l’Arcadi i tancament de l’acte.
- L’Arcadi Oliveres pren la paraula i comunica que no tornarà al PrC. Diu que per a ell
ha estat una joia ser-hi, ja que sempre ha tingut un gran interès per la política, que
es va manifestar per primer cop l’any 1960 -quan tenia 14 anys- organitzant un referèndum per saber si el candidat preferit entre els seus companys dels Escolapis era
Nixon o Kennedy. Troba que la possibilitat de tirar endavant el PrC ha estat magnífica; i que n’ha gaudit molt però hi ha treballat poc. Agraeix la feina de la Neus Forcano, de la Maite García Fochs i de totes les persones que han treballat. Encoratja els
qui continuen tot dient-los que tenen un equip nou i recordant-los que han de canviar de domicili social, remarcant que s’ha parlat de molts temes que li agraden i
anunciant que sempre estarà a disposició per a tot el que es faci en favor de la dignitat de les persones, de la nova forma de fer política i de l’acció no violenta.
Transcripció literal:
ARCADI OLIVERES – M’agradaria dir unes paraules perquè sé que no vindré a altres
reunions del procés. Primer, per mi ha sigut una joia ser-hi i participar-hi. Ha sigut la
possibilitat d’una cosa que desitjava des de jovenet.
A mi la política m’ha entusiasmat des dels 14 anys, als 14 anys a la meva escola vaig
organitzar un referèndum si la gent volia el Kennedy o el Nixon, imagineu-vos!
(aplaudiments) estem parlant de l’any 1960, vol dir que el ‘cuquet’ de la política
l’he tingut sempre ...
Però sempre he tingut la cosa clara de que mai un partit polític. Aleshores, la possibilitat de tirar endavant el procés, que era una de les coses que ens havia motivat
també amb la Teresa, per tirar-ho endavant, ha sigut per mi una joia de la que he
disfrutat molt.
Segona cosa, he disfrutat molt, però he treballat poc. Aleshores agraïment a tots
aquells que heu fet la feina, la feina interna, que és duríssima, aquí voldria posar la
Neus en primer lloc perquè ens l’ha fet ... la Maite i molta altra gent, no esmentaré
noms ... (aplaudiments)
S’ha de tenir en consideració perquè és molt pesat De vegades és més bonic això que
et convidin, vas a fer la xerradeta quedes bé i la feina que se la faci un altre.
Aleshores gràcies als que fan la feina.

També gràcies a aquests, començant per la Judit, que estan disposats a emprendre
una nova etapa. En la qual, per cert, aquí voldria afegir un parèntesi, teniu un nou
equip, però teniu una feina que no s’ha esmentat, heu de canviar el domicili social,
que és casa meva. Ho dic com a recordatori.
He quedat satisfet. Hem parlat de molts temes, alguns que a mi m’agraden, hem
parlat de les finances, del TTIP, de migracions, qüestions locals ... amb molta força. I
el que voldria dir és que me’n vaig, me’n vaig content. I a més com que ja estem
tots cansats no m’entretindré.
Però que sapigueu que vingui o no vingui a les reunions de les assemblees, em tindreu
sempre a disposició, bàsicament en la mesura que el procés treballi, primer per la
dignitat de les persones, segon per noves formes de fer política i tercer, sempre per
l’acció no violenta. Si és per aquestes tres coses, sempre a la vostra disposició, i gràcies! (llargs aplaudiments)

La reunió acaba amb abraçades entre els que continuen i els que se’n van i aplaudiments de tots els assistents, coronant, d’aquesta manera, una trobada que ha estat
modèlica pel respecte i la bona voluntat dels components de totes dues bandes.

