
ASSEMBLEA GENERAL 2020  
PROCÉS CONSTITUENT - BALANÇ I PERSPECTIVES  

Fa set anys que vam sortir milers d’adherides exigint una nova política assembleària basa-
da en un programa bàsic de 10 punts per a una unitat de les esquerres. Exigim una Cata-
lunya com a República oberta i solidària, feminista, ecologista, en contra del règim ca-
pitalista neoliberal i de l’exclusió social. Es margina gairebé un 30% de la població i un 
10% —que fa anys que viu i treballa aquí (migrants amb papers o sense)- no pot votar. Mi-
grants que augmenten en nombre per les actuacions imperialistes d’estats i transnacionals 
per controlar recursos.  

Respecte a les causes comunes que cal reivindicar i que hem manifestat al nostre decàleg , 1

ara haurem d’actualitzar els punts que guiaran la nostra acció. 

Cada 11 de setembre hem impulsat les lluites nacionals i socials més actuals de Catalunya 
amb actes al carrer, oberts, fins i tot durant la pandèmia . 2

De la mateixa manera que en el passat vam impulsar les Marxes de la Dignitat, la Llei de la 
Renda Garantida Ciutadana, les campanyes contra l’Europa del Capital, contra el TTIP i a 
favor del «Volem Acollir», darrerament hem fet jornades aprofundint en el tema de l’emer-
gència i la transició ecològica urgent . 3

Hem donat suport a la democràcia participativa des de l’àmbit municipal en les experiències 
de Barcelona i Badalona i també hem seguit impulsant el Debat Constituent , que va iniciar 4

en Lluís Llach, la Gabriela Serra i l’Albano Dante entre d’altres, però que ha tingut una evo-
lució al nostre entendre una mica limitada i que analitzarem més endavant. 

Hem participat en les trobades unitàries de Pla de Xoc Social  amb uns 180 moviments i 5

entitats socials que es van fer durant els mesos més durs de la pandèmia per unir forces a 
favor de les persones i contra el capital. 

Hem fet també debats oberts i accions unitàries sobre la repressió, d’ara i abans, amb Irídia  6

i amb la Plataforma unitària 3 d’octubre . 7

DESCRIPCIÓ ESCENARI POLÍTIC ESPANYA – CATALUNYA 

En l’àmbit estatal, l’intent de negociació ve marcat per una pèrdua de força rupturista a l’hora 
d’imposar un diàleg real, cosa que aprofita el PSOE per buidar la taula de diàleg. 

La repressió segueix amb la no derogada Llei Mordassa, la judicatura aliada a la política més 
conservadora. Les actuacions impresentables de la Guàrdia Civil, la Policia i els Mossos no 
s’aturen, actuacions de la fiscalia, gravacions de serveis secrets fins i tot a sindicats, etc. 

 https://www.procesconstituent.cat/recursos/decaleg-prc-diada-219/1

 https://www.procesconstituent.cat/acte-de-proces-constituent-a-la-diada-de-l11-de-setembre-2019/2

 https://www.procesconstituent.cat/videos-de-la-jornada-emergencia-climatica-ecologica-i-social/3

 https://www.debatconstituent.cat/4

 http://www.plandechoquesocial.org/ca/5

 https://youtu.be/Ifo0OAb7lpI6

 https://3octubre.wordpress.com/7
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Per ells, el realment important és l’intent d’estabilitzar el Règim del 78, per part del Govern 
estatal de PSOE/UP reclamant la Constitució com a eina per frenar la ultradreta. Parlen 
d’una alternativa federal que mai han concretat i que no es vol confrontar de cap manera 
amb el dret d’Autodeterminació mitjançant una consulta.  

L’estat espanyol és molt dependent de la UE, amb poca sobirania per decidir en 
economia. El deute impagable i la manca de sobirania monetària condicionen molt qualsevol 
política econòmica i social. Una part dels polítics d’esquerres no veuen sortida fora de l’euro, 
cal seguir dins del domini de la UE. La por a la deslocalització de capitals i a la inflació és el 
que domina entre les alternatives polítiques d’esquerres actuals. Seguir amb aquesta UE 
ocasiona la creixent precarietat a tot el sud d’Europa . Suspendre el pagament del deute i 8

fer-ne l’auditoria és una prioritat. La geoestratègia pacifista i els suports a un canvi anticapi-
talista no són gaire clars en un món dominat pel poder militar, és evident que cal sortir de 
l’OTAN.  

A Catalunya hem après molt dels límits actuals de la desobediència institucional si no va 
acompanyada d’una majoria més àmplia i més ben organitzada a la vida quotidiana i en 
moments clau; el canvi possible s’allunya.  

La campanya de les clavegueres de l’Estat es concreta no només contra els independen-
tistes, sinó també contra tot el sobiranisme i el republicanisme estatal. L’arxivament jurídic de 
l’intent de registre policial sense ordre judicial de la CUP el setembre de 2017 o les deman-
des contra Podemos són més conegudes que la majoria de repressions polítiques, socials i 
judicials que pateix dia a dia la ciutadania. O que la mala praxi dels mossos en els desno-
naments. 

El control i propietat dels mitjans de comunicació ha destruït l’històric dret a la infor-
mació i aquella il·lusió d’un internet neutral fa aigües especialment amb la difusió a les xar-
xes dels missatges d’odi i neofeixisme amb el suport de grans inversions (model EUA amb 
Bannon). L’ofensiva és molt forta. 

Perquè prevalgui la veritat i l’objectivitat hem de difondre altres mitjans alternatius, com 
Crític, Directa, Octuvre, Llibertat.cat, i tants d’altres en l’àmbit de Catalunya, estatal o mundi-
al . 9

També caldrà promoure el debat entre els sobiranistes d’esquerra, tal com han plantejat al-
guns companys amb la creació de Sobiranies.cat . 10

No deixem cap escletxa al pessimisme. 

A Procés Constituent sentim  la responsabilitat de «fer coses» per a una societat millor. Per 
conquerir una República social catalana, amb voluntat de fraternitat amb la resta de pobles 
del món. És una tasca que no volem delegar únicament als polítics professionals, és 
una tasca de tothom. Des de Catalunya hem de prioritzar la vinculació dels temes socials 
amb els nacionals. La millor manera és demostrar que la desobediència es practica per 
conquerir drets que paguen la pena per la majoria. 

 https://www.procesconstituent.cat/debat-sobre-el-banc-central-europeu-i-el-deute-21-de-maig-a-les-19h/8

 Crític, Directa, Octuvre, Vilaweb, elMón, NacióDigital, Sàpiens, El Temps, Llibertat.cat, Setembre, ctxt, sin9 -
permiso, Rebelión, El Salto, El viejo topo, Viento Sur, Le Monde diplomatique...

 https://sobiranies.cat10
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FRATERNITAT i UNITAT POPULAR. 

La debilitat de la correlació de forces progressistes i la gran crisi de la Covid dificulten l’activi-
tat i l’activisme socials. Quan encara no ens hem recuperat de la crisi de fa deu anys, la fra-
ternitat i la construcció de la unitat popular esdevén més que mai l’estratègia central a 
desenvolupar per arribar a tenir un canvi de règim. Sabem que les aliances amb el conjunt 
de pobles que lluiten han de ser estables i coordinades per a unir forces al moment que cal-
gui. La moció de censura al Govern estatal del PP ha reforçat el PSOE de Sánchez, amb la 
ministra Calviño, com a figura representativa del sector més liberal, que és qui encapçala 
l’impediment de la derogació de lleis com la reforma laboral o la de pensions del PP i del ma-
teix PSOE. Això és una mostra dels molts reptes que tenim i ens indica que cal treballar uni-
tàriament arreu de l’estat. Però l’actitud possibilista de Podemos – En Comú i ara també la 
d’ERC amb els seus xecs en blanc a Sánchez no hi ajuden gaire. La unitat popular contra la 
repressió és fonamental i sobretot implicar-s’hi plenament. 

La confrontació amb el règim depèn del que fem la majoria del poble, del que fem cadascú 
per organitzar un contrapoder quotidià amb la voluntat de ser tan unitaris com sigui 
possible en les mobilitzacions. La pluralitat de la societat també es representa en els partits 
i les candidatures; la voluntat de Procés Constituent sempre ha estat la d’unir les esquerres 
que lluiten contra el capitalisme, de totes les que lluiten pels drets socials i nacionals. La 
insurrecció democràtica es treballa dia a dia. 

La situació de la pandèmia ha reduït encara més la dèbil participació que ja s’havia detectat 
en l’àmbit associatiu o d’activisme social; les assemblees dels Comuns o de la CUP també ja 
es van reduir molt abans de la pandèmia. Aquesta nova situació ens convida a repensar si 
l’activisme social telemàtic és suficient o bé cal seguir lluitant al carrer.  

LA IMPORTÀNCIA D’UN DEBAT CONSTITUENT BEN FET AMB LA IMPLICACIÓ DE LES 
LLUITES SOCIALS 

A causa de la mateixa pandèmia no hem pogut, amb la intensitat que haguéssim desitjat, 
impulsar el Debat Constituent, organitzat per la Coordinadora Nacional d’Enteses, que po-
dia recuperar formes àmplies de participació ciutadana. La fase participativa s’iniciarà el 
2021 partint d’un qüestionari de preguntes per àmbit temàtic, amb respostes tancades i sen-
se opció a una resposta oberta. Podeu consultar el qüestionari al web . 11

En la línia d’estendre el debat ciutadà i el canvi cultural, Procés Constituent hem treballat i 
impulsat el Debat Constituent. L’experiència positiva viscuda amb l’aprovació al Parlament 
de la llei per regular el preu dels lloguers, promoguda pel Sindicat de Llogateres i amb el su-
port de moltes altres plataformes, és un bon exemple d’experiència pacífica i de debat polí-
tic més connectat a les necessitats reals.  

I fer-ho possible amb els principals moviments socials de Catalunya és, creiem, la tas-
ca necessària per connectar socialment i nacionalment.  

La marea pensionista i altres organitzacions sindicals de jubilats, de familiars de residències, 
etc., s’han organitzat i reivindiquen solucions, unes cures dignes, pensions públiques míni-
mes de 1080 € i jubilació als 65. Podem estendre la seva lluita impulsant la participació a 
respondre el qüestionari de Debat Constituent a partir de 2021. Tot i les possibles dificultats 
de dur a terme els debats populars en un context de pandèmia i les limitacions que hi haurà 

 https://www.debatconstituent.cat/preguntes11
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per redactar lleis després de la macro consulta, és una molt bona eina per practicar el dret a 
decidir-ho tot, plasmant què és la democràcia participativa. 

També és aplicable als moviments feministes  que han impulsat, no només les vagues 12

del 8 març, sinó un canvi cultural profund, de justícia i igualtat reals, contra la violència de 
gènere, les discriminacions LGBTI, amb importants debats a molts espais de la societat, 
creació d’espais de suport, exigint modificar les lleis i dotar-les de més recursos. Darrera-
ment s’han fet petits avenços amb la discriminació salarial i plans d’igualtat, però no és sufi-
cient i encara menys amb les pensions. És el moment de reflectir la lluita contra el patriarcat i 
posar les cures al centre de la vida en unes lleis fonamentals antipatriarcals mitjançant el 
Debat Constituent. 

Una altra lluita massiva a Catalunya és el moviment contra la repressió, les sentències in-
justes, la llei Mordassa, les clavegueres de l’estat, els abusos policials, la gran lluita per 
l’amnistia i l’autodeterminació. El Debat Constituent ens dóna l’oportunitat a tota la ciutadania 
de participar definint com volem la relació amb l’estat, com cal escollir l’alta judicatura, com 
posar límits efectius als abusos policials o a l’espionatge de xarxes, etc. Sense oblidar que 
cal estendre l’amnistia als més de 2800 processats, cal unir tothom contra la presó i l’exili, 
impulsant les lluites contra totes les repressions socials i polítiques . 13

Les persones migrants racialitzades encara pateixen més la repressió. La pandèmia ha fet 
evident (com amb els temporers de Ponent) l’extrema vulnerabilitat d’aquests col·lectius tant 
en el terreny sanitari com en el laboral i de l’habitatge. Per això insistim en la legalització 
d’aquests col·lectius, l’abolició de la Llei d’estrangeria i el tancament dels CIE. Cal donar 
papers a tothom. 

Fer front a la precarietat amb una Renda Bàsica Universal per no estar per sota del llindar 
de la pobresa (700 € aprox.), un salari mínim de 1.200 € amb 14 pagues per 32 h (60% del 
salari mitjà) també són punts fonamentals d’aquest debat. La classe treballadora, els sindi-
cats, el moviment per a la Renda Bàsica, els advocats laboralistes (com van fer Lluís Com-
panys, Francesc Layret i Salvador Seguí), tothom ha d’implicar-se en revertir les reformes 
laborals del PP i PSOE, que, des de la transició, ens han sostret molt drets. El model de sin-
dicalisme institucional no funciona per conquerir drets en l’actual globalització impulsada per 
poders financers i transnacionals. Si no conquerim uns drets constitucionals més concrets, la 
situació no anirà a millor, i això ho hem d’impulsar amb una mobilització dels treballadors i 
treballadores. 

Hem de difondre més les propostes de Banca pública (d’estalvi i comerç) i Banca ètica, 
però també és fonamental que des de la Generalitat i el Gobierno estatal es prioritzin la lluita 
contra el frau fiscal i una reforma fiscal contundent contra les elits rendistes, com a mínim 
en l’àmbit de la UE. Amb un increment de l’IRPF a tots els que guanyen més de 100.000 €/
any i a l’Impost de Patrimoni a tots els que tenen més d’1 milió €. L’engany del gran capital 
es demostra en els 6 bilions de dòlars mundials que hi ha als paradisos fiscals, que fan que 
es deixin d’ingressar 130.000 milions d’euros anuals als estats. Relocalitzar i redistribuir 
és una prioritat. 

El decreixement, una oportunitat ambiental. La transició ecològica ha esdevingut inajornable 
en un país on el transport consumeix en un 90% energies fòssils, però són molts altres as-
pectes que convé subratllar: 

• La reconversió d’indústries com l’automobilística.

 https://caladona.org/agenda-caladona/cadena-feminista/12
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• La redimensió d’infraestructures ferroviàries, aeronàutiques…
• La reconversió de l’agricultura per respondre al repte de la sobirania alimentària i eco-

lògica.
• La reconversió de la ramaderia industrial i la disminució del consum de carn.
• La reorientació d’activitats superant la dependència al turisme, plantejant clarament 

un decreixement turístic.
• La cura d’espais naturals (boscos, litoral, plataforma continental…).
• La rehabilitació d’edificis cercant l’estalvi d’energia.
• La lluita contra els monopolis energètics, de l’aigua, logístics…
• Municipalització i comarcalització de l’aigua, l’energia, el transport…
• Defensa de la sobirania alimentària.

Cal destacar la quantitat de llocs de treball que es poden crear impulsant aquestes activitats i 
que més a mitjà termini poden contribuir també a la descongestió de les grans ciutats, que 
s’han demostrat molt vulnerables davant les pandèmies. 

La transició ecològica, ambiental i energètica, tot i ser tan urgent, no té cap reflex a l’ac-
tual Constitució Espanyola. Al Debat Constituent podem estendre aquesta necessitat. La 
gran tasca que han fet històricament les organitzacions ecologistes, han donat impuls a or-
ganitzacions, amb molts joves, com Fridays for Future i Extinció o Rebel·lió, a cooperatives 
com Som Energia, Som Mobilitat, cooperatives de consum ecològic i de proximitat que apos-
ten per una opció clara en la defensa de la sobirania alimentària, fa que sigui urgent impul-
sar unes lleis fonamentals que donin suport al canvi. A més a més la quantitat de llocs 
de treball que es poden crear potenciant aquests sectors és molt important, tant com els que 
es poden crear en cures, dependència i sanitat. 

Per a una sanitat universal i publica 100%, que deixi de finançar el negoci privat de la sa-
lut, com reclamen la Marea Blanca i les plataformes pel dret a la Salut. Les lluites dels MIR 
contra la precarització dels sanitaris, contra el Tancament dels CAP i de llits als hospitals, 
contra les llargues llistes d’espera, etc., hem vist que són temes centrals per poder decidir 
en el Debat Constituent. Podrem dir que no volem la llei que finança concerts amb la priva-
da i dir que cal destinar un 7% del PIB català a la sanitat i un mínim % a l’ensenyament 
públic. Caldrà reflectir això que ja es lluita des de fa anys, en una majoria que ho defensi al 
Debat Constituent perquè tot tribunal ho faci complir. Els historiadors saben quin és el signifi-
cat original de la paraula República, la constitució d’una República es fa per als de baix, 
per al poble. Actualment ja sabem què vol dir dret al treball o a l’habitatge en una constitució 
com l’espanyola on queden classificats com a un dret no fonamental.  

La majoria d’empreses de l’IBEX 35 està implicada en negocis que surten del BOE i dels 
serveis públics i, amb la Pandèmia rebrotant, les enquestes que s’han fet darrerament, ens 
diuen que el més urgent és invertir en Sanitat Pública i Dependència (93% de la ciutada-
nia). Així ho hem expressat en accions unitàries des de l’anterior Plataforma contra la llei 
Aragonès, fins a l’actual Plataforma en defensa dels serveis públics .  14

En segona posició a les mateixes enquestes, més del 70% de la ciutadania, diuen que els 
diners públics han de ser destinats ara a potenciar serveis públics, ja siguin transport 
sostenible, gestió de residus, energia renovable… La gent no reivindica ni l’ampliació 
del port i l’aeroport ni el suport a les línies aèries que ha fet la UE. S’ha de garantir inversió 
en indústria pròpia des de la Generalitat, tenir sobirania per a una reserva estratègica 
d’equips sanitaris i tenir una capacitat de producció pròpia per fer front a les emergències. 

 https://twitter.com/100x100Publics 14
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Una de les lliçons d’aquesta crisi és que no es pot dependre en exclusiva dels mercats inter-
nacionals per a la provisió d’equips sanitaris. En aquesta línia ens hem sumat també a la ne-
cessitat d’un pacte per impulsar l’economia social i solidària per fer camí en la democràcia 
que normalment s’atura a la porta de les empreses .  15

Sabem que cal sumar moltes més aliances a tot l’Estat i en l’àmbit internacional. Hem parti-
cipat en trobades estatals del Plan de Choque Social amb sindicats com el SAT d’Andalusia 
o molts altres grups que respecten i lluiten pel dret d’autodeterminació. També a la UE ens 
calen més aliances, com les que hem fet contra tractats neoliberals o per a una implantació 
de la Renda Bàsica Incondicional (RBI) a tota la UE . 16

Però veient com creix el feixisme i com actua el poder global a l’Equador, Bolívia, Veneçuela, 
el Brasil, Colòmbia, o més a prop, al Sàhara, Palestina, Líbia, Egipte, Grècia, Armènia, Síria, 
etc., ens cal un internacionalisme solidari que enfronti aquests reptes, vinculant lluites, 
com les que impulsa el MST (Moviment Sense Terra al Brasil) , amb trobades antiimperialis17 -
tes. 
  
Hem de reconèixer les limitacions que té ara per ara aquesta unitat i veiem amb interès i cer-
ta distància els moviments que han sortit nous com la Internacional Progressista  im18 -
pulsada per intel·lectuals (Chomsky, Varoufakis, etc.) més que per moviments, i creiem que 
ens cal seguir de prop participant en aquestes iniciatives.   

ORGANITZEM-NOS  
Un posicionament electoral que prioritzi organitzar-nos per davant de votar. 

Enderrocar aquest odiós Règim no depèn d’una llista única ni molt menys de l’abstenció. 
Cal impulsar el moviment més ampli possible per poder decidir-ho tot, recuperar la lluita al 
dret a l’autodeterminació vinculat a les lluites socials. Sabem que mai serem el 99% d’acord, 
encara que aquest capitalisme global el controli només un 1%. Però també sabem el poder 
que té l’imperi que es vol imposar a un poble no organitzat amb uns objectius socials clars i 
ens cal que l’hegemonia no la tingui l’individualisme i el consumisme insostenible. Cal lluitar 
contra la tendència de delegar en els polítics. Només el poble salva el poble.  

No som indiferents, en absolut, al resultat de cap contesa electoral, i, en general, preferim 
que les forces d’esquerra millorin la seva posició. Ara bé, amb les condicions actuals ens re-
sulta molt difícil donar suport a les forces que participen tant en el govern estatal com en el 
govern de la Generalitat.  

En aquest sentit ens trobem més properes a candidatures clarament anticapitalistes, no 
compromeses amb la gestió del Govern. Tot reconeixent que el Gobierno estatal ha aportat 
alguna millora social comparant-lo amb el PP, no arriba a uns mínims, com el de deslligar-se 
de l’IBEX 35, derogar la llei Mordassa, les reformes laborals o la llei d’Estrangeria, ni 
s’enfronta a les clavegueres franquistes de l’estat com caldria, ni a la monarquia, ni a la 
despesa militar, ni planta cara a la UE que no vol ni una fiscalitat comuna, ni afronta el com-
bat contra el frau fiscal i els paradisos fiscals, on s’acumulen més de 160.000 milions 
d’euros de ciutadans espanyols. 

 https://economiasocialcatalunya.cat/wp-content/uploads/2020/06/Manifest-Pacteperlavida.pdf15

 https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home16
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17
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Aquest plantejament ens deixa com a únic referent la CUP, amb totes les limitacions que 
coneixem (i en algunes localitats altres experiències municipals més unitàries), com una for-
ça que no ha cedit davant els poders fàctics del capital, si bé trobem a faltar una obertura 
cap a altres forces sobiranistes que lluiten per a l’autodeterminació.  

NO SOM UN PARTIT POLÍTIC; FEM POLÍTICA.  
LLUITEM PER LA CONQUESTA DE DRETS  

Seguirem treballant per a la unitat i la coordinació dels moviments de resistència a les 
polítiques neoliberals, defensarem temes menys habituals com són el decreixement econò-
mic i turístic, l’obertura de fronteres a totes les persones, papers per a tothom o el Debat 
Constituent. No subordinarem la nostra pràctica a les candidatures que es puguin for-
mar. Amb relació al govern a constituir després de les eleccions, la polèmica interessada 
entre un govern format exclusivament per partits independentistes o per un tripartit d’esquer-
res (amb el PSC) ens pot portar a un carrer sense una sortida digna. Preferim un bloc que 
aglutini totes les forces que donen suport a la sobirania de Catalunya i a les mesures de 
transformació social, com podria ser un bloc format per Junts, ERC, En Comú Podem i la 
CUP (com el bloc que va fer possible la proposta del Sindicat de Llogateres de limitació de 
lloguers). 

Ens cal sumar pel canvi real, social, pacífic i democràtic. 

Sabem que cal construir un nou model polític d’unitat popular i participar sense delegar, 
especialment en moments clau, com a l’hora d’investir un President i el seu Govern, com 
són l’aprovació de lleis fonamentals, com la llei de Pressupostos de Catalunya, i valorem 
positivament la proposta de participar en assemblees d’unitat popular que ens ha ofert 
la CUP a les reunions d’aquesta tardor. És un primer pas, a ampliar preferiblement amb més 
grups d’esquerres.  

Per això proposarem a l’Assemblea General que les persones de Procés Constituent no for-
min part de cap candidatura utilitzant el nom de Procés Constituent; però sí que volem llui-
tar juntes amb la CUP i amb totes les forces que prioritzen construir organització 
unitària i popular al territori. Per tant, volem debatre els temes essencials en assem-
blees territorials obertes que debaten i decideixen conjuntament què dir i fer a les instituci-
ons, donant més pes així a la democràcia participativa.  

Creiem que en aquestes assemblees territorials haurien d’haver-hi persones de diferents 
partits, entitats o persones a títol individual disposades a discutir punts de programa i de com 
portar-los endavant. 

No creiem en una candidatura de partit o de coalició de partits feta des de dalt, pactant 
el programa i els llocs destacats de la llista amb les cúpules d’aquests partits. És un pas en-
rere que els Comuns i Podem hagin decidit que els primers llocs de la llista es defineixin per 
les cúpules dels partits . 19
.  
Ja hem vist l’evolució de les baralles a Galícia, al País Valencià amb Compromís o a Madrid 
amb Más País. No s’entenen tampoc moltes de les baralles que tenen lloc dins la CUP, però 
el principi de no delegar només en els que són a les institucions, el respecte al codi ètic i el 
fet de no repetir mandat ha estat molt més exemplar (encara que es pot ser una mica menys 
rígid). 
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Entenem que la proposta de participar en els Nodes assemblearis pot tenir interès per a les 
adherides al nostre moviment, i, per això, la Coordinadora sortint, va decidir enviar una con-
sulta a totes les persones adherides per respondre abans de l’Assemblea General i poder fer 
un balanç més acurat de la decisió final de participar en òrgans de governança com a entitat.  

ORGANITZACIÓ INTERNA 

1. Renovació de la Coordinadora de Procés Constituent. Es proposa incrementar el nom-
bre de membres a la Coordinadora i ratificar els actuals membres que vulguin renovar. 

2. S’han de ratificar o escollir els 3 càrrecs, que estem obligats a tenir per llei com qualse-
vol organització: el de Presidència, Secretaria i Tresoreria. 

3. Reforçar les comissions de treball, amb persones també de fora de BCN (comarca-
litzar PrC), tenint present la possibilitat de fer reunions virtuals. 

Comissions de treball: 

• La sociopolítica que coordinarà la creació de continguts propis d’acord amb les llui-
tes que es comparteixin al territori 

• La de Comunicació i Xarxes, visualitzar la marca de Procés Constituent 

• La de Democràcia Participativa Directa: Debat Constituent, elaboració d’enques-
tes internes als adherits i adherides, etc.

4. Més tasques que ens agradaria impulsar: 

• Organitzar converses rupturistes i debats amb organitzacions, entitats, investigadors.

• Fer una anàlisi autocrítica sobre el que hem après en aquest període de lluites i repressió 
amb un grup de treball.

• La coordinadora ha de fer seguiment i trobades amb les forces rupturistes d’esquerra que 
lluiten per l’autodeterminació i ajudar a cercar aquestes aliances a cada municipi. 


