Procés Constituent i el Consell per la República

Des de Procés creiem que el Consell per la República pot arribar a ser una
bona eina, en primer lloc, perquè està al resguard de la repressió d’aquest
estat demofòbic. No hi ha Tribunal de Cuentas ni Constitucional ni cap instància
de la JuDictadura que pugui desmuntar una entitat com aquesta, que és legal a
Europa i és fora de l’abast de les seves urpes. Preveient que, tard o d’hora, en
el nostre camí cap a autodeterminació, l’estat atacarà com una fera ferotge,
cal protegir-nos i protegir una de les direccions del moviment rupturista. Hem
d’aprendre d’errors passats.
També creiem positiva la seva estructura, enganxada al territori a través dels
Consells Locals, a pobles i barris (recordeu el paper jugat l’1 d’octubre pels
CDR) i que també dificulta la repressió a l’hora de buscar dirigents entre els
múltiples caps d’aquesta Medusa.
De totes maneres, pensem que l’actual estructura està massa escorada cap a
Junts i el seu entorn. En aquest sentit l’ANC ha plantejat la necessitat de fer
alguns retocs cap a una nova direcció del moviment formada per dues
persones d’ERC, dues de Junts, una de la CUP, una d’ Òmnium i una de l’ANC,
fet que queda en part reflectit a l’Acord de Govern entre ERC i Junts. Tots els
intents per fer que tothom s’hi trobi a gust, al Consell, pensem que són bons.
Creiem que el Consell ha de mostrar la seva composició plural i unitària.
Actualment té prop de 97.000 persones adherides, que està prou bé, però
caldria arribar a centenars de milers. Hem de caminar unitàriament per a la
consolidació d’una eina que pot ser molt important, sense sectarismes i amb
un funcionament intern plenament democràtic.
S’ha d’escollir una nova Assemblea de Representants a partir del mes que ve,
constituïda per 40 càrrecs electes i 81 persones escollides pels Consells Locals.
És important garantir una escrupolosa proporcionalitat respecte al territori.
Interpretem de manera positiva l’adhesió al Consell per la República i als seus
Consells Locals, i animem a totes les persones adherides a Procés Constituent
a participar-hi de forma activa. Plantegem també la necessitat que Procés
Constituent, com a entitat, també hi participi, de manera que puguem
aconseguir una reformulació més representativa i democràtica del Consell.
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