· Barcelona · 11 de setembre de 2021 ·

Mai no t'han preguntat tant,
per decidir-ho

Des de Procés Constituent ens hem compromès
a impulsar la democràcia directa de la ciutadania com el millor camí per recuperar l’essència
del concepte República.
Som conscients que sense una important difusió
als mitjans de comunicació i la implicació institucional és difícil assolir una participació alta.
No defallim, però, en l’esperança de poder decidir-ho tot, i seguirem donant suport al Debat
Constituent que van impulsar, entre d’altres, la
Gabriela Serra, en Lluís Llach, la Marta Sibina,
l’Albano Dante, l’Alfredo Bienzobas...

Mitjançant aquesta publicació volem ajudar a
difondre el Debat Constituent, tot relacionant
algunes de les 145 preguntes que se’ns proposa
respondre amb la justícia social que defensen les
lluites dels moviments socials i sindicals de Catalunya. En aquest sentit aportem unes reflexions,
a l’entorn d’algunes preguntes i respostes que
s’hi fan, fonamentades en el nostre decàleg i tenint en compte les lluites socials, ecològiques,
feministes i republicanes.

Esperem que sigui d’utilitat i col·laborar per tal
que més persones votin amb el màxim coneixement en aquest debat. Mai ningú et preguntarà
tant dels temes fonamentals del poder i de l’estat. Amb tres passos pots participar-hi: descarrega’t l’aplicació al mòbil, inscriu-te al web i
vota!

Anima més gent a fer-ho! És una oportunitat important de democràcia directa.
https://www.debatconstituent.cat/ca/login

Edita: Associació pel Canvi Social, Pacífic i Democràtic - Procés Constituent
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1.1.1 Quina és la forma
d’Estat que creieu més
apropiada per a Catalunya?
1. Estat independent en forma de República.
2. Estat federat dins l’Estat espanyol.
3. Estat lliure associat amb vincles constitucionals amb Espanya.
4. Estat confederat amb altres Estats.

1.2.2 En relació amb el
castellà (o francès, si
s’escau):

Aquesta pregunta potser seria la que donaria
resposta a la falta de propostes de l’estat central a les persones partidàries del federalisme
o el confederalisme. D’aquesta manera, i si fos
la resposta escollida per la majoria, tindria tanta legitimitat com la república independent. Si
la gent no coneix el significat de cada paraula,
podem organitzar un debat al nostre barri o bé
veure i difondre el vídeo:

1. El castellà (o francès, si s’escau) hauria de
tenir un estatus jurídic especial, essent reconegut com a patrimoni cultural i de cohesió que cal respectar, garantir i protegir.
2. El castellà (o francès, si s’escau) hauria de
tenir l’estatus de llengua cooficial amb el
català i l’aranès.
3. El castellà (o francès, si s’escau) no hauria
de tenir més consideració que altres llenhttps://www.youtube.com/watch?v=lg6epBnIZoQ gües de proximitat.
• República: Estat plenament sobirà organitzat com a república (n’hi ha gairebé 200 al
món).
• Estat federat: S’ha cedit parcialment la sobirania a l’estat federal, incloent-hi en alguns
casos el dret a separar-se’n. EUA o Alemanya
estan constituïdes per estats sobirans amb
reserva exclusiva de competències. Els estats
cedeixen al govern central algunes competències, com ara relacions internacionals i defensa, que queden clarament diferenciades.
• Estat confederat: L’estat central està format
per la unió dels estats que es confederen i que
conserven la sobirania plena, cedint molt poques competències al govern central (UE).
• Estat lliure associat: Estat que s’ha associat lliurement a un altre estat sense formar-ne
part. Un tractat estableix l’àmbit de l’acord,
que pot ser revocat unilateralment.

La lluita històrica per la defensa i recuperació de
la llengua catalana és innegable i ha de continuar. El futur de la nostra llengua s’ha agreujat
després de 40 anys de franquisme, 40 de monarquia borbònica, i també per la influència dels
mitjans de comunicació, majoritàriament privats
i en castellà, i la no distribució de continguts
en català a les xarxes digitals. La presència de
moltes persones castellanoparlants i el fet que a
Catalunya es parlen ja moltes llengües diferents
ens demanen vetllar per la cohesió social. Avui,
però, las regressió del català és preocupant i innegable i per això cal que parlem en català als
ciutadans nouvinguts.
· La llengua oficial és la que el govern i l’administració utilitzen amb preferència (o exclusivitat) en la seva relació amb la ciutadania, als
mitjans de comunicació públics, en les publicacions oficials i a les sessions parlamentàries.

1.3.6 Creieu que la
Constitució ha de garantir
que Catalunya sigui un
país d’acollida i exemple
de solidaritat amb aquelles
persones que sol·licitin
el dret d’asil o el dret a
desplaçar-s’hi demanant
protecció per ser objecte
de persecució ideològica o
política?
1. Sí. Les institucions i administracions haurien de tenir un rol actiu en l’acollida
d’aquestes persones i en garantir-los el ple
accés als drets bàsics.
2. Catalunya hauria de limitar-se a complir,
estrictament, la normativa internacional i
nacional vigent sobre la matèria.
3. Caldria tenir una política d’accés restrictiva.
La lluita de milers de persones solidàries contra
les morts al Mediterrani, per acollir refugiats,
contra els CIEs i les repatriacions sense drets,
a favor del tractat internacional que obliga a
atendre els menors, i per aconseguir papers per
a tothom si estan empadronats de manera estable..., ha estat una constant els darrers anys. La
UE constata que falten 30 milions d’immigrants
a Europa per causa de la baixa natalitat. Hem
sortit sovint al carrer i molts cops massivament,
com el 18 de febrer del 2017 amb més de 160.000
persones. Cal continuar donant respostes que
garanteixin els Drets Humans.
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1.3.3 Creieu que les
persones immigrants
empadronades en un
municipi de Catalunya
haurien de poder votar
(sufragi actiu)?
En tota mena de votacions (eleccions, consultes,
referèndums, etc.).
1. Només en les eleccions municipals.
2. Només en les eleccions generals i europees.
3. Només en consultes i referèndums.
4. En cap mena d’eleccions.
La realitat actual és que més d’un 10% de la ciutadania no pot votar per la llei actual, i aquest
percentatge coincideix amb el 10% més precari
laboralment. No podem permetre aquesta situació de falta de democràcia continuada en el
futur. El principi republicà ens diu una persona
un vot i de totes les qui viuen i treballen a Catalunya. Podem obtenir més informació en aquest
vídeo:

2.2.5 Com creieu que
la Constitució hauria de
preveure l’exercici del dret
de les persones a elegir
la seva identitat sexual
i a escollir i canviar de
nom i identitat sexual en
el Registre Civil i en el
Document d’identitat?
1. Sense més requisits que l’expressió de la seva voluntat lliurement manifestada.
2. Prèvia presentació de prova psicològica o mèdica que
n’aconselli el canvi.

1. Sí. És un dret constitucional que cal garantir
a tothom —i a tot arreu— de manera continuada, pública i gratuïta.
2. Sí. És un dret constitucional que cal garantir a tothom —i a tot arreu— de manera continuada i pública, amb preu regulat.
3. No. Tanmateix, l’Administració n’hauria de
garantir el seu accés gratuït en edificis públics.
4. No. És únicament un servei que cal oferir
en règim de mercat i la seva contractació
és una decisió voluntària de cada persona.

La lluita dels moviments feministes per a la igualtat real de les dones porta molts anys de praxi.
La primera gran victòria va ser la del dret a vot.
Més tard, el dret al divorci i el dret a l’avortament,
tot i que aquest està restringit per les pressions
d’institucions religioses, fonamentalment. És intolerable haver de desplaçar-se a una altra comarca per avortar a conseqüència de l’objecció
de consciència als hospitals públics. La violència
de gènere continua fent estralls i ens calen solucions més efectives més enllà de les lleis actuals.
En els darrers anys hem vist créixer molt les lluites del moviment LGTBI per conquerir nous drets;
però las grans mobilitzacions de l’orgull Gai i
Trans no han permès encara conquerir tot allò
que aquests moviments socials reclamen. Consideren preocupant i inadmissible la involució que
sectors retrògrads i partits polítics intolerants estan expressant.

La pandèmia ha posat en relleu la fractura digital en molts alumnes i les seves famílies, i per
la qual cosa quedaven exclosos del seguiment
escolar. També es produeix quan milers de persones han de fer els tràmits digitals al SEPE, al
SOC o a la Seguretat Social, i han de demanar
cita prèvia per renovar els papers com a immigrants, vacunar-se o bé fer gestions per trobar
feina. Cada vegada és més important no dependre de la quota que ens imposen les operadores
per un servei que hauria ser públic. El dret a una
societat de la informació lliure es garanteix quan
s’ofereix un servei públic, amb servidors públics
propis a Internet, control democràtic de les dades que no poden estar, com ara, en mans de sis
multinacionals. Cal recolzar les lluites del moviment social a favor del codi lliure (sense patents
per utilitzar eines informàtiques) per tal de no dependre de potències militars o financeres.

https://www.youtube.com/watch?v=EMUG-YEGlHg

2.2.1 Com creieu que
hauria de ser el dret de les
dones a la interrupció de
l’embaràs:
1. Hauria de ser lliure, segur i gratuït, en qualsevol moment anterior al naixement.
2. Hauria de ser lliure, segur i gratuït, en qualsevol moment durant les primeres setze
(16) setmanes de l’embaràs.
3. Hauria de ser lliure, segur i gratuït, en qualsevol moment durant les primeres setze
(16) setmanes de l’embaràs i, posteriorment, només per motius mèdics.
4. Hauria de ser lliure, segur i gratuït, en qualsevol moment només per motius mèdics.

2.2.7 Creieu que la
Constitució hauria de
reconèixer com a dret
constitucional l’accés de
tothom a la societat de la
informació?
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2.4.1 Creieu necessari
reconèixer una Renda Bàsica
Universal com a mecanisme
per poder assegurar un
mínim benestar econòmic i
social a totes les persones?
1. Sí.
2. No.
3. No, però sí que cal reconèixer una Renda
Mínima garantida a aquells sectors socials
més vulnerables que no arribin a uns ingressos mínims.
La lluita per un ingrés garantit ha evolucionat
després de veure la ineficàcia de la Renda Garantida de Ciutadania catalana i l’Ingrés Mínim
Vital estatal. La majoria de les persones que han
iniciat aquest tràmits s’han trobat que els falta
algun paper o requisit, tot i no arribar a superar
el llindar de pobresa (750 €/mes). La lluita dels
sindicats i grups d’aturats ha topat amb la burocràcia exigida als pobres, i ara pren cada cop
més força la proposta, per part dels moviments
sindicals i socials, d’una Renda Bàsica Universal.
Un cop ha estat demostrat que la Renda Bàsica
és viable econòmicament amb una nova política fiscal, el Govern ha pactat fer una prova pilot properament. Però cal reivindicar que el dret
quedi reconegut legalment.

2.4.2 Creieu que la sanitat i
l’educació haurien de ser:
1. Només de caràcter públic.
2. Només de caràcter privat.
3. De caràcter públic i privat.

2.4.3 Creieu que els centres
mèdics i hospitalaris públics
poden externalitzar la seva
gestió?
1. Sí, però només de manera excepcional per
raons pressupostàries o de necessitat.
2. No. Haurien de ser, obligatòriament, de
gestió pública directa i l’Estat hauria de
garantir els professionals i mitjans imprescindibles per a l’adequada cobertura del
servei.
3. Sí, en qualsevol cas.

2.4.8 Creieu que la
Constitució hauria de
garantir l’educació pública
amb caràcter gratuït?
1. Sí, per a tothom en totes les etapes educatives i tota mena d’ensenyament.
2. Sí, per a tothom però només en les etapes
d’educació obligatòria.
3. Sí per a tothom en les etapes d’educació
obligatòria i en la resta d’etapes educatives només per a les rendes baixes.
L’accés a una educació elitista per als rics o a
una sanitat de luxe ha provocat grans discriminacions entre la ciutadania. En la història del
nostre país, les lluites han estat sempre per a un
ensenyament públic, gratuït, laic i de qualitat. Si
la voluntat política d’una república és la igualtat,
aquesta no queda garantida quan, com és ara,
els centres privats tenen com a prioritat el negoci i un ensenyament no laic. Alhora, amb les mútues i els hospitals privats, les llistes d’espera,
les proves PCR, el preu de les habitacions... són
una disbauxa de desigualtats que fan trontollar
la salut pública i els principis republicans. Les
lluites dels moviments socials i sindicals per incrementar molt la inversió en educació i sanitat
pública són ara ben potents, especialment per
exigir inversió en l’atenció Primària.

2.4.5 Creieu que la
Constitució hauria de
garantir el dret de tothom
a l’habitatge digne
sense cap limitació?
1. Sí.
2. No.

2.4.7 Creieu que la
Constitució hauria de
prohibir la possibilitat de
tallar el subministrament
d’aigua, llum i gas a
persones o famílies en
situació de vulnerabilitat per
impossibilitat de pagament?
1. Sí.
2. No. Tanmateix, l’empresa subministradora
hauria de quedar obligada a oferir als afectats un preu social taxat per l’administració
pública. I en cas de no ser assumible pels
afectats, les administracions públiques
haurien de tenir l’obligació de fer-se càrrec
del pagament.
3. No. No hi hauria d’haver regulacions especials al respecte, només l’obligació de
l’Administració Pública d’implementar polítiques d’ajuts socials que evitin aquest
problema.
Venim d’uns anys molt negatius alhora de garantir un dret constitucional, vigent en teoria, com és
el dret a l’habitatge. Els nostres joves van sortir
el 15M amb el lema “No tindràs casa en la P...
Vida”. Els desnonaments per hipoteques i de ja fa
un temps pels lloguers, amb la irrupció dels pisos
turístics i les pujades abusives, han significat milers de lluites de la PAH, del Sindicat de llogateres i dels grups de barri d’habitatge. No per casualitat, els sindicats i grups d’habitatge dels barris
i pobles són el moviment social amb més joves, i
en una República cal garantir de manera efectiva
aquest dret a un habitatge digne i tenir-ho present quan responem aquestes preguntes.
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2.4.11 Com creieu que
la Constitució hauria de
garantir a Catalunya la
pensió de jubilació?
1. Mitjançant un sistema distributiu similar a
l’actual, a càrrec de les cotitzacions de les
empreses i dels treballadors i treballadores.
2. Mitjançant un sistema públic de capitalització en funció de les pròpies cotitzacions.
3. Mitjançant una pensió mínima estatal i la
resta a través d’un sistema públic de capitalització en funció de les pròpies cotitzacions.
4. Mitjançant una pensió mínima suficient
garantida a càrrec dels pressupostos generals i la resta a càrrec de plans de pensions
privats de les persones interessades.
Els moviments socials de pensionistes, vinculats
també a organitzacions sindicals combatives,
han lluitat contra les retallades de les pensions.
La Marea Pensionista a Catalunya i altres grups
han estat al carrer durant anys, setmana rere setmana, exigint pensions públiques dignes i dient
no al negoci de la banca amb els fons de pensions, atès que juga a la ruleta amb els diners
dels pensionistes. Una pensió mínima per sobre
del llindar de pobresa, l’IPC garantit per llei, millorar la cotització d’empresaris i evitar el frau
fiscal (com quan no es declaren les hores extres),
o l’edat de prejubilació als 60 anys amb 40 anys
cotitzats... Aquests han estat bàsicament els consensos reivindicats per aquests moviments socials. Cal saber respondre adequadament la pregunta per garantir la millor distribució defensant
el sistema públic.

2.5.2 Creieu que la
Constitució hauria de
garantir la protecció de
la natura i la conservació
de la biodiversitat com a
patrimoni de la humanitat?
1. Sí. La natura hauria de ser reconeguda com
a subjecte amb drets propis per tal de preservar així l’equilibri ecològic i natural.
2. Sí, mitjançant l’establiment de normes
obligatòries per a tothom a fi i efecte de garantir la seva protecció i evitar que ningú la
faci malbé per tal de preservar l’hàbitat per
a les generacions futures.
3. No. La natura no pot ser titular de drets.
La comunitat científica ens ha demostrat reiteradament la necessitat de protegir la natura i
conservar la biodiversitat, mentre que el mercat
capitalista continua destruint el medi natural. El
tractament del mar com un gran abocador (petroli, plàstics...), la contaminació de l’aire a les
ciutats i la febre pel creixement desorbitat en un
món finit han dut a l’extinció de milers d’espècies
i l’esgotament de recursos; cal prendre mesures
per descarbonitzar l’economia. La joventut ha
demostrat una implicació major en el moviment
ecologista. Extinció o Rebel·lió, Ecologistes en
acció i centenars de grups territorials han defensat a Catalunya la terra i el medi natural. Les
preguntes referents a la natura les hauríem de
respondre pensant en la necessitat imperiosa
d’optar pel decreixement mitjançant una transició no traumàtica, però eficaç. Les perspectives
científiques no són gens bones i les lleis per
regular-ho són urgents. És també imprescindible defensar el productor proper i la sobirania
alimentària per garantir aliments saludables,
respectuosos amb el medi, així com un codi ètic
laboral.
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2.6.2 Creieu que la
Constitució hauria
de preveure que els
pressupostos generals
de Catalunya destinin un
percentatge mínim del
Producte interior brut (PIB) a
Justícia, Educació i Sanitat?
1. Sí.
2. Només en el cas de Justícia per tal de garantir la separació de poders.
3. No; és el Parlament qui aprova lliurement
les partides pressupostàries segons consideri més oportú en cada moment.
La voluntat expressada per les societats europees és que la mitjana d’inversió en educació i
sanitat ha de superar el 7% i 8% del PIB, respectivament. Però les xifres actuals de Catalunya estan entre el 5% i 6%. Reflectir-ho a les respostes
obligarà a canviar les prioritats de la fraternitat
republicana.

3.1.2 A qui creieu que
hauria de correspondre
la convocatòria de
referèndums vinculants
sobre assumptes de
transcendència política?
1. Al President/a del Govern.
2. Al Parlament amb majoria absoluta de vots.
3. A la ciutadania.
4. A qualsevol dels tres anteriors.
Fa molts anys que es desenvolupa la lluita per
la democràcia directa i participativa, amb petits avenços com ara les ILP. Malgrat això, no es
poden presentar sobre qüestions pressupostàries i no són vinculants. I a més, les exigències
de transparència tenen límits i secrets oficials.
Aquesta lluita social per la igualtat republicana
l’hem de reflectir a les respostes. La sobirania
ha de recaure veritablement en la ciutadania.
Cal potenciar doncs la participació ciutadana
mitjançant referèndums i consultes que siguin
vinculants per modificar lleis.

3.6.3 L’òrgan encarregat
del govern i control del
Poder Judicial hauria de ser
escollit per:
3.3.3 Com creieu que hauria
de ser el sistema electoral
per a l’elecció dels membres
del Parlament?:
1. Llistes tancades: sistema proporcional com
fins ara.
2. Llistes no bloquejades: sistema proporcional en el qual qui vota pot alterar l’ordre
de la llista.
3. Sistema majoritari: surten escollides les
persones més votades.
4. Sistema mixt amb doble votació: un cinquanta per cent (50%) per escrutini uninominal per districtes i l’altre cinquanta per
cent (50%) amb circumscripció única de
país.
El poder dels grups reduïts als partits polítics
ja fa anys que rep crítiques de la ciutadania i
fa créixer l’abstenció. Les propostes dels moviments socials han estat sempre basades en la
màxima proporcionalitat, una persona un vot, i
en exigir que els estatuts dels partits i les entitats siguin democràtics. Quan les llistes són tancades es dóna suport a qui decideix el partit, i
quan el mètode de votació permet alterar l’ordre hi ha queixes perquè alguns candidats són
desplaçats. No té, però, cap mena de lògica democràtica haver bloquejat al Parlament de Catalunya la possibilitat de tenir una llei electoral
catalana pròpia, pels interessos partidistes de la
sociovergència. Aquesta llei hauria de valorar la
representativitat de tot el territori, però també
les concentracions urbanes de votants.

1. Només la judicatura.
2. Els mateixos col·lectius que en formen part
(judicatura, advocacia, procuradoria, etc.);
cada col·lectiu escolliria democràticament
els seus representants.
3. La ciutadania, a partir de candidats/tes
que haurien de complir els requisits legalment establerts.
4. Els col·lectius professionals, per una banda, i ciutadania, per l’altra, mitjançant una
fórmula mixta.

3.7.2 Creieu que la
Constitució hauria de
garantir que els Drets
Humans siguin la base
fonamental de la seva
aplicació i interpretació,
d’acord amb les normes
del dret internacional,
el Conveni Europeu de
Drets Humans i Llibertats
Fonamentals, la Carta de
Drets Fonamentals i la
jurisprudència dels Tribunals
Internacionals de Drets
Humans?
1. Sí.
2. No.
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3.8.2 Creieu que els/les
fiscals de districte haurien
de ser elegits
periòdicament, entre
candidats/tes que
acreditin els coneixements
necessaris, per sufragi
universal de la ciutadania
resident a la corresponent
circumscripció?
1. Sí.
2. No.

3.7.5 Com creieu que
s’hauria de fer l’elecció
dels membres de
l’organisme encarregat de
garantir la interpretació de
la Constitució i l’aplicació
dels Drets Humans?
1. Pel Parlament, el Govern i la judicatura
(jutges i magistrades).
2. Només per la judicatura (jutges i magistrades).
3. Per concurs de mèrits entre jutges i juristes de reconegut prestigi davant d’un
tribunal format per operadors jurídics i
entitats usuàries.
4. Per part de la ciutadania mitjançant sufragi universal.
5. Els col·lectius professionals, per una
banda, i la ciutadania, per l’altra, mitjançant una fórmula mixta.

3.9.1 Creieu que
Sindicatures com ara la
de Greuges, la de Comptes,
de Medi Ambient i Recursos
Naturals i l’Electoral, i les
que es poguessin crear,
haurien de vetllar per al
compliment i respecte
dels drets i llibertats de
la ciutadania tot exercint
control sobre l’ús de
recursos i la gestió de
l’Administració pública?
1. Sí.
2. No.
Les protestes que han tingut lloc darrerament al
carrer contra sentències força qüestionables de
molts jutges han posat en relleu que molts grups
socials exigeixen una reforma a fons de la justícia. Hereva del franquisme i gairebé intocable pel
règim del 78, ha condemnat a dones , cantants,
sindicalistes, activistes contra els desnonaments,
ecologistes..., i als més de 3000 represaliats per
exigir un referèndum d’autodeterminació. Encara
que el TDH de la UE rectifiqui moltes actuacions
judicials sis anys més tard!, cal recordar que en
les respostes de com organitzaríem la justícia, la
fiscalia, el tribunal de comptes o la junta electoral hem d’exigir que la ciutadania participi en la
renovació d’aquests òrgans de poder.
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4.3.1 Creieu que, suposant
que la Constitució reconegui
les comarques, coordinar
les accions dels municipis
que les formen és una
competència que haurien de
tenir?
1. Sí.
2. No.

4.1.12 Creieu que la
representació política en
l’àmbit local hauria de ser
sempre elegida de forma
directa per la ciutadania?
1. Sí.
2. No.

4.1.4 Creieu que el principi
de distribució clara de
competències i no duplicitat
de serveis, s’hauria
d’establir de manera
explícita en l'apartat de
la Constitució que reguli
l'organització territorial?
1. Sí.
2. No.

4.2.1 En quants nivells
administratius creieu
que s’hauria d’organitzar
territorialment Catalunya?
1. Només dos: Generalitat i Municipis.
2. Generalitat i Municipis, amb àmplies facultats d’aquests per crear organismes supramunicipals (Mancomunitats, Consorcis,
etc.) sota el principi de lliure associació.
3. Generalitat i Municipis més un altre ens
territorial intermedi.

El municipalisme té arrels històriques a Catalunya i, darrerament, ha pres volada gràcies a
les candidatures municipalistes que reclamen
la sobirania municipal per fer millors polítiques,
amb més competències i recursos descentralitzats, a municipis i comarques. Cal repensar el
model territorial i decidir si volem vegueries, comarques, alcaldies presidencialistes o no i amb
quines competències. En un moment de crisi ecològica i social la decisió és urgent. Recordem els
guanys per la requalificació de terrenys, la construcció exagerada d’habitatges i l’especulació a
molts municipis. Cal pensar en un finançament
via impostos més just i eficient.

5.1.1 Com creieu que hauria
de ser el model econòmic de
Catalunya?
1. Un model de lliure mercat amb poca intervenció de l’Estat en l’economia.
2. Un model amb un ple reconeixement del
mercat, amb una forta regulació estatal i
una despesa pública alta per a la garantia
d’amplis serveis i drets socials.
3. Un model socialista amb un reconeixement
molt limitat del mercat.
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5.2.1 Creieu que, en matèria
de despesa pública, el
Govern hauria de tenir
llibertat per emetre deute
públic o contraure crèdit
si ho creu necessari
per finançar polítiques
públiques?
1. Sí, lliurement.
2. Sí, però amb autorització del Parlament.
3. No.

5.2.2. Creieu que
s’hauria d’establir en la
Constitució el principi
d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera?
1. Sí.
2. No.

5.2.3. Creieu que la
Constitució hauria de
garantir l’aplicació
dels drets socials i dels
serveis públics de manera
prioritària per sobre del
pagament del deute públic i
els seus interessos?
1. Sí.
2. No.

5.2.4 Creieu que la
Constitució hauria
d’instaurar l’obligatorietat
de la redistribució justa de la
riquesa tot obligant el poder
legislador a adoptar les
mesures que ho garanteixin?
1. Sí.
2. No.

5.3.1 Creieu imprescindible
l’existència d’una banca
pública?
1. Sí.
2. No.

5.4.1 Creieu que la
Constitució hauria de
garantir la protecció de
l’economia productiva,
la lliure iniciativa, el
desenvolupament de
l’activitat empresarial i
l’esperit emprenedor?
1. Sí, en igualtat de condicions per a tothom.
2. Sí, però donant prioritat a les empreses
amb responsabilitat social i ecològica, preferentment les petites i mitjanes, les d’economia social i comunitària i les cooperatives.
3. Sí, però donant prioritat a la mitjana i gran
empresa.
4. No.

5.4.2 Quina consideració
creieu que s’hauria de donar
a les tasques de cura i
atenció en l’àmbit domèstic i
familiar?
1. Haurien de ser reconegudes com a formes
de treball, amb tots els drets (laborals o socials) que se’n derivin.
2. Haurien de ser reconegudes com a formes
de treball, però sense dret a prestacions
socials.
3. No haurien de ser reconegudes com a formes de treball.

5.4.3 Creieu que la
Constitució hauria de
garantir el dret al treball i a
un salari digne i equitatiu?
1. Sí.
2. No.
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6.2.1 Com creieu que
s’haurien de regular a
la Constitució l’energia,
aigua, serveis bàsics i
telecomunicacions?

5.4.4 Creieu que la
Constitució hauria d’establir
regulacions sobre el salari
màxim i el ventall salarial?
1. Hauria d’establir un límit al salari màxim
instituint una correspondència amb el salari mínim.
2. La Constitució no hauria de posar cap límit
al salari màxim.
3. En el cas d’existir una renda bàsica universal, la Constitució no hauria de preveure
cap ventall salarial.
En aquest grup de preguntes sobre Drets, cal recordar que sempre han estat els que més ens han
costat de conquerir als pobles. El model de relacions econòmiques, de sobirania monetària, de
legislació laboral, el deute extern, de bancs que
hem de salvar després, etc., ens ha portat a les
crisis capitalistes i a situacions molt greus incompatibles amb la igualtat republicana. No pagar el
deute il·legítim i limitar el mercat són decisions
fonamentals per a una vida digna i justa per a tothom. Des de l’inici, aquests principis han format
part del Decàleg de Procés Constituent que vam
impulsar amb l’Arcadi Oliveres.
Ens cal impulsar l’economia social i solidària, les
cooperatives democràtiques, impedir les deslocalitzacions, limitar la diferència salarial actual,
reconèixer tots els treballs socials i de cures, garantint el dret i el repartiment dels treballs amb
salaris dignes. Les respostes en aquestes preguntes haurien de reflectir les lluites del món del
treball i en especial les dels sectors precaritzats
(cada cop més nombrosos), i que hem comprovat
durant la pandèmia que són essencials.

6.1.1 Com creieu que hauria
de ser la titularitat dels béns
naturals no renovables de
Catalunya (mineria, petroli,
gas, etc.)?
1. Pública. L’administració prendria les
decisions que cregués convenient pel que fa
a l’explotació, ús i gestió dels béns naturals
no renovables.
2. Privada. L’explotació, ús i gestió dels béns
naturals s’hauria de deixar en mans privades sense cap limitació.
3. Privada, subjecta al control normatiu de
l’administració.
4. Pública o privada. Ambdues formes de titularitat poden coexistir.

6.1.4 Creieu que cal prohibir
les centrals nuclears i
substituir-les per altres fonts
de generació d’energia?
1. Cal prohibir i tancar de manera immediata
les centrals i els reactors nuclears existents
a Catalunya i substituir-los per altres fonts
d’energia renovables.
2. No podem tancar les centrals nuclears de
manera immediata. Cal adoptar mesures
progressives per afavorir la transició cap a
noves formes de generació d’energia.
3. Cal mantenir les centrals nuclears existents (i, si cal, fer-ne de noves), ja que són
una tecnologia que ens assegura poder
produir l’energia necessària.

1. Caldria operar en règim de lliure mercat:
tant la propietat de les xarxes de distribució com la producció, gestió i prestació del
servei hauria de poder correspondre a empreses privades.
2. Caldria operar a través de l’administració:
tant la propietat de les xarxes de distribució, com la producció, gestió i prestació del
servei hauria de correspondre únicament
al sector públic.
3. Fórmula mixta: la propietat de les xarxes
de distribució hauria de ser pública, però la
producció, la gestió i la prestació del servei
pot correspondre a empreses privades.

6.2.2 Com creieu que
haurien de ser les autopistes
i la resta de xarxes viàries i
ferroviàries?
1. De propietat i gestió directament pública.
2. De propietat pública, però la seva construcció i gestió es podrà delegar a empreses privades en règim de concessió per un
temps determinat.
3. De propietat i gestió privada.
Les empreses privatitzades pel PP i el PSOE controlen les xarxes de comunicacions, les autopistes, les companyies elèctriques, de l’aigua, del
gas, etc, que són béns bàsics per a la vida. Els
accidents a les centrals nuclears ens han fet veure que les hem de desmuntar. L’esgotament del
petroli arrossega el perill que els béns naturals
estiguin, cada cop més, en mans de fons voltors
i especuladors. La ciutadania es mobilitza pels
preus de la llum, contra els talls de llum, gas i
aigua, per la municipalització o nacionalització,
per garantir el bon servei públic a preus assequibles i contra l’abús dels peatges prorrogats
repetidament. Les queixes a Consum, que han
superat totes les altres, són per serveis d’operadores de telecomunicacions i pels enganys reiterats en la factura. També cal afegir-hi les noves
xarxes de distribució de productes, com Amazon,
Globo i altres que destrueixen el comerç de proximitat i precaritzen els seus treballadors. El futur dependrà de les respostes i la praxi quotidiana de nosaltres.
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7.1.1 Quina d’aquestes
opcions considereu
preferible en matèria de
defensa per a Catalunya?
1. Hauria de disposar d’un exèrcit professional permanent encarregat de la defensa
nacional i que permeti, alhora, complir amb
els compromisos i acords de cooperació internacionals.
2. No hauria de tenir exèrcit professional permanent i hauria de mirar de firmar tractats
internacionals, amb altres països, perquè li
donin protecció en cas de necessitat.

7.2.1 Creieu que Catalunya
hauria de tenir la vocació
de ser membre de la
Unió Europea i de la Unió
Econòmica i Monetària
(euro)?
1. Sí, a les dues.
2. Sí a la Unió Europea i no a la Unió Econòmica i Monetària (com Dinamarca).
3. No, a cap de les dues.
4. No, a cap de les dues però hauria de mantenir l’euro com a moneda de curs legal
(com Andorra).
5. No, però hauria de mirar de negociar la
seva incorporació en altres espais d’integració comercial com l’EFTA (espai d’aliança econòmica integrada per Noruega,
Islàndia, Liechtenstein i Suïssa).
6. Hauria d’intentar abanderar la creació d’un
nou espai d’integració internacional fonamentat en la regió europea de la mediterrània.
Els tractes internacionals costen molts anys de
ratificar. Actualment, el 189 i el 190 de l’OIT encara no ho estan. Entrar a l’OTAN va significar un
cop per a les esquerres, pel gir que va fer el PSOE
empès pels poders fàctics de l’època i en especial els EUA. Segons la UE i els EUA i l’OTAN, la
despesa en armament ha de créixer; però el pacifisme ja va demostrar la seva força a Catalunya
quan va guanyar el No a l’OTAN i amb les manifestacions contra la guerra a l’Iraq. La millor inversió en defensa és la participació popular, com
ja s’ha demostrat al llarg de la història. La cursa
armamentista ens du a greus crisis socials per la
manca d’inversió en serveis públics. Nous espais
d’integració amb els veïns de la Mediterrània resulten fonamentals per a la col·laboració entre
repúbliques. Atès que l’arquitectura jurídica neoliberal de dretes de la UE no es podrà modificar
sense el consens majoritari dels seus membres.
Valorar respostes que garanteixen més sobirania
ens portarà a més democràcia republicana.

Recordeu!

per registrar-vos i
familiaritzar-vos amb els
continguts i qüestionari,
des de la pàgina web de
Debat Constituent podeu
accedir a tota la informació
que necessiteu:

www.debatconstituent.cat

Per registrar-vos cal que us baixeu l’app:
App per Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.debatconstituent.registre
App per iOS:
https://apps.apple.com/es/app/registre-debat-constituent/id1547832429#?platform=iphone
Per accedir al vostre perfil i començar a participar:
https://debatconstituent.cat/ca/login
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