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Assemblea general del 22 de desembre (document 3)!

Document aprovat al Grup Promotor perquè sigui discutit a les assemblees del Procés Constituent i, finalment, a 

l'Assemblea general de desembre per ser aprovat, si s'escau, amb els canvis proposats pels membres de les 

assemblees locals i sectorials i pels participants a l'assemblea general. 

 

Propostes de Pla de treball per al 1r semestre del 2014 

El primer semestre del 2014 hem de seguir desplegant diverses iniciatives com a Procés Constituent que vagin 

consolidant el projecte i permetin explicar-lo i difondre'l entre la ciutadania, així com participar en mobilitzacions i 

activitats unitàries. El Pla de treball del dia a dia ja s'anirà discutint a les comissions de treball, al Grup promotor i a 

les assemblees locals. A l'assemblea general es fixaran només les grans activitats que orientaran les línies mestres 

de la nostra actuació. 

1. Campanya pròpia de sensibilització  

Des d'octubre hem posat en marxa una campanya explicativa de què és i per què cal un procés constituent que té 

com a lema “Per una República Catalana del 99%”. La campanya ha tingut planificades activitats des d'octubre fins 

al desembre de 2013. A començaments del 2014 hem de decidir si prolonguem més temps aquesta campanya o si 

en posem en marxa una de nova. El Grup promotor és l’òrgan que haurà de valorar i prendre aquesta decisió. 

L'objectiu, però, és tenir una campanya central en marxa durant el primer semestre del 2014 que permeti 

estructurar bona part del treball propi del Procés Constituent a nivell local, sectorial i a les comissions. 

2. Jornades de reflexió programàtica 

Les Jornades han de servir per aprofundir la discussió i la reflexió tant de continguts al voltant dels punts del 

Manifest com de qüestions sensibles a nivell dels municipis i de la participació ciutadana, tenint present la situació 

social i política del context present. 

De la mateixa manera que el 14 de juliol vam realitzar amb èxit les Jornades de Diàlegs múltiples que van aplegar 

un miler de persones, és convenient que ens fixem l'objectiu de fer una nova jornada programàtica, orientativament 

cap al mes de març (el contingut i el format de la qual ja es discutirà més endavant al Grup promotor). 

3. Festa-Concert per a un procés constituent 

A l'estiu, cap al juny-juliol, es proposa de realitzar una activitat central que serveixi per aplegar el màxim nombre de 

persones que simpartitzen amb el nostre projecte i que actuï com un punt de trobada lúdic i reivindicatiu. El format 

orientatiu serà una jornada de debats, activitats culturals i lúdiques, tallers, xerrades i un concert multitudinari al 

vespre-nit. 

4. Participació en mobilitzacions unitàries 

Juntament amb l'impuls d'activitats pròpies, participarem en les diferents iniciatives unitàries rellevants (campanyes, 

mobilitzacions...) que vagin en la línia dels diferents punts programàtics del nostre Manifest. La decisió de 

participar-hi es podrà fer a nivell local, territorial, a les sectorials o al Grup promotor, depenent de l’àmbit en què es 

convoquin. 

5. Assemblea general ordinària per al setembre del 2014 

La propera assemblea ordinària la realitzarem el setembre del 2014. El contingut concret d'aquesta assemblea 

s'haurà de determinar més endavant, en funció del context polític i de les necessitats que tinguem. En línies 

generals, però, haurà de servir per fer un balanç polític del Pla de treball realitzat de gener a agost; per fer un 

balanç del funcionament intern i corregir els problemes detectats; i per discutir quins són els següents passos a fer.!
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