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Assemblea general del 22 de desembre (document 4) 

 

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 Organitzatives 

 

El model organitzatiu que hem tingut fins ara reflecteix la voluntat d'impulsar un moviment obert, amb una 
estructura democràtica, horitzontal i flexible. No volem construir una organització política sinó un moviment 
social i polític. Com a moviment nou, el seu funcionament està encara en evolució i en definició i haurà de ser 
ajustat de manera permanent tant per corregir els problemes que hi anem detectant com per satisfer les noves 
necessitats que sorgeixin. En la propera assemblea general anual haurem de fer balanç del nostre 
funcionament i veure quins canvis cal implementar a partir de l'experiència concreta. Partint d'aquests criteris i 
del funcionament que ara tenim, hem d'anar introduint millores que afavoreixin la participació, el debat 
col!lectiu i l'eficàcia a l'hora d'implementar les decisions, i ens permetin fer front a un futur on cada cop tindrem 
més reptes en el terreny organitzatiu i polític. Cada vegada haurem de posar en marxa iniciatives més 
ambicioses i afrontar debats polítics complexos i, per això, hem d'anar millorant la nostra organització. 

El Procés Constituent s'organitza a través de i està format per: 

 

1. Assemblees locals o sectorials: 

  

1.1. És l'àmbit primari on participen els i les membres del Procés Constituent. Cada assemblea regula el seu 
propi funcionament (periodicitat de reunions, comissions de treball a crear...) en funció de les seves 
necessitats, sempre i quan s'ajusti als valors i a la filosofia general que regeix el Procés Constituent. 
Participen a les assemblees del Procés aquelles persones que comparteixen els seus objectius i el 
contingut del Manifest per a la convocatòria d'un Procés Constituent a Catalunya.  

 

1.2. Cal garantir que totes les assemblees locals funcionen correctament i són un espai de treball agradable i 
inclusiu per a totes les persones interessades. Això implica que cal garantir un bon ambient de treball, 
procediments de dinamització adequats i una forma de discutir les diferències basada en el respecte. 

 

1.3. De forma regular, caldrà fer una seguiment col.lectiu del funcionament de les assemblees, dels aspectes 
positius i dels negatius i garantir les eines perquè cada assemblea funcioni correctament (jornades de 
formació de dinamitzadors d'assemblees, d'intercanvi d'experiències de treball, etc...). 
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2. L'assemblea general: 

 

2.1. L'assemblea general es reuneix regularment un cop l'any i s’hi discuteixen les línies mestres de l'actuació 
del Procés Constituent. En cas que sigui necessari, el Grup promotor la pot convocar de forma 
extraordinària. Està formada per, i és oberta a, totes aquelles persones que es consideren membres i 
participants del Procés Constituent. 

 

2.2. Com a òrgan de màxima sobirania del Procés Constituent, haurà de fer balanç de la feina realitzada i 
dibuixar a grans trets les activitats futures, tot establint les grans línies estratègiques i organitzatives del 
moviment. També és un espai de coneixença i d’interrelació dels i les membres del Procés Constituent, 
que de forma quotidiana, participen en localitats i sectors diversos. 

 

3. El Grup promotor 

 

3.1. És l'espai on es discuteixen les propostes de treball i es prenen les grans decisions de les activitats que 
fa el Procés Constituent. És l'organ principal de decisió entre les assemblees generals anuals.  

 

3.2. Hem de potenciar el Grup promotor com un espai de discussió i presa de decisions i garantir un bon 
contacte regular d’interacció i comunicació en els dos sentits entre el Grup promotor i les assemblees 
locals i sectorials. La relació fluïda entre el treball regular de base de les assemblees locals i sectorials i 
els debats del Grup promotor és una qüestió molt important perquè el Procés Constituent funcioni bé. 

 

3.3. Al Grup promotor s'aborden tant les qüestions organitzatives generals com les qüestions socials i 
polítiques que calgui tractar. Cal garantir que, en les seves reunions, s'hi realitzin discussions polítiques 
de fons sobre els temes centrals que afecten el treball que es duu a terme. 

 

3.4. El Grup promotor està format per representants designats per les assemblees. Aquesta forma de 
composició i configuració del grup promotor és la que més s'ajusta a la realitat política i organitzativa del 
Procés Constituent en l'actualitat, que s'ha anat configurant com un moviment social i polític estructurat 
entorn d'assemblees locals i sectorials i en el qual es vol prioritzar el paper de les assemblees locals i 
sectorials. Les comissions de treball també hi designen els seus representants. 

 

3.5. El grup promotor no és un mer agregat de representants d'assemblees locals i sectorials (i de comissions 
de treball) sinó un espai de deliberació i discussió col!lectiva on, des de la diversitat de posicions i de 
plantejaments, cal elaborar les grans propostes i línies mestres de treball que permetin donar coherència 
general al moviment que impulsem. 

 

3.6. Qüestions concretes del funcionament i composició del grup promotor: 
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3.6.1 La periodicitat orientativa de les reunions del Grup promotor serà de cada mes i mig (reunions 
molt freqüents no són viables i si són massa espaiades llavors hi ha massa temes a discutir). 

3.6.2 Abans de la reunió s'enviarà la documentació escrita necessària per garantir que arriba la 
informació i que es pugui discutir amb antelació.  

3.6.3 Les assemblees enviaran d’ 1 a 2 persones al Grup promotor per representar-les (a mesura que 
van creixent les assemblees es va ampliant el grup promotor i hem de vetllar, per facilitar els 
debats, perquè el seu tamany no sigui excessiu).  

3.6.4 Les assemblees poden canviar les persones que assisteixen al Grup promotor quan ho desitgin. 
En l'etapa inicial del Procés moltes assemblees han tendit a anar rotant les persones que 
assistien al Grup promotor per tal que companys/es diversos s'anessin familiaritzant amb els 
debats. Un cop arrencat el Procés, seria desitjable que hi hagi una certa continuïtat de les 
persones que van al Grup promotor per garantir que els i les participants al grup tenen una bona 
informació prèvia i poden participar en les discussions. En qualsevol cas, cada assemblea pot 
utilitzar el criteri que consideri convenient. 

3.6.5 La paritat de gènere és un valor polític a tenir en compte i cal treballar per acostar-nos a aquest 
objectiu. Per això, en el cas de les assemblees que enviïn dues persones al Grup promotor, cal 
intentar garantir que una d'elles sigui una dona.  

3.6.6 A mesura que es creïn noves assemblees, s'aniran incorporant al Grup promotor. 

3.6.7 Les comissions de treball també enviaran representants al Grup promotor, fins a un màxim de 5 
per comissió (per garantir que si hi ha comissions de treball molt grans no hi hagi massa gent al 
Grup promotor). És el Grup promotor qui decideix dissoldre o crear noves comissions de treball. 

 

4. Comissions de treball generals:  

 

4.1 Són grups de treball oberts que s'ocupen de tirar endavant les tasques centrals necessàries perquè el 
Procés Constituent funcioni. Es van reunint de forma regular amb la freqüència que consideren oportuna.  

 

4.2 En l'actualitat tenim en marxa les següents comissions: organització, extensió, comunicació, continguts i 
finances.  

 

4.2.1 Comissió d'Organització: s’encarrega de respondre el correu de comunicació externa del Procés 
(info@) i de gestionar el correu de comunicació interna amb les assemblees (organitzacio@). 
S'encarrega de l'organització de les activitats centrals del Procés Constituent (per exemple: les 
Jornades de Diàlegs Múltiples del 14 de juliol o Encerclem La Caixa l'11S) i de la distribució de 
material a les assemblees (material de propaganda, informació, samarretes...).  

 

4.2.2 Comissió d'Extensió: s'encarrega de la posada en marxa de les assemblees locals i sectorials; de les 
presentacions i d'ajudar a arrencar el Procés a cada territori o sector (extensio@). 

 

4.2.3 Comissió de Comunicació: s’encarrega de gestionar i actualitzar la pàgina web i de mantenir la 
comunicació de les activitats del Procés a través de la web i de les xarxes socials (comunicacio@, 
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web@, suport@); coordina i penja els vídeos que es fan de les activitats; gestiona els temes de 
disseny; estableix contactes amb la premsa i els mitjans (comunicacio@). 

 

4.2.4 Comissió de Continguts: s'encarrega de l’aprofundiment programàtic dels 10 punts del Manifest i de 
proporcionar material, articles i enllaços a les assemblees i usuaris de la web (continguts@). Conté la 
subcomissió de formació que prepara i imparteix les sessions de formació o dinamització interna, o 
busca les persones que les poden fer. 

 

4.2.5 Comissió de Finances: s'ocupa de la gestió de les finances (finances@). 

 

5. La comissió de coordinació 

 

5.1 S'encarrega d'assegurar la coordinació de les tasques que fa cada comissió i de les tasques generals. 
Convoca el Grup promotor, prepara els ordres del dia i dinamitza la reunió periòdica. Es responsabilitza que les 
línies polítiques i d’acció decidides al Grup promotor es duguin a terme en el dia a dia. Dóna comptes al Grup 
promotor de la seva activitat quotidiana. 

 

5.2 Fins ara, la comissió de coordinació ha estat formada per 2 persones voluntàries de cada una de les 
comissions de treball citades en el punt anterior, que s’han anat creant segons les necessitats que apareixien. 
El balanç del funcionament de la comissió de coordinació és que cal ampliar-ne el nombre de persones per 
poder assumir més feina i per estar més en contacte amb les assemblees locals i sectorials. Aquestes 
persones han de poder representar la diversitat, la proporcionalitat i varietat del territori i dels temes que es 
treballen. Cal també fer un repartiment ben fet de les tasques de la comissió de coordinació i cal que quedi 
més clar, per criteris de transparència i legitimitat, qui en forma part, per tal que tothom conegui bé com es 
prenen i qui pren les decisions quotidianes del dia a dia. Per això, a partir de l'assemblea general de final d'any, 
el Grup promotor elegirà la comissió de coordinació del Procés.  

 

5.3 Com a criteri general, quan s'hagin d'escollir comissions de treball o coordinacions de representació, es farà, 
en primer lloc, amb el criteri de consens i amb la voluntat que hi hagi representació de la pluralitat i la diversitat 
del moviment. Tant en les assemblees locals i l’assemblea general, com en el Grup promotor i a la 
coordinadora, es respectarà el principi d’una persona–un vot, i la proporcionalitat, com a exercici de 
democràcia directa i horitzontal. 
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