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Esmena DOCUMENT 4 – Organització interna 9/11/2013

Data:  30 de novembre del 2013

Lloc i hora: Can Carner, de 20 a 22h

Convocats: Assemblea del Moianès

Nº de document: DOCUMENT 4 – Organització interna 9/11/2013

Paràgrafs: 1/ 1.1/ 1.3

Assemblea: del Moianès

Tipus d'esmena: Majoritària, minoritària o de consens

Redactat:

 1 Assemblees locals  i  sectorials:  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. 

 1.1 Assemblees locals: Son orgues de debat i de presa de decisions i, totes 
elles, conformen l'orgue sobirà del Procés Constituent. Tot membre adherit al 
Procés  Constituent  ha  d'estar  adscrit  a  una  Assemblea  local, 
independentment del sector professional o grup específic a què pertanyi. 

Com a treball  inicial,   cada assemblea ha de fer un estudi  el  més ample 
possible exposant l'estat actual de com estan organitzades o funcionen les 
coses al seu entorn proper. Aquest estudi ha d'exposar el present -com és, 
com està-, sense cap més comentari.  Si és una assemblea de barri en un 
àmbit urbà, un exemple d'aquest estudi seria el què hi ha (o no hi ha) de:

• espais col·lectius de trobada per a nens i joves

• espais per gent gran

• estat del barri: vivendes que el composen, espais públics, escoles, carències 
que presenta

• comerços existents, i com funcionen. 

• percentatge d'immigració, necessitats que presenten, nivell d'integració.

I  el  mateix  seria  en  aquelles  assemblees  d'àmbits  rurals,  amb  les 
problemàtiques que li són pròpies així com les que són comuns.
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A partir d'aquest estudi, que cada assemblea realitza sobre el seu àmbit de 
territori,  les  assemblees  disposen  d'informació  per  imaginar  i  fer  les 
propostes  de  millora  de  cadascun dels  punts  plantejats:  com volem que 
siguin les coses.

Assemblees Sectorials: Son orgues d'estudi i de debat vinculats al Grup 
Promotor  amb  caràcter  consultiu.  Qualsevol  membre  de  les  assemblees 
locals pot pertànyer a una o vàries Assemblees Sectorials. Son assemblees 
compostes per membres del  Procés Constituent vinculats amb, o amb un 
interès  envers,  un  sector  de  la  població  amb  característiques  pròpies 
(sanitat, universitari, feminisme, bombers, legislatiu, arquitectura,etc.) i que 
poden presentar un coneixement més específic i extens sobre temàtiques del 
sector.

La  seva funció  és  la  d'estudiar  el  més amplament  possible  l'estat  actual 
d'organització  i  funcionament  del  seu  sector,  amb  un  llenguatge  el  més 
assequible  i  divulgador  possible,  perquè  sigui  accessible  al  conjunt  de  la 
població. I, a la vegada, elaborar propostes i estratègies a la assemblea local  
per  transformar  aquests  sectors  en  el  que  voldríem  que  fossin  dins  la 
societat que comensem a imaginar.

Amb  l'informació  i  propostes  aportades  per  part  de  les  Assemblees 
Sectorials, les Assemblees Locals es poden fer una idea del funcionament 
actual  de  cada  sector,  i  de  la  seva  problemàtica.  A  partir  d'aquest 
coneixement és quan poden sorgir idees i propostes, el·laborades entre tots, 
per dur a la pràctica les millors accions i estratègies per a la transformació 
social perseguida.

Aquestes idees i propostes que neixin al cor de l'assemblea, es passen al 
Grup  Promotor  que  les  direcciona  a  cadascuna  de  les  corresponents 
sectorials, per a fer-ne una síntesi. Aquesta síntesi s'haurà de presentar a 
votació a l'Assemblea General.

D'aquesta manera s'aconsegueixen dues fites importants:

• Una és que la problemàtica específica que pugui presentar cada sectorial 
sigui coneguda amb més profunditat per part de tothom en el conjunt 
social (formació dels ciutadans en tots els àmbits que afecten directa o 
indirectament a la seva vida).

• Dues, que les sectorials no es moguin només amb  solucions aportades 
pels  experts  de  la  pròpia  sectorial,  sinó  que  s'enriqueixin  amb  la 
retroalimentació que els hi arribi dels membres de la societat a la que 
pertanyen, de la qual les assemblees en són reflex. 
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 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...). 

◦ Dins  de  les  eines  de  formació  es  proposa  l'edició  d'una  revista 
electrònica  mensual,  amb  articles  que  contribueixin  a  augmentar  el 
coneixement sobre punts o projectes proposats o ja realitzats en altres llocs 
del món, distribuït per la xarxa a tots els adherents al Procés Constituent.

◦ Igualment  es  proposa  la  creació  d'una  biblioteca  virtual  lliurament 
consultable,  de  llibres  i  articles abarcant  els  diversos  camps  del 
coneixement humà, la lectura dels quals pugui resultar útil a la formació 
d'idees, de projectes o de solucions a les problemàtiques actuals exposades 
en el Manifest.

Montse Gallofrè  i Robert Pardo        Moià, 25 de novembre del 2013

Assemblea del Moianès
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