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ACTA DE REUNIÓ DEL GRUP PROMOTOR DEL PROCÉS CONSTITUENT 
 

Data: dissabte 21 de setembre del 2013 

Lloc i hora: Casal Loiola (c/Balmes 138), de 10 a 14.15h 

Convocats: Grup promotor (comissions de treball + delegats/ades de les assemblees) 

Ordre del dia: 1. Balanç de l’11 de setembre /2. Campanya curs 2013 sobre què és un procés 

constituent. /3. Acte del 13 d’octubre a Barcelona. /4. Comunicat sobre les beatificacions de l’església de  

Tarragona. /5. Informacions. /6. Precs i preguntes. 

0. Salutacions 

- Es presenten les noves assemblees creades durant els mesos d’estiu o inici de setembre i que 

encara no havien estat presents al Grup promotor: Castellar del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Baix 

Gaià, Ripollet, Esquerre de l’Eixample, Viladecans, Girona, Horta-Guinardó, Pla de l’Estany, 

Blanes, Abrera, Arenys de Mar, Clot-Camp de l’Arpa, Terres de l’Ebre, Caldes de Montbui i el 

Moianès. 

- Arcadi Oliveres dóna la benvinguda i celebra que anem creixent; malgrat les discussions a la 

zarza sobre l’acció de l’11-S la iniciativa ha estat un èxit. Els partits s’hi han interessat, tant les 

CUP com Iniciativa, i això és positiu per a nosaltres. Cal procurar la continuïtat de les 

assemblees, aprendre dels errors i organitzar-nos. 

1. Balanç 11 S 

- Teresa Forcades explica la reunió mantinguda amb l’ANC (amb Carme Forcadell, Pere Pugès i Àngels 

Folch) al juliol, després del Grup promotor del 7/6. No es va pactar cap text conjunt o comunicat  públic, 

i això va ajudar a crear confusió sobre la relació entre l’encerclada a La Caixa i la cadena humana de la 

Via, que es va reflectir en crítiques i comentaris a les xarxes, als correus i als mitjans. 

- Des d’organització s’exposen les valoracions negatives i positives de l’acte: 4500 inscripcions a la 
cadena i encerclada del Procés, més de 5000 participants; pocs voluntaris per fer la cadena tot i els 400 

correus enviats; s’han respost correus i s’han distribuït i venut les 2500 samarretes (document adjunt). 

- (Girona) Encerclada del Trueta: La Xarxa de drets socials de Girona aconsegueixen convocar unes 300 

persones. Estan contents de la resposta. També va haver-hi polèmica amb l’ANC i crítiques sobre l’acció. 

- (Badalona) Encerclada als IES. No va ser una acció impulsada només pel Procés, tot i que associacions 

de Badalona van contactar i convidar l’assemblea local del Procés. No hi va haver incidents. 

- Des de la comissió de comunicació i l’Albert Sales, de la Xarxa d’Economia Solidària, s’informa sobre la 

samarreta vermella feta a Catalunya (JBP) però amb malla feta a Bangladesh (doc. adjunt). 

- Intervencions de l’assemblea: (Carles, La Garrotxa) cal vigilar de convocar accions concretes que 

ens puguin allunyar de la majoria social; no ha agradat la samarreta vermella per a l’11; troba correctes 

les accions d’encerclar IES i Trueta promogudes per associacions i entitats locals. // (Javi, 

Rubí)Valoren en positiu l’acte de l’11-S i l’encerclada; bé donar paraula als moviments en lluita, 

potser una mica llarg; ha faltat decisió més democràtica de l’acció; cal preveure mecanismes i espais per 

parlar i decidir junts. // (Sta. Coloma de Gramenet)Se suma als comentaris anteriors; les presses no 

ajuden a decidir bé. //(Josep SementéPotser hauria tingut més impacte social i als mitjans plantejar 

accions simultànies a tot el territori i no només acció a Bcn. // (Albert, de Granollers) Han trobat a 

faltar presència en els mitjans oficials sobre l’acció.// Arcadi i Teresa4 dies després l’Arcadi ha sortit 
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a Els matins; el 26/9 la Teresa també parlarà a Els matins de TV3 i valorarà l’11 i parlarà del 13-O. 

//(Albert, La Garrotxa) demana informació i línies per actuar. //(Núria Jàvega, comissió de 

continguts)Cal que cada assemblea tingui una persona vinculada a la comissió central de continguts 

perquè hi estigui connectada virtualment o pugui venir a reunions (continguts@procesconstituent.cat). 

//(Lucía Ayllon, Igualada)Notifica que no ha rebut la documentació de la reunió.//(Neus Forcano, 

comissió d’organització)Convindria que totes les assemblees tinguessin un correu corporatiu, per ex. 

cornella@procesconstituent.cat, o bé, osona@procesconstituent.cat, i dues o tres adreces de persones 

que convoquin i organitzin les assemblees per participar en el grup promotor. Cal fer arribar correus o 

canvis a organitzacio@procesconstituent.cat per afegir al llistat de distribució del Procés 

Const.//(Sandra Ezquerra, comissió de comunicació i assemblea de Ciutat Vella)Els titulars dels 

mitjans oficials no tenen rigor; s’ha respost i intentat explicar per facebook i twitter el sentit positiu de 

l’acció, tot i les crítiques negatives.//(Cesc Niubó, Vallès oriental)Recorda que per organitzar actes 

d’aquest tipus cal comptar amb els territoris i tenir suport de les assemblees; cal millorar el sistema de 

comunicació.//(Jordi Serrano)Valora positivament l’acció simbòlica d’encerclar La Caixa en aquest 

moment i per a l’11. De fet, s’equivoquen els que treballen i fan coses; cal procurar tenir més presència i 

clarificar la comunicació als mitjans. En desacord amb l’elecció del fabricant de la samarreta i que vingui 

de Bangladesh. // (Albano Dante)cal ser proactius i demanar informació, facilitar i fer córrer la 

comunicació dins el moviment per resoldre dubtes o malentesos.//ArcadiCreu que encerclar La Caixa 

ha estat un símbol d’evidenciar la crisi financera, però que s’hauria pogut encerclar repsol, Santander, 

Bankia...Ha participat en 33 o 34 entrevistes a mitjans sobre l’acció de l’11-S. Proposa d’incloure al 

document de balanç de l’11-S la demanda de diverses persones sobre prendre les decisions de manera 

més conjunta. 

S’APROVA PER CONSENS EL DOCUMENT SOBRE EL BALANÇ DE L’11 DE SETEMBRE AMB ELS TRES 

AFEGITONS SEGÜENTS: 

a) Pel que fa a la decisió i organització de l’acció simbòlica de l’11-S hauríem d’haver 

comptat més amb la participació i suport dels territoris. 

b) Cal procurar debatre i valorar les accions conjuntes que es volen fer com a Procés 

Constituent en l’espai del Grup promotor, tenint en compte el ritme de treball de les 

assemblees. Donat que serà inevitable haver de prendre algunes decisions concretes en 

les comissions de treball, es compta amb la confiança de les assemblees i el compromís 

per part de les comissions de treball d’informar sobre el que s’està fent. 

c) En relació a les estampacions de samarretes, buscarem de complir al màxim els criteris 

de justícia social i mediambiental. 

2.Campanya sobre el que és un Procés Constituent 

La Sandra Ezquerra i en Jordi Rabassa, de la comissió d’extensió, presenten el calendari i els objectius 

de la campanya per articular algunes accions comunes paral·leles entre totes les assemblees (document 

adjunt). Fase de formació de dinamitzadores/ors; jornada de debats simultanis a totes les assemblees; 

jornada d’accions simultànies en tot el territori. 

Intervencions: (Albert, Gràcia)Hi ha necessitat de pautar un procés participatiu. Cal un document 

amb objectius més clars i tempos, per poder valorar millor.//(Enric, Vall del Tenes)-->Nosaltres 

treballem sobre valors ètics en el cicle econòmic i fem la proposta ja de fer accions constructives, 

constituents, i no destituents o crítiques amb allò que no funciona. Hi caben els dos tipus d’accions a la 

campanya?//(El Masnou-Teià)Com es resol el tema de les assegurances per a les activitats 

públiques?//(Arenys)Cal tenir present les activitats i propostes que ja surten en les assemblees 

territorials.//(LuisBlanco,mov.obrer)Correcta la proposta de campanya. Convenen accions 

destituents per assenyalar els responsables de la crisi. No s’ha d’oblidar de participar en altres 

mobilitzacions, per al final de novembre hi ha la crida a encerclar el Parlament.//(Ramon Soto, La 
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Selva-Blanes)Abans de definir accions estaria bé saber què fan o què prioritzen els territoris. A La 

Selva prioritzen accions al voltant del tema de sanitat i la situació dels Hospitals Maresme-La 

Selva.//(Xavier Domènech, comissió d’extensió)Cal acompassar el ritme intern i extern del 

moviment. Cal aprofitar la campanya per conèixe’ns entre territoris, saber inquietuds i propostes de les 

assemblees. Proposa trobada monogràfica per compartir-ho i per obrir debat sobre organització 

interna, model representatiu i forma de presa de decisions perquè tothom s’hi senti còmode.//(Cisco, 

Terres de l’Ebre)Convindria un doc.conjunt que avalés la identitat i totes les accions del 

Procés.//(Penedès)Cal formació de persones de les assemblees.Cal tenir autonomia en les 

assemblees per decidir quines accions fem.//(St.Cugat del Vallès)Hem ofert un curs xobre xarxes 

socials; hem de crear la sectorial de pensionistes; com a acció concreta podria ser encerclar el 

Clínic.//(Ferran, sectorial d’immigració)Anuncia acció a les 18h a Plaça St Jaume; insisteix que cal fer 

esforç perquè els immigrants tinguin veu i siguin a les assemblees.//(Quim Sopena, Cornellà)Cal 

combinar els dos objectius, enfortiment intern i coneixença de les assemblees, per un costat, i fer una 

Campanya sobre per què cal un procés const. Més que no el que som i el com ho farem...cal prioritzar 

l’acció i no tant la teorització.//(Jaume Botey,Renda Garantida)La campanya és encertada, però tenim 

el repte de crear indentitat de cara endins i participar, donar suport a plataformes i moviments que ja 

actuen.//(Josep Maria Antentas, comissó d’extensió)Ens cal un pla de treball que asseguri i doni 

continuïtat a les assemblees; les activitats simultànies són un pla de treball que aglutina i ofereix un 

component intern formatiu; i a la vegada, els debats i les accions simultànies són el component extern 

per divulgar qui som, què volem i per convidar més gent. Cal combinar l’activitat pròpia com a 

assemblees del Procés, amb la participació i suport d’accions d’altres plataformes.// (Gerardo 

Pisarello,comissió d’extensió)Val la pena crear espais per compartir què entenem per procés const.; 

per què el volem ara a Catalunya. Cal aclarir termes i conceptes,  conèixer experiències d’Amèrica 

Llatina o de la història, abans d’encetar la campanya. Cal preveure espai perquè la gent pugui enviar 

preguntes freqüents i comentaris sorgits de les assemblees...//(Rat Mata, comissió de continguts i 

sectorial d’energia i mediambient)Cal tenir present alguns temes clau de les sectorials en les accions 

simultànies als territoris, com ara la reforma energètica que fa el govern espanyol que qüestiona el pla 

d’energia aprovat.// 

S’APROVA PER CONSENS FER LA CAMPANYA CONJUNTA SOBRE EL PROCÉS CONSTITUENT PERÒ 

AMB EL CALENDARI MODIFICAT: 

- Acte del diumenge 13 d’octubre a Barcelona: Presentació central del Procés Constituent 

(Fonst de Montjuïc) i llançament de la campanya. 

- Dissabte 26 d’octubre: ESPAI DE FORMACIÓ PER A DINAMITZADORS/ORES I POSADA EN 

COMÚ DELS PLANS DE TREBALL DE LES ASSEMBLEES (participació d’una o dues persones 

x assemblea) 

- Dissabte 16 de novembre: JORNADA DE DEBATS SIMULTANIS en les assemblees del 

territori sobre què és i per què volem un Procés Cosntituent. 

- Dissabte 30 de novembre: JORNADA D’ACCIONS SIMULTÀNIES a tot el territori, obertes a 

les assemblees i altres plataformes, entitats o persones. 

 

3. Acte central del 13 d’octubre a Barcelona 

En Josep Maria Antentas, de la comissió d’extensió, presenta la idea de l’acte central de presentació del 

Procés, amb contingut polític i artístic. Es combinarà la presència de persones de moviments en lluita i 

de persones que puguin explicar el sentit de la Campanya que es llança com a Procés, amb algunes 

actuacions musicals i artístiques.  

Lloc i hora: Barcelona, esplanada de les Fonts de Montjuïc, plaça Puig i Cadafalch. De les 11h a les 

14.00h del migdia. 
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Pressupost: Tarima-escenari, cadires, equip de so i bafles, micros, pancarta gran, lavabos 

químics...pujarà cap als 5000-6000 euros. 

També es preveu la implicació i participació de les assemblees locals: enviament de fotografies de la 

vida de les assemblees per fer un collage o mural per a l’escenari; col·laboració de 5-6 persones de cada 

assemblea com a voluntaris de l’acte per facilitar entrada, zona cadires, i recollida d’aportacions 

econòmiques per recuperar despeses. 

No podem comptar amb un bar per recaptar fons perquè hi ha cessions a bars de l’Ajuntament en 

aquella zona. 

Caldrà fer material de difusió, virtual i en paper. I difusió pels mitjans. 

4. Comunicat sobre les beatificacions de Tarragona 

Davant dels tres manifestos o comunicats diferents que s’han elaborat per part de les CUP, d’Iniciativa i 

els sindicats majoritaris, i de les xarxes de cristians de base, el procés Constituent aprova la redacció 

d’un comunicat de desacord amb la participació de les institucions públiques en l’acte de les 

beatificacions de màrtirs religiosos durant la Guerra Civil. 

5. Informacions: 

- Finances: Es funcionarà amb Caixa d’Enginyers en lloc de Triodos Bank. Es farà un protocol per 

gestionar les despeses de les assemblees locals (per demanar ajut o contribució en despeses 

d’organització a nivell local, caldrà presentar un pressupost, rebre l’acceptació i presentar una factura 

amb NIF del procés Constituent a la comissió de finances), que cal així per fer una gestió transparent de 

les despeses. 

- Web: S’està canviant l’estructura i el disseny de la web i es creu que per al 13 d’octubre es tindrà llest.  

Tindrà un apartat per a materials de contingut (sobre la campanya anual); un fòrum virtual de debat; 

material de funcionament, suport i ajut a les assemblees, per exemple sbre com penjar informació a 

l’agenda...; i un servei de gestió del correu massiu (suport@procesconstituent.cat  / 

web@procesconstituent.cat). 

- Coordinadora: Demana al Grup promotor que se la mandati per valorar i fer com a Procés Constituent 

posicionaments polítics i peticions de suport o signatures que es facin al moviment. Sempre que es 

pugui, la decisió s’aprovarà en el Grup Promotor. S’aprova a l’assemblea a col·laborar en la caixa de 

resistència dels docents de les Illes Balears i un comunicat a favor de la reivindicació contra la TIL de 

Bauzá. 

- Calendari de reunions: REUNIONS DEL GRUP PROMOTOR  dissabte 9 de novembre de 17 a 

20h; divendres 6 de desembre de 17 a 20h // ASSEMBLEA GENERAL DEL PROCÉS CONSTITUENT 

(obert a tots els membres de les assemblees locals, territorials, sectorials i comissions de 

treball)  22 de desembre, matí i tarda. 
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