
 
Balanç de l'assemblea general del 22 de desembre 

(document elaborat per la comissió de coordinació per ser discutit al grup promotor) 
 
 
En aquest document es fa un breu balanç de la primera assemblea general i s'hi apunten les millores 
concretes a fer per a les properes. 
 
Calendari i Terminis 
 
L'assemblea general va tenir lloc després d'uns mesos del llançament i posada en marxa el Procés 
Constituent. Marcava així, en certa forma, el final d'una etapa, i l'inici d'una nova. Vam acordar 
realitzar l'assemblea abans de final de 2013 per tal de poder clausurar aquesta primera etapa de 
posada en marxa i poder entrar ja el 2014 amb un pla de treball i uns objectius definits. Això ens va 
obligar a haver de preparar l'assemblea amb un temps molt ajustat. Aquesta falta de temps ens va 
impedir preparar-la com hauria convingut. 
 
Millores de cara el futur: en la mesura del possible, les futures assemblees les haurem de preparar 
amb més temps o simplificar més el seu contingut per ajustar-lo al temps disponible per preparar-la.  
 
Funcionament de l'assemblea 
 
L'equip d'organització de l'assemblea (registre a l'entrada, equip de recompte, recaptació i venda, 
equip de comunicació i premsa...) va funcionar molt bé i hi va haver una bona col·laboració entre 
l'assemblea local de Sabadell i la comissió d'organitzacio. Va faltar fer una crida a col·laborar 
econòmicament en les despeses de l’acte, i no es van poder aclarir bé els criteris de venda de 
productes per precipitació i descoordinació (voluntaris del Procés, begudes, entrepans de Panrico i 
xocolatada de l’esplai). 
 
L'horari de l'assemblea va ser just per la quantitat de temes i esmenes a tractar i ens va faltar temps. 
El final de l'assemblea va ser molt accelerat perquè per un problema en la reserva, els tècnics de so 
s'havien d'endur l'equip a una altra instal·lació, i això ens va forçar a precipitar el darrer tram amb 
més presses de les convenients. 
 
Hauria convingut que a l’inici de l’assemblea i en d’altres moments, s’hagués explicat més tot el 
procediment de discussió i votació per facilitar més transparència i claredat, i evitar així part de la 
confusió que es va crear en força moments. 
 
L’equip de preparació d’esmenes i de conducció de l’assemblea va ser massa reduït, cosa que unida 
al poc temps, va fer que no es poguessin preparar bé aspectes importants del funcionament i la 
metodologia de l’assemblea. Hi va haver, doncs, un error de previsió en la feina político-
organitzativa que demana una assemblea general. 
 
El debat dels documents i de les esmenes va haver-se de fer en males condicions ja que els i les 
assistents no van poden tenir totes les esmenes presentades recopilades en paper. Estava previst 
projectar-les per la pantalla gegant que hi havia a la fira però aquesta no tenia bona visibilitat. A la 
fira no hi ha cortines que tapin les entrades de llum, i una cortina central va caure el divendres 
anterior, per això no es llegien bé els textos projectats. El plaç tan curt entre el final del termini per 
presentar esmenes i l'assemblea, va fer que s'hagués de treballar contra-rellotge i que no es pogués 
preparar suficientment bé el debat a l'assemblea.  
 
La comissió d'esmenes va aplicar el criteri correcte d'integrar al màxim les esmenes rebudes per 
simplificar el debat a l'assemblea, però per manca de temps, no es van poder discutir totes o no es 
van poder plantejar de forma més ordenada i clara. Tot i així, cal reconèixer que es van aprovar els 4 
documents sobre el funcionament de l’assemblea, el d’objectius del Procés, el pla de treball per al 
2014 (primer semestre), i el d’organització interna del Procés, després d’unes 24 votacions en total 
al llarg del matí.  



 
Millores de cara el futur:  
- Les assemblees hauran de ser d'un dia sencer (matí fins a mitja tarda) per poder discutir els temes 
amb temps. O, en cas que siguin de mig dia i prou, reduir els temes tractats a l'ordre del dia. 
 
- El termini per lliurar les esmenes haurà de finalitzar abans, per tal que entre el tancament del 
termni i l'assemblea hi hagi més dies (una setmana aproximadament) i això permeti a la comissió 
d'esmenes treballar amb més temps i poder preparar millor l'assemblea. 
 
- Cal garantir un equip més ampli de preparació de l’assemblea, sobretot pel que fa a la comissió 
que preparar continguts i ha de dur la conducció de l’assemblea. 
 
- Caldria elaborar una guia d'esmenes per a l’assemblea perquè tothom tingués la informació per 
poder seguir el debat (impresa o projectada en power point en una pantalla que funcioni) amb les 
esmenes de cada document ordenades i on s'especifiqui les que la comissió d'esmenes proposa 
acceptar d'entrada, les que proposa rebutjar i que es discuteixin a l'assemblea, i les que ha 
transaccionat amb les persones esmenants (és a dir, aquelles que s’han negociat entre la comissió 
d’esmenes i l’assemblea o persona que les proposa). 
 
- A cada acte central, s’ha de vetllar perquè tothom col·labori amb un mínim de despesa per tal que 
no hi hagi dèficit. Hi ha d’haver alguna persona encarregada de recordar això i d’animar tothom a 
ser-ne conscient. 
 
Assistència i participació 
 
A l'assemblea volíem convocar al màxim nombre de persones que es senten membres i participants 
del Procés Constituent i reunir als i les membres de les assemblees locals i sectorials en una 
assemblea general. En termes d'assistència el balanç de l'assemblea és raonablement bo, hi van 
participar unes 750 persones d'un nombre considerable d'assemblees locals i sectorials. Tanmateix 
aquesta xifra és molt més baixa de la que hauria estat possible si haguéssim convocat l'assemblea en 
una data millor i no un 22 de desembre.  
 
No es va poder organitzar, per falta de capacitat, un servei de ludoteca per facilitar que les persones 
amb criatures petites poguessin assistir-hi.  
 
Les intervencions en el debat van ser de persones de diverses assemblees i les esmenes rebudes 
també. Això mostra que, en pocs mesos, hem consolidat un moviment real, amb gent organizada i 
activa. La decisió d'organitzar l'assemblea a Sabadell, responia a la voluntat de descentralitzar una 
de les trobades centrals i importants del moviment que està arrelat a bona part del territori. 
 
Millores de cara el futur:  
- Les properes assemblees les hem de fer en dates molt més hàbils per facilitar-ne l'assistència.  
- És convenient que en futures assemblees tinguem una ludoteca. 
 
 
Contingut polític 
 
Els documents sotmesos a discussió a l'assemblea tenien poc contingut polític (anàlisis de la 
situació política, orientació del Procés...) ja que vam decidir dedicar més temps al debat sobre 
funcionament i al pla de treball concret. Durant les setmanes prèvies a l'assemblea, hi van haver 
importants esdeveniments polítics (com l'establiment de la pregunta i la data de la Consulta o, en un 
altre sentit la reforma de la llei de l'avortament) que ens interpel·laven.  
 
En els debats que les assemblees locals van fer dels 4 documents de l'assemblea general, sorgia la 
preocupació perquè el Procés es pronunciés sobre alguns dels temes polítics d'actualitat o de fons, 
com ara el posicionament sobre la consulta o els passos concrets que havíem de començar a donar 
respecte a les eleccions autonòmiques o què havíem de fer en les eleccions europees o municipals.  



 
Per això es van preparar dues resolucions temàtiques per discutir-les a l'assemblea, una sobre la 
consulta i l'altra sobre política electoral.  
 
Hi va haver poc temps per avaluar les declaracions, que no es van poder fer arribar abans de 
l'assemblea, i es van distribuir unes fotocòpies que no van arribar a tots els assistents. Pel fet que no 
s'havien pogut discutir amb antelació, l'assemblea va decidir enviar les resolucions a les assemblees 
locals perquè les discutissin. Aquesta va ser una decisió políticament correcta que farà que tots els 
membres del Procés puguin discutir amb calma aquestes qüestions. Al mateix temps, la decisió 
d'aprovar una resolució in situ sobre la reforma de la llei de l'avortament va ser un encert i va 
demostrar capacitat de reacció política cap a esdeveniments molt recents.  
 
De l'assemblea se n'ha derivat un calendari de debats polítics (la discussió de les resolucions), un 
pla de treball (que haurem de calendaritzar i ordenar) i un model de funcionament (que haurem 
d'avaluar en el futur per anar-lo millorant). 
 
Millores de cara el futur:  
 
- En les properes assemblees caldrà precisar més els temes de discussió política centrals.  
 
- En cas que sorgeixin temes imprevistos, cal garantir que les resolucions a tractar puguin estar 
disponibles abans de l’assemblea. 
 
- Les qüestions que no puguin ser tractades de forma improvisada, a causa de la seva importància o 
complexitat, s'hauran de remetre a un debat posterior a les assemblees locals. 
 
 
Balanç econòmic de l’assemblea general del 22 de desembre (comissió de finances) 
 
Relació d’ingressos i despeses: 
 
Ingressos en efectiu  per donatius      1.538,74 € 
 
    TOTAL INGRESSOS    1.538,74 € 
 
 
 
 Impressió de xapes        300,00 € 
        “              400 cartells       196,50 € 
 Gots i tovallons          98,14 € 
 Sucs de fruita envasats       109,40 € 
 Lloguer Fira de Sabadell    2.165,90 € 
 Materials diversos pel 22-12        95,30 € 
 
    TOTAL DESPESES  2,965,24 € 
 
  DÈFICIT D'AQUEST ACTE     1,426,50 € 
           2,965,24 € 
 


