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Assemblea general del 22 de desembre (document 2) 

amb les esmenes acceptades de les assemblees 

 

Document aprovat a l’assemblea general del 22 de desembre del 2013, al recinte firal de Sabadell, amb la 
inclusió de les esmenes acceptades i transaccionades que les assemblees territorials i sectorials han fet arribar 
a la web abans del 18 de desembre del 2013, un cop discutides durant el mes de desembre després que el 
document s’aprovés al grup promotor del dia 9 de novembre del 2013. 

 

Objectius generals i context de l'assemblea i de l'etapa que encetem 
 

1. L'assemblea general arriba després d’uns quants mesos de posada en marxa del projecte del Procés 
Constituent, amb un nombre molt llarg de presentacions locals i sectorials. S'han fet més d'un centenar d'actes 
de presentació i s'han posat en marxa un nombre similar d'assemblees, en pobles i localitats molt diversos, i en 
diferents sectors o àmbits temàtics i professionals. Actes com el del 13 d'octubre a Montjuïc han mostrat la 
capacitat de convocatòria i l'interès suscitat per la nostra proposta. Al mateix temps, un nombre considerable de 
persones ha firmat el Manifest (al voltant de 46.000).  

2. L'arrencada del Procés mostra que el projecte que hem iniciat respon a una necessitat política fruit de la situació 
excepcional que estem vivint. El repte que tenim ara és, a banda de continuar la difusió del projecte, concretar el 
decàleg del manifest amb accions polítiques i social assumibles i empoderar-nos per posar-les sobre la taula 
davant tota la societat, així com  consolidar la feina feta i crear un moviment social i polític que ofereixi un espai 
atractiu  d'intervenció i  participació sociopolítica a aquelles persones que han començat a assistir a les 
assemblees locals i sectorials. 

Tenim, al mateix temps, el repte de crear un espai social i polític de participació ciutadana on hem d'intentar que 
convergeixin les forces socials i polítiques que estiguin d'acord a impulsar un moviment unitari vers un procés 
constituent a Catalunya, tenint com a horitzó una societat molt més justa.  

La posada en marxa del projecte ha estat molt satisfactòria i il·lusionant, però ara comença una etapa amb nous 
reptes. Per a aquesta etapa, cal marcar mecanismes d’avaluació entre tots i totes per poder valorar com anem 
avançant. 

3. L'assemblea ha de marcar l'inici d'una nova etapa de consolidació en la nostra trajectòria, en la qual hem de 
seguir desenvolupant-nos organitzativament, hem d’aprofundir en els debats de temes socials i polítics, hem de 
refermar la nostra cohesió des de la diversitat, i hem de tirar endavant noves fites de treball. En el futur, haurem 
de fer front, cada vegada més, a nous reptes socials, polítics i organitzatius, haurem d'impulsar iniciatives 
agosarades i fer bons debats polítics sobre les grans qüestions que afecten la política i la societat catalana per 
construir alternatives. També, hauríem de ser capaços d’actuar com a element catalitzador entre totes les forces 
i moviments que defensen una ruptura democràtica, amb la conseqüent obertura d’un procés constituent.  

4. A l'assemblea, volem aplegar a totes aquelles persones que se senten membres i col·laboradores del Procés 
Constituent i que estan participant a les assemblees locals i sectorials. Es tracta de reunir, per primer cop, a 
tothom en una sola assemblea i culminar, així, l'etapa de llançament i posada en marxa del Procés que vam 
iniciar a l'abril per entrar en una nova fase en què el nostre projecte ha de ser més sòlid organitzativament i 
políticament.  
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D’ara en endavant, haurem d'afrontar discussions sobre temes complexos i haurem d’actuar en una realitat 
política i social molt canviant, la qual cosa ens demanarà un esforç individual i col·lectiu de formació contínua. 
Per això, hem de construir un moviment social i polític que parteixi d'un bon funcionament organitzatiu de les 
seves assemblees de base, que tinguin esperit crític i que tinguin òrgans de coordinació i presa de decisions 
general que funcionin i discuteixin correctament les coses, i que impulsin regularment espais de debat, 
aprofundiment programàtic i formació interna dels membres del Procés Constituent (amb iniciatives com la 
jornada de Diàlegs múltiples del 14 de juliol o la sessió de formació sobre què és un procés constituent del 
passat 26 d'octubre).  
 
Hem de consolidar un moviment social i polític que sigui capaç, també, d'actuar cap enfora per influir en la 
societat civil, a fi que el nostre discurs, centrat en els punts del Manifest, cada vegada tingui un major acollida i 
això es manifesti en un pes polític més gran. En cas contrari, el nostre ideari no tindrà repercussió. Per aquest 
motiu, s’ha d’aconseguir estar molt present en els mitjans de comunicació, a la vegada que se n’ha d’exigir que 
no limitin ni veus ni opinions. Cal contrapesar el predomini de les idees neoliberals i alhora desemmascarar els 
vertaders poders que determinen l’acció política, explicant què és i per què cal un procés constituent, que intenti 
convèncer la majoria de la ciutadania de Catalunya que cal organitzar-se per fer possible un canvi social a 
través de campanyes, com la campanya per una República catalana del 99% i altres iniciatives futures que 
anirem desenvolupant.  
 
Al mateix temps, un moviment com el nostre haurà d'interactuar permanentment amb altres entitats i realitats 
socials, i ha d’aprofundir en la participació en iniciatives unitàries que actuïn i reivindiquin aspectes compatibles 
amb els punts programàtics del nostre manifest fundacional. Un camí que només podrem fer des de la unitat 
sobre la base de l'acord amb els punts del manifest i amb una voluntat de ruptura, en el marc d’un procés de 
diàleg amb tots els sectors socials i polítics transformadors i des d'un esperit molt crític amb aquells actors, 
institucions o persones que actuen en l'àmbit polític des de criteris que no estan en consonància amb els punts 
del manifest. 
  

5.  L'assemblea ha de mostrar la vitalitat del projecte que estem construint i ha d’actuar de forma simbòlica com a 
acte fundacional. Ens ha de permetre prendre decisions per millorar el funcionament del Procés i projectar cap 
enfora les pròximes grans iniciatives i activitats que vulguem fer. 
 

 


