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Assemblea general del 22 de desembre (document 3) 

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. 

 

Propostes de Pla de treball per al 1r semestre del 2014 
 

El primer semestre del 2014 hem de seguir desplegant diverses iniciatives com a Procés Constituent que vagin 
consolidant el projecte i permetin explicar-lo i difondre'l entre la ciutadania, així com participar en mobilitzacions i 
activitats unitàries. El Pla de treball del dia a dia ja s'anirà discutint a les comissions de treball, al grup promotor i a 
les assemblees locals. A l'assemblea general es fixen les línies mestres i les activitats centrals que han de marcar 
la nostra actuació, així com les accions unitàries que, seguint els objectius del nostre manifest fundacional, 
pretenen fer arribar a la ciutadania la conveniència d’encetar un procés constituent i animar a la mobilització activa 
per lluitar per un model econòmic, social i polític més just per al país. 

Un Pla de treball més acabat hauria de partir de l’anàlisi de la situació política i social actual i previsible a l’inici de 
l’any 2014. Per superar aquestes limitacions, l’Assemblea general encarrega als nous organismes de coordinació 
(grup promotor i comissió de coordinació) l’elaboració i presentació d’unes resolucions de cojuntura en el termini 
més breu possible. 

 

1. Campanya pròpia de sensibilització  

Des d'octubre hem posat en marxa una campanya explicativa de què és i per què cal un procés constituent que té 
com a lema “Per una República Catalana del 99%”. La campanya ha tingut planificades activitats des d'octubre fins 
al desembre de 2013. Durant el 2014 continuarem fent servir el lema "Per una República Catalana del 99%", 
caracteritzant la campanya amb nous continguts en relació al moment polític que viu el país. 

L'objectiu és tenir una campanya central en marxa durant el primer semestre del 2014 que permeti estructurar bona 
part del treball propi del Procés Constituent a nivell local, sectorial i a les comissions. 

La proposta de campanya s’enviarà a les assemblees locals, sectorials i comissions per poder fer-hi les aportacions 
que s’escaiguin. Seria interessant fer accions conjuntes i unitàries amb incidència directa a nivell municipal (per 
exemple una o dos a l’any). Les noves campanyes han de tenir un contingut evident per tothom i amb una previsió 
de material molt acurada per no malbaratar recursos.  

1.1 Campanya per l’impagament del deute 
 

Amb l’objectiu de definir un perfil propi amb un discurs polític clarament articulat, es proposa una campanya  per dir 
NO al pagament del deute. Suspensió immediata del pagament del deute i auditoria per determinar-ne les 
responsabilitats. 

 

 

 

 



 

DOCUMENT 3 ‐ Pla de treball 10/1/2014 
 

 

 

1.2  Campanya sobre democràcia participativa 

L’objectiu és impulsar una campanya que potenciï la democràcia participativa en tots els àmbits i posar tot l'èmfasi 
en l'aspecte social del Procés Constituent, com a dos trets bàsics del nostre manifest programàtic.  

 

2. Jornades de reflexió sobre la Unió europea 

Realitzarem una jornada de reflexió sobre la Unió Europea, qüestió que permet discutir sobre una gran diversitat de 
temes que afecten a la societat catalana i que toquen de ple l'activitat de molts moviments i lluites socials. Les 
jornades han de tenir un format i un contingut atractiu per motivar totes les persones firmants del nostre manifest i 
també els activistes de moviments socials amb qui volem debatre i interactuar.  

Aquestes jornades estaran obertes a persones d’altres forces i moviments socials per tal de generar complicitats 
des de baix, fonamentals per impulsar els nostres propòsits. A més, Procés Constituent manifesta la seva voluntat 
de participar activament en les trobades de discussió proposades en aquests propers mesos per forces polítiques 
critiques amb l’actual règim i favorables a un procés constituent que ens porti a una república catalana que 
afavoreixi la gran majoria. 

La farem al voltant del mes de març. 

3. Jornada de reflexió programàtica 

La jornada de reflexió programàtica ha de servir per aprofundir el debat dels continguts al voltant dels punts el 
Manifest. Servirà per presentar la feina de la comissió de continguts que tindrà enllestida una primera versió 
coherent dels diferents textos de debat a mitjans del mes d'abril. Abans de les jornades, els materials elaborats per 
la comissió de continguts estaran a disposició dels i les assistentes i de les assemblees. Caldrà elaborar un 
calendari i decidir quin serà el marc i el procediment per aprovar els documents de desenvolupament programàtic. 

La realitzarem cap a finals del mes d'abril. 

3. Festa-Concert per a un procés constituent 

A l'estiu, cap al juny-juliol, es proposa de realitzar una activitat central que serveixi per aplegar el màxim nombre de 
persones que simpatitzen amb el nostre projecte i que actuï com un punt de trobada lúdic i reivindicatiu. El format 
orientatiu serà una jornada de debats, activitats culturals i lúdiques, tallers, xerrades i un concert multitudinari al 
vespre-nit. 

Es limitarà el pressupost d’aquesta festa-concert a un percentatge raonable dels diners disponibles en les dates 
prèvies a la festa concert i que eviti l’endeutament.  

 

4. Participació en mobilitzacions unitàries 

Juntament amb l'impuls d'activitats pròpies, participarem en les diferents iniciatives unitàries rellevants (campanyes, 
mobilitzacions...) que vagin en la línia dels diferents punts programàtics del nostre Manifest. La decisió de 
participar-hi es podrà fer a nivell local, territorial, a les sectorials o al grup promotor, depenent de l’àmbit en què es 
convoquin. 

 

5. Assemblea general ordinària per a l’octubre del 2014 

La propera assemblea ordinària la realitzarem l’octubre del 2014. El contingut concret d'aquesta assemblea s'haurà 
de determinar més endavant, en funció del context polític i de les necessitats que tinguem. En línies generals, però, 
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haurà de servir per fer un balanç polític del Pla de treball realitzat de gener a agost; per fer un balanç del 
funcionament intern, corregir els problemes detectats i discutir quines són les següents passes a fer. 

 


