
Començant a definir un model d´Estat

(Des de baix)

Per primera vegada a la història, Catalunya pot tenir l’oportunitat de gaudir 
d’una  Constitució,  oberta  a  la  participació  de  tots  els  seus  ciutadans  i 
ciutadanes.

L’exercici  engega  a  l’entorn  de  les  Jornades  Programàtiques  de  Debat, 
previstes  per  al  proper  més  de  Maig,  dins  el  pla  d´acció  del  Procés 
Constituent, el moviment impulsat per Arcadi Oliveres i Teresa Forcades. El 
congrés  servirà  per  a  presentar  una  primera  fornada  de  propostes 
d’argumentari àmplia, sòlida i consensuada.Són textos que, amb l´objectiu 
de desenvolupar els deu punts del manifest inicial, han sorgit del treball dels 
diferents grups, en els quals, ja hi són implicades, a diferents nivells, prop 
de 50.000 persones,.

 “Tufas la constitució” és l’eslogan escollit per a motivar tothom a crear un 
nou model d´Estat. “Una constitució escrita per nosaltres i per a nosaltres, 
amb una democràcia participativa de debò, on la Justícia Social en sigui el 
marc operacional i el punt de trobada de tots els col·lectius, organitzacions i 
partits catalans, disposats a donar aquest gran pas” –explica Núria Jàvega, 
de la comissió de “continguts”del Procés Constituent-.

Es tracta de que els textos, que totes i tots anem debatent i consensuant, 
arribin fins al racó més allunyat i de que tothom pugui dir-hi la seva. Aquests 
textos es podran veure, enriquir, debatre i consensuar a la Web del Procés, a 
través de wikies, on resseguir el desenvolupament de cada temàtica, que es 
poden consultar (i, el que és més important, en el desenvolupament de les 
quals  hom pot  prendre  part)  i  on  es  visualitza  l’evolució  de  cada  tema 
proposat. Cal consultar amb cada grup de treball específic, que facilitarà les 
dades  pertinents  perquè  tothom  hi  pugui  participar.  La  gent,  que  vagi 
redactant  textos,  podrà,  eventualment,  esdevenir  orador  de  la  temàtica 
escollida i, juntament amb la comissió de formació, podrà preparar xerrades 
per a nodrir els actes de les diferents assemblees al país.



“Obrir-nos a la societat és un imperatiu, i no hi ha millor manera de fer-ho, 
que la participació directa, tot acostumant-nos a la gimnàstica de la reflexió 
i la decisió no delegada” “Hem de considerar que són afers que ens afecten, 
directament,  en  la  nostra  vida  quotidiana.  Ens  pertoca  d’encomanar  i 
mantenir  viva la il·lusió de fer un país nou, on la justícia social  en sigui 
referent principal”.

 “L’oportunitat, que se’ns presenta ara com a poble, potser no se’ns torni a 
presentar  en  vàries  generacions.  Cal  aprofitar-la  i  treballar  a  fons  les 
vessants nacional i social, a hores d’ara, indissociables”. El món ens mira 
amatent i ens demana intel·ligència. La meta s’albira propera. Res ni ningú 
no ens pot aturar però, sobre tot: no ens podem fallar a nosaltres mateixos. 
És clar que se’ns demana esforç!  El  premi, però,  ha de resultar-nos ben 
gratificant.

 

"Ara estem en temps de debat. Què pots aportar tu?" 

"No preguntis que pot fer per tu la República Catalana... pregunta't, més 
aviat per allò que pots fer tu per assolir la República catalana del 99%".
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