
Resolució política i sobre perspectives electorals 
 

 
Presentació 
Aquesta és la versió definitiva de la resolució que va ser presentada a l'assemblea general del 22 
de desembre del Procés Constituent. Allà es va acordar que, en base al debat realitzat, s'enviaria 
la versió definitiva (que recolliria algunes de les propostes expressades a l'assemblea general) a 
totes les assemblees locals i sectorials del Procés per a ser discutida amb l'objectiu que, 
posteriorment, fos debatuda i, si s'escau, aprovada amb els canvis pertinents al grup promotor. 
 

** 
 
En aquesta primera assemblea general el Procés Constituent es reafirma en tots els objectius 
estratègics definits en el manifest fundacional impulsat per l'Arcadi Oliveres i la Teresa Forcades i 
que a dia d'avui han firmat més de 46.500 persones. Lògicament totes les activitats i accions que 
durem a terme ens els propers mesos aniran en consonànica amb aquests objectius estratègics i 
programàtics i, des de la fidelitat envers aquests, anirem prenent posicions polítiques sobre cada 
situació concreta, fent un esforç per fer-nos visibles com a projecte, reforçant la difusió de les 
nostres activitats, de les propostes i el treball de base que fem. 
 
El període polític que ve ara estarà marcat per la consulta per la independència i per un cicle 
electoral format per les eleccions europees del 24 de maig de 2014, les municipals de maig de 
2015, i les eleccions al Parlament de Catalunya, que molt probablement s'avançaran 
(previsiblement al 9 de novembre de 2014) i tindran un caràcter plebiscitari. El calendari polític 
català s'accelerarà de forma brusca. Un cop acabada la fase d'arrencada del nostre projecte, 
haurem d'anar abordant els nostres posicionaments i orientacions en aquest nou cicle formulant 
una estratègia de conjunt. 
 
El nostre manifest fundacional estableix l'objectiu d'articular una candidatura unitària i plural a les 
eleccions al Parlament de Catalunya que defensi l'obertura d'un procés constituent al nostre país. 
En el proper període haurem de començar les discussions amb les forces polítiques i col·lectius 
socials susceptibles de compartir aquesta proposta amb l'objectiu de conèixer el seu interès i 
disponibilitat a participar-hi i explorar les bases de la seva possible creació. Començarem, doncs, 
a donar passos concrets per explicar la nostra proposta en el terreny electoral, que va paral·lela al 
treball de mobilització i sensibilització al carrer que fem cada dia. 
 
Pel que fa a les eleccions municipals i europees, fins ara no hem tingut cap posicionament 
estratègic. Però a mesura que s'acosta la seva data va sent necessari fixar també una orientació 
en relació al conjunt de convocatòries electorals que tenim sobre la taula. En aquesta nova etapa, 
discutirem com volem afrontar aquestes convocatòries electorals. Les decisions que prenguem 
respecte el nostre paper en aquestes convocatòries electorals estaran guiades sempre pel nostre 
objectiu d'articular una majoria de canvi polític i social a Catalunya.  
 
Regularment rebem invitacions a participar en trobades i espais de debat impulsats per 
organitzacions socials o forces polítiques per parlar de les perspectives electorals a Catalunya. La 
participació de membres del Procés Constituent en debats amb forces polítiques i socials, tal i com 
hem fet fins ara, anirà sent regulada pels marcs de decisió pertinents en funció del cas 
(assemblees locals, grup promotor, comissió de coordinació...). La nostra voluntat és discutir des 
de la fidelitat als punts programàtics i als objectius del nostre manifest. Participarem en tots 
aquells debats i trobades que considerem útils per fer avançar la nostra proposta de candidatura 
unitària de ruptura.  Una candidatura unitària podrà néixer de la confluència d'organitzacions 
polítiques, de col·lectius i de persones diverses, però no d'iniciatives impulsades per forces 
polítiques pel seu compte a la que els altres s'hi hagin de sumar. Esperem que els passos que 
donem en els propers mesos permetin començar a bastir aquesta proposta de candidatura àmplia 
i plural de ruptura.  
 


