
ESMENES DOCUMENT 1 

Document nº 1 original Esmenes  Consens   Majoritària

Proposta de Reglament 

1. Criteris de Participació a l'Assemblea 
L'objectiu de l'assemblea general és aplegar el 
màxim nombre de persones que participen a les 
assemblees locals o sectorials del Procés 
Constituent. No és un acte obert al públic on 
convoquem les 46.000 persones firmants sinó 
que va dirigit a aquelles persones que tenen 
interès a col·laborar d'alguna manera amb el 
Procés i que participen, amb més o menys 
regularitat, a les assemblees del Procés. 
La convocatòria de l'assemblea s'enviarà a totes 
les assemblees i cada assemblea s'ha de fixar 
l'objectiu de mobilitzar el màxim nombre de 
persones de la seva localitat o sector. 

Per motius pràctics i logístics, els i les assistents 
s'hauran d'inscriure a través d'un fomulari que les 
assemblees faran circular entre els seus membres. 

Informarem a totes les 46.000 persones adherides 
de la realització de l'assemblea general, i en cas 
que tinguin interès a participar-hi, les animarem a 
anar a les assemblees locals o sectorials existents, 
o a crear-ne de noves a les localitats on no n'hi ha. 

ASSEMBLEA DE TARRAGONA. 
Contacte: Lluis Estrada Garcia / correu: 
leg@comt.cat telèfon: 657536137
Majoritària
Doc. 2 - canviar el 3er paràgraf pel següent:

Per motius pràctics i logístics, els i les assistents 
s'hauran d'inscriure preferentment a través 
d'un formulari que les assemblees faran circular 
entre els seus membres, també ho podran 
fer a través d'un formulari a la web del Procés 
Constituent.

ASSEMBLEA DE CAMBRILS 
Contacte: Maricel Ortiñá - mpcambrils@gmail.com 
– 646.111.600 
Consens
Millora redactat 4t paràgraf: 
"Informarem a totes les persones adherides de la 
realització de l'assemblea general i, en cas que 
tinguin interès en assistir-hi, les animarem a 
adreçar-se i participar en les assemblees locals o 
sectorials existents, o crear-ne de noves a les 
localitats on no n'hi ha". 

2. Procediment de preparació de l'assemblea i 
terminis 

Els documents que seran discutits a l'assemblea 
general del 22 de desembre i, prèviament, a les 
assemblees del Procés Constituent, seran aprovats 
pel Grup promotor. 
A partir de l'aprovació dels documents feta pel 
Grup Promotor, aquests documents seran debatuts 
per les assembles del Procés Constituent. Les 
assemblees podran fer les esmenes, propostes de 
canvi, etc, que desitgin per ser discutides a 
l'assemblea general. 
S'hauran d’incloure formulades com agradaria que 
apareguessin escrites al document, amb el número 
de document i paràgraf a què fan referència, i 
indicant quina assemblea les proposa i si es tracta 
d’una esmena majoritària, minoritària o de 
consens. 
S’hauran d’incloure en l’espai restringit a 
assemblees habilitat a la web del Procés 
(www.procesconstituent.cat) o enviar-les a: 
organitzacio@procesconstituent.cat com a molt 
tard el 18 de desembre. Totes les esmenes i 
propostes rebudes es compilaran i s'enviaran a tots 
els participants de l'assemblea general per correu 
electrònic abans de l'assemblea. 

ASSEMBLEA DE TERRASSA 
JORDI FERNANDEZ jfff@telefonica.net 
modifiquem a la última línia del primer paràgraf 
“seran” per “han estat” aprovats pel Grup 
promotor.
Al segon paràgraf afegim a la tercera línia “i 
aprovades o refusades” a l'assemblea 
general. 
Al tercer paràgraf afegim a la última línia  abans de 
l'assemblea “del 22 de desembre” 

ASSEMBLEA LOCAL SANT CUGAT DEL VALLES 
contacte: Ramón Fargas 
Telefon 696 631 437 
Consens
Punt 2, segon paragraf, s'inclou texte. 
A partir de l'aprovació dels documents feta pel Grup 
Promotor, aquests documents seran 
debatuts per les assembles del Procés Constituent, 
“ començarà la discussió de les esmenes i 
aquelles que no siguin defensades decauran 
automàticament” . Les assemblees podran fer 
les esmenes, propostes de canvi, etc, que desitgin 
per ser discutides a l'assemblea general. 
S'hauran d’incloure formulades com agradaria que 
apareguessin escrites al document, amb 
el número de document i paràgraf a què fan 
referència, i indicant quina assemblea les proposa i 
si es tracta d’una esmena majoritària, minoritària o 
de consens 



L'ASSEMBLEA DEL CLOT-CAMP DE L'ARPA 
Dades de contacte: Gemma Julio Morán 
gemmajumo633@gmail.com 
Francesc Consiegra Giner xesccg@hotmail.com 
Consens
Punt 2 Primer paràgraf -  
"Els documents, aprovats pel Grup Promotor, seran 
discutits a les assemblees del Procés Constituent i , 
finalment, a l’assemblea general del 22 de 
desembre." 

3. Funcionament de l'Assemblea 

Horari: 10:00h-14:00h 

Al començament de l'assemblea s'escollirà una 
proposta de Mesa que s'encarregarà de la 
moderació de l'assemblea, dels torns de paraules, 
de gestionar el temps, i de fer l'acta de la reunió. 

Després s'aprovarà el reglament i l'ordre del dia i 
començarà la discussió de cada punt. 

És de preveure que l'assemblea serà nombrosa i 
tindrem relativament poc temps de discussió i, per 
tant, caldrà fer un esforç de puntualitat i ordenar 
bé els torns de paraules.! 

ASSEMBLEA NOU BARRIS 
Contacte: Josep Cruelles josepcruelles@gmail.com
Majoritària

Punt 3. () Substitució de tot el primer paràgraf per:
 “Al començament de l 'assemblea s 'aprovarà la 
composició de la Mesa proposada pel Grup 
Promotor que s éncarregarà de la moderació de 
l'assemblea, dels torns de paraula, de gestionar el 
temps i de fer l 'acta de la reunió”. 

ASSEMBLEA SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
Contacte: Juanan Delgado 
Email: juanan.delgado@gmail.com 
Majoritària
Proposta afegir: 
Fora bo que l’assemblea general aprovés un 
document amb la declaració de principis del 
Procés, i una valoració de consens del moment 
polític actual. 

mailto:xesccg@hotmail.com
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ESMENES DOCUMENT 2

Document 2 . original Esmenes 

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

0. (punt nou)

ASSEMBLEA LOCAL SANT CUGAT DEL VALLES 
Persona de contacte: Ramón Fargas 
Telefon 696 631 437 
Consens
Esmena al document 2, afegir el punt 0. Hauria de 
dir el següent: 
“ L’objectiu del Procés Constituent és crear un nou 
ordre social per la Catalunya futura, més 
just i amb capacitat d’auto millorar-se. Totes les 
accions del Procés Constituent sempre han 
d’anar encaminades cap aquest objectiu.” 

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 consolidar la feina feta i 
ser capaços/es de crear un moviment social i polític 
que ofereixi un espai atractiu de participació i acció 
a aquelles persones que han començat a assistir a 
les assemblees locals i sectorials. La posada en 
marxa del projecte ha estat molt satisfactòria i 
il·lusionant, però ara comença una etapa més 
difícil. 

PROCÉS CONSTITUENT GRAMENET 
Miquel Rodríguez 
Majoritària 
Punt 2 - 
(Entre cometes el que s'hauria d'afegir/modificar) 

El repte que tenim ara és consolidar la feina feta i 
"crear un espai social i polític de participació 
ciutadana on hem d'intentar que convergeixen les 
forces socials i polítiques que estiguin d'acord en 
impulsar un moviment unitari vers un procés 
constituent a Catalunya, tot i tenint com a horitzó 
una societat molt més justa i, a més curt termini, 
una candidatura electoral aplegant a totes aquestes 
forces i moviments que sigui construïda de baix a 
dalt" . 

ASSEMBLEA DE TERRASSA 
JORDI FERNANDEZ jfff@telefonica.net 
Consens
Punt 2 - segona línia 
A la segona línia considerem que el “ser 
capaços/es” no és necessari. 

ASSEMBLEA POBLENOU-BARCELONA 
Contacte Rat Mata (636624263) 
Addició a l'apartat 2 :
El repte que tenim ara és "concretar el decàleg del 
manifest amb accions polítiques i social assumilbles 
i empoderar-no per posar-les sobre la taula davant 
tota la societat per tal que les assumeixin com a 
pròpies, així com" consolidar la feina feta i ser...

ASSEMBLEA LOCAL DE SANT JOAN DESPÍ 
Persona de contacte: Rafa Gómez López 
Telf: 666489696 - Mail: nyigunyigu3@hotmail.com 

mailto:nyigunyigu3@hotmail.com
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Consens

Adiccions punt 2 – - :
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, ///a banda 
de continuar la difusió del projecte///, és consolidar 
la feina feta i ser capaços/es de crear un 
moviment social i polític que ofereixi un espai 
atractiu de participació i acció a aquelles 
persones que han començat a assistir a les 
assemblees locals i sectorials. La posada en 
marxa del projecte ha estat molt satisfactòria i 
il.lusionant, però ara comença una etapa més 
difícil. ///Per a aquesta etapa cal marcar entre 
totes els indicadors per a poder avaluar com 
estem 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 de ser 
capaços/es d'impulsar iniciatives ambicioses i fer 
bons debats polítics sobre les grans qüestions que 
afecten la política i la societat catalana. 

ASSEMBLEA LOCAL SABADELL 
Persona de contacte: Isidre Soler 
Telèfon: 676496019 
Consens
Afegir al final del punt 3. : 
“... afecten la política i la societat catalana per 
construir alternatives” 

ASSEMBLEA DE TERRASSA 
JORDI FERNANDEZ jfff@telefonica.net 
Consens
cinquena línia – eliminem el “ser capaços/es” i 
substituïm “ambicioses” per 
“agoserades” 

PROCÉS CONSTITUENT GRAMENET 
Miquel Rodríguez 
Majoritària 
Punt 3 - 
(afegir al final del punt) 
En el futur, també, hauríem de ser capaços d’actuar 
com a ciment entre totes les forces i moviments 
que defensen una ruptura democràtica, amb la 
conseqüent obertura d’un procés constituent

ASSEMBLEA POBLENOU-BARCELONA 
Contacte Rat Mata (636624263) 
Addició al final del punt 3 :
En aquest moment hem de posicionar-nos en els 
grans debat de la independència sense la qual no 
podem obtenir els nostres objectius , per tant 
caldria que ens posicionéssim en el SISI en aquesta 
assemblea per tal de seguir amb la campanya de la 
república catalana del 99% i amb el foment i 
definició del procés contituent de Catalunya. 

4. A l'assemblea, volem aplegar a totes aquelles 
persones que se senten membres i col.laboradors 
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. 

D’ara en endavant, haurem d'afrontar discussions 

PROCÉS CONSTITUENT GRAMENET
Anna Péres Rguez. 
Consens  
Punt 4 – 
(Entre cometes el que s'hauria d'afegir) 

D’ara en endavant, haurem d'afrontar discussions 
sobre temes complexos i haurem d’actuar 

mailto:jfff@telefonica.net


sobre temes complexos i haurem d’actuar en una 
realitat política i social molt canviant. Per això, hem 
de construir un moviment social i polític que 
parteixi d'un bon funcionament polític i organitzatiu 
de les seves assemblees de base, que tingui òrgans 
de coordinació i presa de decisions general que 
funcionin i discuteixin correctament les coses, i que 
impulsi regularment espais de discussió, 
aprofundiment programàtic i formació interna dels i 
de les 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, explicant 
què és i per què cal un procés constituent, que 
intenti convèncer la majoria de la ciutadania de 
Catalunya que cal organitza-se per fer possible un 
canvi social a través de campanyes com la 
campanya per una República catalana del 99% i 
altres campanyes futures que anirem 
desenvolupant. 

Al mateix temps, un moviment com el nostre haurà 
d'interactuar permanentment amb altres entitats i 
realitats socials, i haurà de participar en iniciatives 
unitàries que actuïn i reivindiquin aspectes 
compatibles amb els punts programàtics del nostre 
manifest fundacional. 

en una realitat política i social molt canviant, "la 
qual cosa ens demanarà un esforç individual i 
col·lectiu de formació contínua". Per això ... 

ASSEMBLEA BCN – GRÀCIA 
Minoritària
Punt 4 -  substituir el segon paràgraf d’aquest punt 
per: 

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 
superior pes polític. 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 s’exigeix d’ells no 
limitar ni veus ni opinions. Cal contrapesar de 
forma intensa el predomini de les idees 
“prolliberals”, a l’hora que es desemmascaren els 
vertaders poders que determinen en l’actualitat 
l’acció política. ”

ASSEMBLEA BCN – GRÀCIA 
Minoritària
Punt 4 -  afegir un tercer paràgraf amb el següent 
text: 
“Al mateix temps, un moviment com el nostre 
haurà d’interactuar permanentment amb altres 
entitats i realitats socials, i haurà de participar en 
iniciatives unitàries que actuïn i reivindiquin 
aspectes compatibles amb els punts programàtics 
del nostre Manifest fundacional. Sempre sense 
perdre l’esperit de moviment lligat a la societat civil 
i, en qualsevol cas, amb un ànim molt crític 
respecte dels actors, institucions o persones, que 
actuïn en l’àmbit polític”. 

ASSEMBLEA DE CAMBRILS 
Contacte: Maricel Ortiñá - mpcambrils@gmail.com 
– 646.111.600 
Consens

punt 4  - 2n paràgraf – 3ª línia :-- 
"Per això hem de construir un moviment social i 
polític que parteixi d'un bon funcionament polític 
CRÍTIC i organitzatiu de les seves assemblees de 
base," 

ASSEMBLEA DE TERRASSA 
JORDI FERNANDEZ jfff@telefonica.net 
Consens
Primera línia – 
 eliminem “col·laboradors” i ho substituïm per 
“col·laboradores” perquè s'està parlant de 
“persones”, que és una paraula femenina. 

- Consens -
Segon paràgraf, 
- tercera línia, eliminem “polític” per ser redundant. 
- cinquena línia, eliminem “i de les”, en referència a 
“membres”, donat que és una paraula masculina. 
- desena línia, corregim “organitza-se” per 
“organitzar-se” i la redundància “de 
campanyes” per “d'iniciatives”

mailto:jfff@telefonica.net


ASSEMBLEA PROCÉS CONSTITUENT MATARÓ
Contacte: Jordi Esquerra González 
Consens
Punt 4 - Final del 4t paràgraf afegir:
Al mateix temps un moviment com el nostre haurà 
d'interactuar “de manera prioritaria” amb 
permanència amb altres entitats i realitats socials, 
participant en iniciatives unitàries que 
vagin en un sentit compatible als punts 
programàtics del nostre manifest fundacional. 

ASSEMBLEA GIRONES 
Florencio – Tel. 647727764
No comentada en l’assemblea del 10D, per falta de 
temps. S'han fet comentaris al marge!!!
......que tingui òrgans de coordinació i presa de 
decisions general que funcionin d’una manera 
eficaç sense una excesiva acumulació de poder. 
Aquests organs, també, han d’impulsar 
regularment espais de discussió....

Comentari: Hem de consolidar un moviment social  
i polític que sigui capaç, també, d'actuar cap 
enfora, explicant què cal una mobilització 
majoritària de la ciutadania  per fer un canvi social 
i que això es possible. Explicant el paper que juga 
un procés constituent en aquesta auto-organització  
popular, tal com s’ha fet en la campanya per una 
República catalana del 99% i altres campanyes 
futures que anirem desenvolupant.

Punt 4  - ... D’ara en endavant, haurem d'afrontar 
discussions sobre temes complexos i haurem 
d’actuar  en una realitat política i social molt 
canviant. Per això, hem de construir un moviment 
social  i polític que parteixi d'un bon funcionament 
organitzatiu de les seves assemblees de base, 
 que tingui òrgans de coordinació i presa de 
decisions general que funcionin i  discuteixin
correctament les coses, i que impulsi regularment 
espais de discussió, 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). 

Punt 4 ... Hem de consolidar un moviment social i 
polític que sigui capaç, també, d'actuar cap enfora, 
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 d’iniciatives 
com la campanya per una República catalana del 
99% i altres campanyes futures que anirem 
desenvolupant. Al mateix temps, un moviment com 
el nostre haurà d'interactuar permanentment amb 
altres entitats i realitats socials, i haurà de 
participar en iniciatives unitàries que actuïn i 
reivindiquin aspectes compatibles amb els punts 
programàtics del nostre manifest fundacional. 

5. L'assemblea ha de mostrar la vitalitat del 
projecte que estem construint i ha d’actuar de 

ASSEMBLEA DE TERRASSA 
JORDI FERNANDEZ jfff@telefonica.net 

mailto:jfff@telefonica.net


forma simbòlica com a acte fundacional. Ens ha de 
permetre prendre decisions per millorar el 
funcionament del Procés i llançar cap enfora les 
pròximes grans iniciatives i activitats que vulguem 
fer. 
Criteris de participació: L'objectiu de l'assemblea és 
aplegar al màxim nombre de persones que 
participen a les assemblees locals o sectorials del 
Procés constituent. No és un acte obert al públic o 
a on convoquem als 45.000 firmants, sino que va 
dirigir a aquelles persones que tenen interès en 
col·laborar d'alguna manera amb el Procès i que 
participen, am més o menys regularitat, a les 
assemblees del Procés.

La convocatòria de l'assemblea s'enviarà a totes les 
assemblees, i cada assemblea s'ha de fixar 
l'objectiu de mobilitzar al màxim nombre de 
persones de la seva localitat o sector.

Per motius pràctics i logístics, els i les assistents 
s'hauran d'inscriure a través d'un formulari que les 
assemblees faran circular entre les i els seus 
membres.
Aquesta part final en verd apareixia en el 
document proposat per la comissió de coordinació, 
per ser discutit al Grup Promotor. Però  no apareix 
en el doc. Nº 1 que vam rebre tots.

Consens

A la tercera línia proposem substituir “llançar” per 
“projectar”

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 llançar projectar cap 
enfora les pròximes grans iniciatives i activitats que 
vulguem fer.

ASSEMBLEA DE TARRAGONA. 
Contacte: Lluis Estrada Garcia / correu: 
leg@comt.cat telèfon: 657536137
Majoritària 
Doc. 2 - canviar el 3er paràgraf pel següent: 

Per motius pràctics i logístics, els i les assistents 
s'hauran d'inscriure preferentment a través 
d'un formulari que les assemblees faran circular 
entre els seus membres, també ho podran 
fer a través d'un formulari a la web del Procés 
Constituent. 

6. Nou ASSEMBLEA LOCAL HORTA-GUINARDÓ (BCN) 
Persona de contacte: Josep Ma Hosta 
Telèfon:663116005 email: jmhosta02@gmail.com 
Francesc Consiegra Giner xesccg@hotmail.com 
Consens 
Afegir el punt 6.  Hauria de dir : 
6. " I que en totes les nostres accions, que hauran 
de ser en temes d’actualitat social i proximitat, 
hem de mantenir-nos fidels als nostres 10 punts 
programàtics, i prendre posicions envers cada 
situació concreta." 

ASSEMBLEA LOCAL DE REUS 
Persona de contacte: Albert Roca - Telf: 606363609
Consens 

Introduir un punt número 6 (finançament) -:
6. “Cal establir els mecanismes que determinin com 
es gestiona l’abonament de possibles despeses a 
les que hagin de fer front les Assemblees Locals, 
derivades d’actes de campanya o altres 
esdeveniments que s’hagin de portar a terme.”

ASSEMBLEA DE NOU BARRIS 
Contacte: Josep Cruelles 
josepcruelles@procesconstituent.cat 
Majoritària
Afegir els següents objectius:

6. Donar recolzament a la Consulta #9N2014, 
treballar per impedir la suspensió jurídic- 
política de la mateixa, respectar i fer respectar el 
seu resultat i realitza una campanya política, 
pedagògica i explicativa del binomi indestriable 
drets socials / drets nacionals (especialment als 
barris populars) 
7. Treballar per un canvi radical social i democràtic 

mailto:josepcruelles@procesconstituent.cat
mailto:xesccg@hotmail.com


a Europa. Per l’Europa del 99%. 
8. Contribuir a la confluència de ciutadania, 
moviments socials i organitzacions polítiques 
per a la construcció de l’ ALTERNATIVA que porti a 
un canvi radical social i democràtic a Catalunya, 
d’acord amb els nostres objectius fundacionals. 

7. Nou ASSEMBLEA LOCAL HORTA-GUINARDÓ (BCN) 
Persona de contacte: Sergi Cervantes 
Telèfon:607725172 email: sergicerv@ono.com 
Consens
Esmena- afegir el punt 7. Hauria de dir : 
7. "El Procés Constituent en el moment actual es 
defineix clarament a favor d’un referèndum decisori 
i vinculant amb una pregunta clara que possibiliti al 
poble de Catalunya decidir sobre el seu futur. 
Manifestem que entenem la independència de 
Catalunya com a un mitjà per assolir una societat 
basada en una economia al servei de les persones." 

ASSEMBLEA GIRONES 
Ferran
Aquesta esmena de Florencio no va ser comentada 
en l’assemblea del 10D, per què no estava escrita.  
ESMENA INDIVIDUAL.
L’objectiu més important del P.C. crec que és 
canviar les coses i això només s’aconsegueix “des 
del poder”, és a dir, com a alternativa de poder, 
prenent el poder “democràtica i pacíficament, no 
només des dels vots i el Parlament, sinó sobretot 
des del carrer. 
Es important que no oblidem, tal com diu el nostre 
Manifest, que ens volem presentar al Parlament 
a les eleccions del 2016 (que de fet es poden 
avançar en qualsevol moment)  i per tant hem de 
crear una candidatura unitària, el més ampla 
possible,  per a guanyar les properes eleccions 
(només caldrien un milió dels 2 milions 
d’abstencions) i una vegada guanyades governar 
interínament i defensar l’aplicació d’un seguit de 
mesures bàsiques i d’urgència (com p.e. concedir la 
Renda Garantida Ciutadana a tothom o la dació en 
pagament o l’impagament del deute……..
Estem a Catalunya visquen uns moments 
excepcionals, uns moments d’emergència social per 
a una gran majoria. La destrucció del drets i 
serveis socials (educació i sanitat sobretot (només 
en un any ha augmentat la taxa de mortalitat un 
5,3%, al 2012 gairebé 4000 morts més que l’any 
anterior, trencant una tendència que estava 
estalibilitzada feia dècades) amb un Govern 
CiU+ERC que amb una ma diu reivindica la 
independència i per altra governa amb polítiques 
neoliberals extremes. L’augment de la pobresa, la 
fam, la gent buscant als contenidors per menjar o 
dormint als caixers o sense calefacció a la llar, o la 
malnutrició infantil han de ser les PRIORITATS i 
l’eix on ha de girar el nostre programa, la nostra 
pre-okupació principal. 
No som només un Moviment social i polític sinó un 
projecte que vol presentar-se a les eleccions i això 
no es una utopia sinó una necessitat per a aplicar 
polítiques reals des del poder.   





ESMENES DOCUMENT 3 

Document original nº 3 Esmenes  majoria  consens  minoria   unanimitat

(Preàmbul)
Assemblea general del 22 de desembre 
(document 3)
Document aprovat al Grup Promotor perquè sigui 
discutit a les assemblees del Procés Constituent i, 
finalment, a l'Assemblea general de desembre per 
ser aprovat, si s'escau, amb els canvis proposats 
pels membres de les assemblees locals i sectorials i 
pels participants a l'assemblea general. 

ASSEMBLEA LOCAL DE SABADELL 
Persona de contacte: Montserrat Llobet 
Mail: mllobet5@xtec.cat 
Majoria
Preàmbul
“Document aprovat al Grup Promotor (El Grup 
promotor és l’espai, format per representants de les 
assemblees, on es discuteixen les propostes de 
treball i es prenen les grans decisions de les 
activitats que fa el Procés Constituent) perquè sigui 
discutit a les assemblees del Procés Constituent i, 
finalment, a l'Assemblea general de desembre per 
ser aprovat, si s'escau, amb els canvis proposats 
pels membres de les assemblees locals i sectorials i 
pels participants a l'assemblea general.” 

Comentari: En aquest document penso que 
s'hauria d'indicar breument què és el grup 
promotor (encara que en el Document 4 s'expliqui 
extensament) atès que s'hi fa referència 
contínuament, i és una figura organitzativa poc 
coneguda, a diferència d'una assemblea, una 
comissió o un grup de treball, que tots i totes 
sabem què és. També estaria bé especificar com 
arriben les propostes de campanyes o altres des de 
les assemblees locals al Grup Promotor. 

(Introducció)
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 fixaran només les grans activitats que 
orientaran les línies mestres de la nostra actuació. 

ASSEMBLEA LOCAL SANT CUGAT DEL VALLES 
Persona de contacte: Ramón Fargas 
Telefon 696 631 437 
Consens
Introducció - 1er paragraf. Hauria de dir:
 
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 que ha de cercar la nostra actuació 
i també fixa les grans activitats centrals. 
Les activitats del Procés Constituent tindran com 
objectiu un o més dels següents: 
1.-Desenvolupar el Procés Constituent, cercant el 
consens del 99 % de la ciutadania 
2.- Explicar a la ciutadania la conveniència del 
Procés Constituent 
3.- Combatre les pors de la ciutadania vers un nou 
ordre social. 
4.- Incorporar al Procés Constituent les bones idees 
que han treballat altres col·lectius polítics i socials 
enllaçant-los amb altres iniciatives 
complementàries.” 
i les grans activitats que orientaran les línies 
mestres de la nostra actuació 

ASSEMBLEA LOCAL HORTA-GUINARDÓ (BCN) 
Persona de contacte: Joan Fradera 



Telèfon:695673948 - email: 
jofracarla@economistes.com 
Consens
Introducció - afegir al primer pàrraf: 

"Un Pla de treball més acabat hauria de partir de 
l’anàlisi de la situació política i social actual i 
previsible al 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’un informe de conjuntura en els terminis més 
breus possibles." 

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. A començaments del 2014 hem 
de decidir si prolonguem més temps aquesta 
campanya o si en posem en marxa una de nova. El 
Grup promotor és l’òrgan que haurà de valorar i 
prendre aquesta decisió. 
L'objectiu, però, 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. 

ASSEMBLEA BADÍA DEL VALLÈS
Consens
punt 1, afegir al final: 
Jornades de discussió,específica, sobre eleccions 
europees i quines serian les nostres propostes
 
ASSEMBLEA LOCAL HORTA-GUINARDÓ (BCN) 
Persona de contacte: Robert Tejedor 
Telèfon:626118245 email: rtejedor@xtec.cat 
Consens
punt 1, afegir al final: 
 "Davant les properes eleccions europees de maig, 
el Procés Constituent, dins de la campanya per una 
República Catalana del 99%, debatrà sobre quina 
Unitat europea volem a nivell social, polític i 
econòmic." 

ASSEMBLEA BCN - GRÀCIA
Majoritària
Punt 1 - Canvi en la redacció:

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. L'objectiu és continuar amb 
aquesta campanya central en marxa durant el 
primer semestre del 2014 ja que permet estructurar 
bona part del treball propi del Procés Constituent a 
nivell local, sectorial i a les comissions. 

Comentari: L’esmena es presenta perquè no 
sembla necessari posar en marxa una altra 
campanya, ja que s’entén que aquesta encara és 
vàlida en la seva formulació i, alhora, es considera 
que no ha estat suficientment difosa ni assumida. 

ASSEMBLEA LOCAL DE RUBÍ
Persona de contacte: Javier Lechón Peralta 
correu de contacte: javi_dalton@hotmail.com 

punt 1. Campanya pròpia de sensibilització- (4ª 
línia)
 ... A començaments del 2014 hem de 
decidir si prolonguem més temps aquesta 
campanya o si en posem en marxa una de nova. ..

Comentari: Creiem que encara hi ha un gran 
desconeixement ciutadà del què és un procés 
constituent i segurament ho haurem d'anar 
explicant sempre, així que si es tanca aquesta 
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campanya i s'inicia una nova caldrà continuar 
explicant-ho. 
Creiem que la propera campanya hauria de 
tenir un lema més identificatiu.
República catalana del 99% és un concepte 
conegut/habitual per la ciutadania polititzada i 
entorns "15 M" però no pel gruix de la població. 

ASSEMBLEA  BCN – NOU BARRIS
Josep Cruelles josepcruelles@gmail.com -
Majoritària
Punt 1 - substituÏr : 
" A començaments de 2014..." fins el punt i seguit , 
per el paràgraf : 
"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". 

ASSEMBLEA LOCAL SABADELL 
Persona de contacte: Gerard Sànchez i Carlos 
Campoy  - Telèfon: 653503645 i 618861096 
Consens
punt 1 - modificar.. Hauria de dir: 
“Des d'octubre hem posat en marxa una campanya 
explicativa de què és i perquè 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. La campanya del Procés per al 
primer semestre es proposa que giri al voltant d'un 
d'aquests dos eixos clau (depenent d’en quin d'ells 
vulguem posar l'accent), a fi de concretar el nostre 
discurs i definir un perfil propi en el panorama 
polític del país: 
1. Convocatòria del referèndum d'autodeterminació, 
amb la conformitat o no del govern espanyol. 
2. Suspensió immediata del pagament del Deute 
públic als bancs i Auditoria ja”            

ASSEMBLEA  PROCÉS CONSTITUENT GRAMENET 
Anna Péres Rodríguez 
Majoritària
Punt 1  
(Entre cometes el que s'hauria d'afegir/modificar) 
L'objectiu, però, 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. "Les activitats de la campanya central 
s'hauran de compaginar amb períodes de debat 
dintre de les assemblees locals i sectorials". 

ASSEMBLEA STA. COLOMA DE CERVELLÓ
Contacte: Juanan Delgado 
Email: juanan.delgado@gmail.com 

 punt 1 – Afegir final paràgraf:
"La proposta de campanya fora bo que s’enviés a 
les assemblees locals, sectorials i  comissions per 
poder fer-hi les aportacions que s’escaiguin." 

ASSEMBLEA TERRASSA
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1. 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. A començaments 
del 2014 hem de decidir si prolonguem 
perllonguem més temps aquesta campanya o si en 
posem en marxa una de nova. El Grup promotor és 
l’òrgan que haurà de valorar i prendre 
aquesta decisió. L'objectiu, però, 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. 

JORDI FERNANDEZ jfff@telefonica.net 

Punt 1 - Tercer línia -Consens - substituir 
“prolonguem” per “perllonguem” 

- ESMENES GENERALS – Consens :
Substituïr GRUP PROMOTOR per GRUP D'ENLLAÇ
Substituïr Assemblea general per assemblea 
general.

ASSEMBLEA LOCAL DE S. VICENÇ DELS HORTS
Contacte: Evaristo Espigares Garzón 
Telèfon: 646 39 66 80 
Consens
punt 1 – Modificar:
"Propostes de Pla de Treball per al 1er Semestre del 
2014" 
Proposem que es prengui un d'aquests dos eixos 
principals de cara a la Campanya que durà a terme 
el Procés Constituent durant el primer semestre 
d’aquest proper any 2014. 
L’objectiu seria definir un perfil propi amb un 
discurs polític clarament articulat. Aquests 
eixos serien: 
1. No al pagament del deute. Suspensió immediata 
del pagament del deute i auditoria per determinar 
les responsabilitats. 
2. Convocatòria del referèndum d’autodeterminació 
sí o sí, digui el que digui el Govern del PP. 

Comentari: Estem d’acord amb la necessitat 
d’encetar una campanya durant el primer semestre 
del 2014 per tal de marcar el nostre perfil polític i 
considerem necessari determinar entre tots i 
totes l’objecte d’aquesta campanya. 
Dos dels punts claus són, d’una banda, el problema 
del deute anti – democràtic, il•legítim i immoral. De 
l’altra, el Dret a decidir. 
Després de l’anunci per part de CiU, ERC, ICV i la 
CUP d’un acord polític que recull la pregunta i la 
data de la consulta, és més necessari que mai 
reclamar la celebració del referèndum 
d’autodeterminació sí o sí, més tenint en compte 
que Artur Mas (CiU) ja ha anunciat que no hi haurà 
consulta sense acord amb l’Estat Espanyol. El que 
equival a dir que no hi haurà consulta ja que el 
Govern central ja ha dit per activa, per passiva i 
rotundament un NO a qualsevol mena de consulta 
d’autodeterminació. És per això que cal exigir la 
celebració del referèndum d’autodeterminació sí o 
sí, per respectar la voluntat popular del poble de 
Catalunya. El Procés Constituent ha de prendre part  
i defensar la legitimitat democràtica del poble de 
Catalunya front la legalitat constitucional, hereva 
d'una Transició que no va trencar amb el 
Franquisme. 
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Pel que fa al NO al pagament del deute, el Procés 
Constituent ha de deixar clara la seva oposició 
frontal al pagament d’un deute que és 
antidemocràtic, perquè no ha estat contret 
amb l’acord del poble sinó a les seves esquenes, 
il•legítim ja que s’ha creat per afavorir els 
interessos d’uns pocs contra l’interés de la majoria i  
immoral perquè suposa que no es 
poden cobrir els drets més essencials de la classe 
treballadora i el poble: sanitat, educació i 
serveis socials. 

ASSEMBLEA DE CAMBRILS
Contacte: Maricel Ortiñá - mpcambrils@gmail.com – 
646.111.600 
Consens

Punt 1. - Afegir al final del paràgraf – :
"Les noves campanyes han de tenir un contingut 
evident per tothom i amb una previsió de material 
molt acurada per no malbaratar recursos". 

ASSEMBLEA LOCAL DE SANT JOAN DESPÍ
Persona de contacte: Rafa Gómez López 
Mail: nyigunyigu3@hotmail.com 
Telf: 666489696 
Consens
Punt 1 - Adicció : 
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. A començaments 
del 2014 hem de decidir si prolonguem més temps 
aquesta campanya o si en posem en 
marxa una de nova. El Grup promotor és l’òrgan 
que haurà de valorar i prendre aquesta 
decisió. L'objectiu, però, 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. ///Aquesta 
campanya podrà incloure propostes, provinents 
d’assemblees locals o sectorials, d’accions concretes 
i unitàries que es puguin du a terme al 
territori, per exemple instàncies o mocions, anàlisi 
de la situació ambiental, dona, pressupostos, 
salut.../// 

Modificació de l'adicció d'esmena anterior: 
///Seria interessant fer accions conjuntes i unitàries 
amb incidència directa a nivell municipal (per 
exemple una o dos a l’any)./// 

2. Jornades de reflexió programàtica 

Les Jornades han de servir per aprofundir la 
discussió i la reflexió tant de continguts al voltant 
dels punts del Manifest com de qüestions sensibles 
a nivell dels municipis i de la participació 
ciutadana, tenint present la situació social i política 
del context actual.

ASSEMBLEA TERRASSA
JORDI FERNANDEZ jfff@telefonica.net 
Consens
Primer paràgraf, darrera línia, substituïm “present” 
per “actual” 

Consens
- segon paràgraf, primera linia , darrera línia, 
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De la mateixa manera que el 14 de juliol vam 
realitzar amb èxit les Jornades de Diàlegs múltiples 
que van aplegar un miler de persones, és 
convenient que ens fixem l'objectiu de fer una nova 
jornada programàtica, orientativament cap al mes 
de març (el contingut i el format de la qual ja es 
discutiran més endavant al Grup promotor). 

substituïm “discutirà” per “discutiran” 

ASSEMBLEA BCN – GRÀCIA
Minoritària
Punt 2 - Canvi en la redacció:
Les jornades han de servir per aprofundir la 
discussió i la reflexió tant de continguts al voltant 
dels punts del Manifest com de qüestions sensibles 
a nivell dels municipis i de la participació ciutadana, 
tenint present la situació social i política del context 
present. 
En aquest sentit, durant l’any 2014 es proposa dur 
a terme la Campanya 1 MES 1 PUNT,  que consistirà 
a dedicar 10 mesos de l’any a reflexionar, dins de 
les assemblees, sobre  cadascun dels 10 punts de 
Manifest. Durant un mes sencer es dedicarà un 
temps a les  assemblees a estudiar cada punt i 
debatre el seu possible contingut. Aquesta 
campanya  permetrà, en primer lloc, parlar sobre 
com s’interpreta el Manifest, i en segon lloc, serà 
una  oportunitat per a què tots i totes ens formem 
sobre l’estat de situació de cada punt (recollida  de 
dades, opinions d’experts, recomanació de 
bibliografia, etc). 
De la mateixa manera que el 14 de juliol vam 
realitzar amb èxit les Jornades de Diàlegs  múltiples 
que van aplegar un miler de persones, és 
convenient que ens fixem l’objectiu de fer una nova 
jornada programàtica, orientativament cap al mes 
de març (el contingut i el format del qual ja es 
discutirà més endavant al Grup Promotor). 

Comentari: La major part de les intervencions en 
el debat d’aquesta esmena van en la línia de que 
cal dedicar més temps en les assemblees al debat 
dels contingut. Les objeccions venen, en tot 
cas, per manera com concretar aquest dedicació

ASSEMBLEA PROCÉS CONSTITUENT GRAMENET 
Anna Péres Rodríguez
Majoritària
Punt 2 -  Miquel Rodríguez 
(Entre cometes el que s'hauria d'afegir/modificar): 
De la mateixa manera que el 14 de juliol vam 
realitzar amb èxit les Jornades de Diàlegs 
múltiples que van aplegar un miler de persones, és 
convenient que ens fixem l'objectiu de 
fer una nova jornada, orientativament cap al mes 
de març. "El tema objecte de reflexió 
girarà entorn a “Com ha de ser el nostre procés 
constituent? Es viable construir un projecte 
que reuneixi a l’esquerra crítica amb el sistema amb 
l’esquerra anticapitalista?” " 

Majoritària
Punt 2 - Miquel Rodríguez 
(afegir a continuació de l'anterior) 
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 a la gran majoria. 

ASSEMBLEA BCN – GRÀCIA
Consens
- Punt 2 - modificar el darrer paràgraf:
 
De la mateixa manera que el 14 de juliol vam 
realitzar amb èxit les Jornades de Diàlegs 
múltiples que van aplegar un miler de persones, és 
convenient que ens fixem l’objectiu de fer una nova 
jornada programàtica, orientativament cap al mes 
de març (el contingut i el format del qual ja es 
discutirà més endavant al Grup Promotor), a la qual 
convé que els materials elaborats per Continguts 
estiguin a disposició dels i les assistents a la 
Jornada i de les Assemblees a fi de poder-los 
debatre en profunditat. 

ASSEMBLEA POBLENOU BARCELONA
Persona de contacte: Rat Mata
Telf: 636624263

punt 2 – Addiccions paràgrafs nous entre els dos de 
què consta la proposta:

" Aquesta jornada ha de servir per a presentar la 
feina de la comissió de continguts i hauria de ser el 
punt de partida del procés de decisió d'accions 
polítiques i socials lligades a aquesta feina. 
La comissió de continguts d'aquí a setmana santa 
treballa per a concretar i/o desenvolupar els 10 
punts del manifest. Per a fer-ho s'ha definit un 
document base que ens permet generar el que s'ha 
anomenat textes de debat , documents útils per a 
ordenar totes les idees lligades als 10 punts del 
manifest, aquests documents tenen diferents 
apartats entre ells un d' exposició, un de 
documentació i un d'accions polítiques i socials, i 
tenen l'objectiu de ser debatuts per totes les 
assemblees. Totes les assemblees poden aportar 
informació per a generar els textes, especialment 
les sectorials, i finalment han de ser presentats i 
debatuts per totes les assemblees. 
Per altra banda cal proposar i després decidir quin 
és el procés d'aprovació de totes les propostes que 
d'aquest procés surgiran. Sembla raonable que es 
presenti un o diversos reglaments per a ser 
presentat i després aprovat pel grup promotor 
després de comentaris i/o procediment d'esmenes. 

ASSEMBLEA POBLENOU BARCELONA
Persona de contacte: Rat Mata
Telf: 636624263

- punt 2 - substituïr per : 
on posa "orientativament cap al març", hauria de 
posar "durant el mes d'abril, mes en que la 
comissió de continguts té l'objectiu de tenir una 
primera versió coherent del diferents textes 
de debat " 

ASSEMBLEA GIRONÈS
Florencio



Majoria

text alternatiu:2. Jornades de reflexió programàtica

Les jornades de reflexió programàtica han de servir 
per clarificar els pasos que volem donar com a 
moviment en els propers mesos.  Despres d’un any 
aproximadament de recorregut, serà la ocasió de 
debatre i opinar sobre la estrategia actual del PC, i 
seleccionar els objectius concrets a curt i mig 
termini.
De la mateixa manera que el 14 de juliol vam 
realitzar amb èxit les Jornades de Diàlegs múltiples 
que van aplegar un miler de persones, és 
convenient que ens fixem l'objectiu de fer una nova 
jornada programàtica, orientativament cap al mes 
de març (el contingut i el format de la qual ja es 
discutirà més endavant al Grup promotor)..

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. 

ASSEMBLEA TERRASSA
JORDI FERNANDEZ jfff@telefonica.net
Consens
- segona línia, corregim “simpartitzen” per 
“simpatitzen”  -- 

ASSEMBLEA VILADECANS 
Consens

Punt 3. -- Afegir text: 

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 el 
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. 

ASSEMBLEA DE TARRAGONA
Contacte: Lluis Estrada Garcia / correu: 
leg@comt.cat telèfon: 657536137 
Minoritàri
Punt 4 – canviar per:

4. Participació en mobilitzacions unitàries i 
processos electorals 
Juntament amb l'impuls d'activitats pròpies, 
participarem en les diferents iniciatives 
unitàries rellevants (campanyes, mobilitzacions, 
processos electorals, ...) 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 al 
setembre del 2014 
La propera assemblea ordinària la realitzarem el 
setembre del 2014. El contingut concret d'aquesta 
assemblea s'haurà de determinar més endavant, 

BCN - CIUTAT VELLA
Contacte: Brian Anglo 
Telefon: 695.529.540 
Unanimitat
Punt 5. Substituir  a l'encapçalament i a la primera 
frase: 
- remplaçar “setembre” per “octubre”

Comentari: Els documents de la propera 
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en funció del context polític i de les necessitats que 
tinguem. En línies generals, però, haurà de servir 
per fer un balanç polític del Pla de treball realitzat 
de gener a agost; per fer un balanç del 
funcionament intern i corregir els problemes 
detectats; i per discutir quins són els següents 
passos a fer.! 

assemblea general ordinària constituiran 
previsiblement un pas significatiu endavant en la 
definició i consolidació del Procés Constituent. És 
molt important, doncs, que se'n faci un bon debat a  
les assemblees locals, cosa que no es pot fer en un 
sol mes després de la parada estival. 

ASSEMBLEA BCN – NOU BARRIS
Josep Cruelles josepcruelles@gmail.com -
Minoritària
Punt 5 - Esmena d 'addicció:

L’ Assemblea General ordinària de setembre de 
2014 debatrà i aprovarà: 
1. LA REGULACIÓ NORMATIVA GENERAL DE 
FUNCIONAMENT I  ORGANITZACIÓ 
Tots els aspectes de PROCÉS CONSTITUENT relatius 
a drets i deures dels seus membres, els òrgans, 
l’organització, la democràcia interna i la 
participació, els mecanismes d’elecció i revocació, 
els referèndums i consultes internes, el règim 
econòmic, el règim disciplinari, la dissolució, 
l’arbitratge de conflictes, etc resten regulats de 
forma concreta i detallada als Estatuts i 
complementariament, si existeix, del Reglament de 
Règim Intern. 
2. LA REGULACIÓ NORMATIVA ESPECIFICA DEL 
REFERÈNDUM INTERN PER DECIDIR I/O RATIFICAR 
ACORDS EN MATERIA ELECTORAL 

ASSEMBLEA BCN – NOU BARRIS
Josep Cruelles josepcruelles@gmail.com -
Majoritària
Punt 6 - substituir: 
Al marge de l'assemblea general ordinària que 
celebrarem el setembre del 2014, l 'acord sobre la 
pregunta del referèndum i la seva concreció el dia 9 
de novembre del proper any, acceleren els ritmes 
polítics i faran imprescindible una ratificació de 
posicionaments i propostes que necessàriament i en 
breu, haurà de fer el Procés a la llum dels 
aconteixements. 
Per tant, es fa evident preveure una assemblea 
general extraordinària al voltant de la primera 
setmana d 'abril per ajustar les nostres propostes, 
debatre-les i ratificar-les. 
També podem preveure que entre les jornades 
unitàries de mobilització ciutadana, l'onze de 
setembre i el 23 d 'abril tindran especial rellevància 
i màxima centralitat. 
El 23 d 'abril, dues o tres setmanes després de 
l'assemblea general del Procés, hauria de ser una 
jornada central d'aparició a tot el territori per la 
difusió per mig de tenderols del nostre material i 
propostes. Especialment d'una declaració ben 
editada, de les resolucions que aprovem a la nostra 
assemblea, en el format que es consideri més 
convenient. 

ASSEMBLEA BCN – NOU BARRIS
Josep Cruelles josepcruelles@gmail.com -
Majoritària
- addicció Punt 6 :

6. Desplegar una campanya de contactes amb 
organitzacions i moviments socials d’arreu de 
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l’Estat espanyol, per tal de cercar el seu 
recolzament al reconeixement de Catalunya com a 
subjecte polític, al seu dret a decidir i a la Consulta 
#9N2014 
7. Desplegar la campanya “Per l’Europa del 99%” 
8. Desplegar accions per al diàleg, el treball conjunt 
i propostes comunes entre els diferents actors 
cridats a conformar la confluència per a la 
construcció de una alternativa política i escoltant i 
valorant la participació en d áltres iniciatives 
unitàries en el mateix sentit. 

ASSEMBLEA LOCAL DE SABADELL 
Persona de contacte: Jaume Pont, Joan Berlanga, 
David Borrell 
Telèfons: 696 030 184, 665 113 448, 661 323 956 
Majoria
afegeix un punt més al pla de treball:
“6. Campanya a favor de l'estat propi 
Participar activament en el debat i en les 
mobilitzacions que promoguin que Catalunya 
tingui un estat propi per poder iniciar així un 
autèntic procès constituent." 

Majoria
afegeix un punt més al pla de treball: 

“7. Primers passos cap una candidatura unitària 
Presentar als moviments socials i a les 
organitzacions polítiques d'esquerres la voluntat del 
Procés Constituent de crear una candidatura 
electoral unitària a les propereres eleccions 
autonòmiques amb l'objectiu de conèixer el seu 
interès i disponibilitat a participar-hi, i explorar les 
bases de la seva possible creació. En la mateixa 
línia, establir també a nivell local les aliances i 
complicitats socials i polítiques que puguin permetre 
la formació de candidatures unitàries que puguin 
assumir els punts del manifest de Procés 
Constituent a les eleccions municipals del 2015. 
Aquests processos unitaris han de poder generar 
ilusió i confiança en una nova forma de fer política 
alternativa als actuals models imperants." 

ASSEMBLEA LOCAL DE REUS
Contacte Francesc Bastardes (630047037) 
Consensuada per e-mail
Addició d'un nou punt:

CAMPANYA D’ADHESIONS 2X1. 
Fa mesos teníem la il·lusió d’arribar als 100.000 
adherits l’11 de Set. d’ enguany. 
Impulsar una campanya dirigint un e-mail a cada 
un dels adherits perquè aprofitant aquests dies de 
contactes amb amics i familiars, cadascun de 
nosaltres convenci i ajudi dues persones més a 
adherir-se, sense oblidar la quota trimestral 
voluntària. 

Adició d'un nou punt referent a “millores de 
finançament”: 

Campanya de sensibilització de pagament de les 
quotes “La quota trimestral és voluntària però pot 
ser un signe d’implicació i compromís. 
Actualment el seu compliment és ridícul, només 350 
adherits dels 46.000 i això fa difícil la 



nostra presència i difusió. 
Articular una campanya incisiva i constant recordant 
i facilitant als adherits la seva 
aportació econòmica.”

ASSAMBLEA DE MATARÓ: 
Contacte: Jordi Esquerra González 
Consens
Afegir un punt al Pla de Treball. -: 
“Campanya per a la realització de la consulta: 
Compromís de treballar activament amb totes 
aquelles accions per aconseguir la celebració de la 
consulta encara que comporti desobediencia civil.” 

Comentari: 
A part d'aqueta esmena, des de l'assamblea de 
Mataró-Argentona ens preguntem si s'ha fet o es té  
plantejat fer algun posicionament oficial als mitjans  
respecte les últimes novetats sobre la data i la 
pregunta. 

ASSEMBLEA LOCAL DE SABADELL 
Persona de contacte: Berman Balart
Telèfons: 636 763 799
Majoria
Afegir al final del document: 

“Hem de treballar decididament per estendre i 
reclamar l'exercici del dret a decidir sobre la 
independència de Catalunya. Per això organitzarem 
debats territorials i sectorials implicant el teixit cívic 
i social. Cal garantir que tothom pugui argumentar 
la seva opinió, reflexionant com s'ha ha arribat a 
aquest punt de trencament amb l'Estat Espanyol: 
Estatut d'Autonomia 2006, retallada de l'estatut 
abans i després, sentències del TC, política re-
centralitzadora de l'estat, efectes generalitzats de la 
crisi econòmica, 15M, lluita social, mobilitzacions, 
consultes locals, etc. 
-El 2014, hi haurà eleccions europees i cal que el 
Procés Constituent i la resta de forces polítiques 
d'esquerres, els moviments socials i organitzacions 
sindicals, forgem la presència efectiva en el 
Parlament Europeu que representi les alternatives a 
la política de la Troika. 
-2015 hi haurà eleccions municipals,el treball que 
fem en les europees ens ha d'ajudar a configurar 
quines alternatives municipals es conformen. 
El 2014 ha de servir per confirmar quin paper juga 
el Procés Constituent en el panorama 
polític català; si derivem cap a una nova formació 
política, en competència amb la resta o si 
consolidem un moviment cívic sociopolític, capaç 
d'integrar persones d'afiliació progressista diversa 
que genera un moviment integrador, de regeneració 
democràtica i que actua com a catalitzador del què 
hauria de ser un nou referent d'esquerres amb 
efectes multiplicadors.” 

ASSEMBLEA GIRONÈS
Ramon – Tel. 617897127
Consens
Afegir un punt:

El Procés Constituent vol reafirmar les seves 
aspiracions inicials d'aglutinar i confluir amb totes 



aquelles persones, tendències i moviments socials 
més o menys organitzats que tenen els nostres 
mateixos objectius. A part dels 10 punts, sempre 
oberts al debat, atesa la situació d'inestabilitat 
política en què ens trobem, cal que especifiquem 
unes bases sobre les quals assentar els possibles 
processos de confluència que, a falta de posteriors 
concrecions, són:
1.- Aspirar a ser una força decisòria en les properes 
eleccions al Parlament de Catalunya.
2.- Tenir com a punt primer del programa, la 
convocatòria d'un procés constituent.
3.- Que tot procés de confluència es construeixi 
sobre la democràcia de base, tant en la discussió 
dels punts programàtics com de les futures llistes 
electorals.
4.- Que el moviment unitari resultant no arrossegui 
amb hipoteques de cap mena de cap de les forces 
actualment existents, ni econòmiques ni polítiques.

ASSEMBLEA GIRONÈS
Ferran
Aquesta esmena de Ferran va ser comentada en 
l’assemblea del 10D.  Però no es va aprovar res, ja 
que no estava escrita.  ESMENA INDIVIDUAL.
Si el nostre objectiu és presentar-nos a les 
eleccions al Parlament com una CANDIDATURA 
UNITÀRIA hem de prioritzar i preparar les persones 
que es presentaran i el Programa que presentarem: 
Cal Transformar els 10 punts del Manifest en un 
Programa MÍNIM de consens “tàctic” que 
defensarem i APLICAREM interinament en cas de 
guanyar les eleccions i fer la convocatòria de 
l’Assemblea Constituent.
Cal preparar i seleccionar les persones que seran 
les candidatures unitàries sobretot de 
moviments socials (PAH, iaioflautes, moviment 
feminista i ecologista, partits animalistes, 
voluntariat i persones lligades al PC)
Cal presentar un Govern Provisional a l’OMBRA 
amb persones lligades als moviments socials o al 
PC. 
Hem de somiar amb L’Arcadi com a President de la 
República, o la Teresa com a Consellera de Sanitat 
etc. 
Cal sintetitzar els 10 punts en uns 4 o 5 
innegociables: 
1-RGC a canvi prestació social/contracte, 
2- dació en pagament, 
3- auditoria i impagament deute, 
4- tornar a recuperar l’estat del benestar destruit 
pels diferents governs nacionalistes amb el 
pressupost del 2010.
Hem de donar el pas de a més de reflexionar i 
discutir, i queixar-nos i ser quelcom més que un 
moviment social, sortir dels debats (que hem de fer 
també) 
ii LEGISLAR ii tenir poder per a evitar la pobresa i el 
patiment de la gent i això es prioritari a tot, inclós 
les banderes, els himnes o les fronteres. 





ESMENES DOCUMENT 4  

Document original nº 4 Esmenes unanimitat consens majoria   minoria   

Propostes Organitzatives 
El model organitzatiu que hem tingut fins ara 
reflecteix la voluntat d'impulsar un moviment 
obert, amb una estructura democràtica, 
horitzontal i flexible. 
No volem construir una organització política 
sinó un moviment social i polític. Com a 
moviment nou, el seu funcionament està 
encara en evolució i en definició i haurà de ser 
ajustat de manera permanent tant per corregir 
els problemes que hi anem detectant com per 
satisfer les noves necessitats que sorgeixin. En 
la propera assemblea general anual haurem de 
fer balanç del nostre funcionament i veure 
quins canvis cal implementar a partir de 
l'experiència concreta. Partint d'aquests criteris 
i del funcionament que ara tenim, hem d'anar 
introduint millores que afavoreixin la 
participació, el debat col·lectiu i l'eficàcia a 
l'hora d'implementar les decisions, i ens 
permetin fer front a un futur on cada cop 
tindrem més reptes en el terreny organitzatiu i 
polític. 
Cada vegada haurem de posar en marxa 
iniciatives més ambicioses i afrontar debats 
polítics complexos i, per això, hem d'anar 
millorant la nostra organització. 

El Procés Constituent s'organitza a través de i 
està format per: 

ASSEMBLEA TERRASSA
JORDI FERNANDEZ jfff@telefonica.net 
Consens
Hem afegit  “jerarquitzada”a la segona línia i  
“assembleari”a la tercera: 
...No volem construir una organització política 
jerarquitzada sinó un moviment social i polític 
assembleari. 

Consens
Hem canviat “ambicioses” per “agosarades”, a l’última 
línia: 
Cada vegada haurem de posar en marxa iniciatives 
més agosarades i afrontar debats polítics complexos i, 
per això, hem d’anar millorant la nostra organització. 

ASSEMBLEA LOCAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ I EL 
BAIX TER 
Joan Telf: 660850535 
Consens
- Afegir en el darrer paràgraf de les Propostes 
organitzatives: 
“Fins a la propera Assemblea General, el Procés 
Constituent s’organitza a través de i està format per:” 

1. Assemblees locals o sectorials: 
ASSEMBLEA MOGENT 
Cesc Niubó (687994846) cescniubo63@gmail.com 
Consens
(substitució del títol) 
1. 1. ASSEMBLEES TERRITORIALS 

1.1. És l'àmbit primari on participen els i les 
membres del Procés Constituent. Cada 
assemblea regula el seu propi funcionament 
(periodicitat de reunions, comissions de treball 
a crear...) en funció de les seves necessitats, 
sempre i quan s'ajusti als valors i a la filosofia 
general que regeix el Procés Constituent. 
Participen a les assemblees del Procés aquelles 
persones que comparteixen els seus objectius i 
el contingut del Manifest per a la convocatòria 
d'un Procés Constituent a Catalunya. 

ASSEMBLEA LOCAL SANT CUGAT DEL VALLES 
Persona de contacte: Ramón Fargas 
Telefon 696 631 437 
Punt 1.1.  Consens : 
És l'àmbit primari on participen els i les membres del 
Procés Constituent. Cada assemblea regula el seupropi 
funcionament (periodicitat de reunions, comissions de 
treball a crear...) en funció de les seves necessitats, 
sempre i quan s'ajusti als valors i a la filosofia general 
que regeix el Procés Constituent. Participen a les 
assemblees del Procés aquelles persones que 
comparteixen els seus objectius i elcontingut del 
Manifest per a la convocatòria d'un Procés Constituent 
a Catalunya. “ Per votar i presentar esmenes cal estar 
adherit al Procés Constituent.” 

ASSEMBLEA DEL MOIANÈS
JORDI COSTA I ANA MORALES balandrau20@gmail.com
Minoria

“ Es l’àmbit primari on participen” Nou redactat : “ Es 
l’àmbit primari de presa de decisions entre dues 
assemblees generals, on participen ....
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ASSEMBLEA TERRASSA
JORDI FERNANDEZ jfff@telefonica.net 
Consens
1.1. 
Eliminem “i les” (primera línia) en referència a 
“membres” donat que membre és una 
paraula masculina: 

És l’àmbit primari on participen els membres del Procés 
Constituent. 

Hem afegit a l’última línia “en general l’ideari”: 

Participen a les assemblees del Procés aquelles 
persones que comparteixen els seus objectius i el 
contingut en general l’ideari del Manifest per a la 
convocatòria d’un Procés Constituent a Catalunya. 

ASSEMBLEA LOCAL DE REUS 
Persona de contacte: Albert Roca 
Telf: 606363609 
Consens
afegir:
“Cal establir els mecanismes perquè flueixi la 
informació de les Sectorials cap a les Assemblees 
Locals. Que aquests permetin transmetre els temes 
tractats, acords presos i altres aspectes rellevants de 
cada Sectorial, a fi efecte de que tots els membres del 
Procés Constituent siguin coneixedors dels continguts, 
la seva evolució i al mateix temps, alimenti les 
Assemblees Locals i les seves reunions de treball.” 
Comentari: Que la resta de membres del Procés 
Constituent tinguem disponibilitat d’accés a la 
informació i documentació de les Sectorials (Educació, 
Sanitat, Immigració...), que estan treballant. 
Actualment sabem que existeixen però no quins temes 
es treballen, la seva evolució, etc. 
Articular els canals de divulgació de la informació, com 
per exemple seccions a la web on es pengin les actes 
de temes tractats, documents de treball, documents 
informatius... 

ASSEMBLEA DEL MOIANÈS 
Robert Pardo i Montse Gallofré 
robert.montse@gmx.es 
Consens

Nova proposta de redactat del punt 1.1.
1.1 Assemblees locals: Són els òrgans primaris de 
debat i de presa de decisions. Totes elles conformen 
l'Assemblea General, òrgan sobirà del Procés 
Constituent. Tot membre adherit al Procés Constituent 
ha d'estar adscrit a una Assemblea local, 
independentment del sector professional o grup 
específic al qual pertanyi. 
1.2 Sectorials: Qualsevol membre d'una Assemblea 
local pot pertànyer a una o més Sectorials. Les 
Sectorials compleixen la funció d'estudi, debat de 
temes i elaboració de propostes relatives al seu sector. 
Funcionen com a òrgans assessors de la branca troncal 
central -les assemblees-, i estan vinculades al Grup 
Promotor amb caràcter consultiu. 
1.3 Tant les Assemblees Locals com les Sectorials 
regulen el seu propi funcionament (periodicitat de 
reunions, comissions de treball a crear...) en funció de 
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les seves necessitats, sempre i quan s'ajustin als valors 
i a la filosofia general que regeix el Procés Constituent. 

(En cas d’aprovar-se aquesta esmena els punts 1.2 i 
1.3 passarien a ser 1.4 i 1.5.) 

ASSEMBLEA DEL MOIANÈS 
Jordi Perera Faura - jordi_perera@hotmail.com 
Minoritària
Punt 1 (Subpunt 1.1) 
" És l'àmbit primari on participen...." 
afegir  " És l'àmbit primari de presa de decisions entre 
dues assemblees generals, on participen......" 

Minoritària
Punt 1. Afegir-hi un subpunt amb el següent redactat: 

Tindran la consideració de membres de ple dret 
aquelles persones adherides al Manifest per la 
Convocatòria d'un Procés Constituent a Catalunya que 
estiguin adscrites i participin activament en alguna de 
les assemblees locals. 

ASSEMBLEA MOGENT 
Cesc Niubó (687994846) cescniubo63@gmail.com 
Consens
 (introducció de subtítol
1.1.1 Assemblees locals: de barri, municipals i 
intermunicipals) 

Al final del punt 1.1.3 (punt i seguit) afegir-hi: 
Aquestes assemblees locals s’organitzaran de  manera 
que puguin nomenar referents per tasques de 
representació determinades en funció de l’organització 
interna de l’assemblea (creació d’àmbits o comissions 
temàtiques) o bé la participació en altres assemblees, 
ja sigui comarcal, sectorial, del grup promotor o de 
l’assemblea general.

ASSEMBLEA MOGENT 
Cesc Niubó (687994846) cescniubo63@gmail.com 
Consens
1. 1.4 Aquests referents faran una tasca de connexió 
entre l’assemblea local i la resta d’òrgans del Procés 
Constituent. 
1. 1.5 Les assemblees es constituiran seguint el criteri 
de barri o districte (propi de les grans ciutats), municipi 
o d’agrupació de municipis. Així, amb la voluntat de 
facilitar la participació en les assemblees, aquestes 
poden incorporar municipis pertanyents a diferents 
comarques o províncies, com es dóna en alguns casos 
de municipis colindants. 
1.1.6 Això no obstant, i degut a la necessitat d’agrupar 
assemblees en espais territorials més amplis hem 
d’assumir un criteri d’ordenació que tingui com a 
referència la comarca. Així doncs, cada assemblea 
tindrà associada una comarca de pertinença 
independentment del fet que incorpori un o més 
municipis de comarques veïnes. 
1.1.7 L’objectiu final del Procés Constituent és 
expansionar-se en el territori de manera que en cada 
poble i en cada barri, pugui haver en el futur un mínim 
de gent treballant de manera ordinària dins d’una 
assemblea pròpia. La flexibilitat inicial en les primeres 
passes del nostre moviment, però, és fonamental per 
incorporar adherits i adherides de municipis petits 
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o amb poca participació en assemblees més àmplies i 
possibilitar que puguin contribuir a la construcció del 
Procés Constituent. 

ASSEMBLEA DE CAMBRILS 
Contacte: Maricel Ortiñá - 646.111.600 
mpcambrils@gmail.com
Consens 

1. Assemblees locals o sectorials, incorporar un punt 
1.2 abans de l'actual 1.2 i 1.3 sobre les Comissions de 
treball específiques de les assemblees locals, amb el 
redactat següent: 
"En cada assemblea local es creen les Comissions de 
treball específiques que es consideren oportunes i 
d'acord amb les motivacions de les persones que 
participen en aquella assemblea. Són els membres 
d'aquestes Comissions els que trien els temes a 
treballar en el marc del Manifest del Procés 
Constituent. L'aportació d'aquestes Comissions es va 
exposant a l'assemblea a la qual pertanyen els seus 
membres." 

1.2. Cal garantir que totes les assemblees 
locals funcionen correctament i són un espai de 
treball agradable i inclusiu per a totes les 
persones interessades. Això implica que cal 
garantir un bon ambient de treball, 
procediments de dinamització adequats i una 
forma de discutir les diferències basada en el 
respecte. 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE
Pepe (644470443) i Victor (658953188)   
Consens
1.2. Cal garantir que totes les assemblees locals 
funcionen correctament democràticament i són un 
espai de treball agradable i inclusiu per a totes les 
persones interessades. Això implica que cal garantir un 
bon ambient de treball, procediments de dinamització 
adequats, transparència i una forma de discutir les 
diferències basada metodologies de debat basades en 
el consentiment i el respecte a la diversitat i a la 
llibertat de pensament. Quan no hi hagi consens en 
temes decisoris, s’estipularà un sistema de votació clar 
i comprensible que reflecteixi la voluntat majoritària de 
l’assemblea.    

Comentari: S’han emfatitzar valors com la 
democràcia, la transparència, el consentiment i la 
pluralitat. Malgrat que la diferència entre discutir i 
debatre és molt subtil, el concepte de debat sona més 
enriquidor i per això s’ha optat per aquest últim. En 
quant a l’última part, s’ha cregut convenient especificar  
un mecanisme mediador de disputes, simple i senzill 
d’implementar, per a quan no s’arrivi a un consens. 

ASSEMBLEA PROCÉS CONSTITUENT GRAMENET 
Persona que la proposa: Anna Pérez Rodríguez 
Consens
(entre cometes l'afegitó) 
Cal garantir que totes les assemblees locals "i 
sectorials" funcionen correctament... 

ASSEMBLEA SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
Contacte: Juanan Delgado 
Email: juanan.delgado@gmail.com
Consens

1.2 afegir al final: "Fora bo motivar la interrelació entre 
les assemblees de comarca, zona." 

ASSEMBLEA MOGENT 
Cesc Niubó (687994846) cescniubo63@gmail.com 
Consens
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1.2) Assemblees comarcals 
1. 2.1 Són les formades per les assemblees que 
treballen en el territori delimitat per la comarca. La 
finalitat de l’assemblea comarcal és el suport a les 
assemblees locals, el treball en xarxa quan sigui 
necessari, l’estalvi de recursos i la coordinació entre 
elles. 
1. 2.2 Supliran la inexistència en l’àmbit comarcal 
d’assemblees locals, assumint les funcions d’aquestes 
fins al moment en que sigui possible la constitució d’un 
nombre d’assemblees suficients com per treballar en 
xarxa. 

ASSEMBLEA MOGENT 
Cesc Niubó (687994846) cescniubo63@gmail.com 
Consens

2.ASSEMBLEES SECTORIALS: 
2.1 Són assemblees específiques associades a 
temàtiques vertebradores del discurs del Procés 
Constituent. Estan integrades per totes aquelles 
persones adherides amb la voluntat d’impulsar debats i 
accions que ajudin a enfortir i a projectar el manifest 
fundacional del nostre moviment. 
2.2 La creació d’assemblees sectorials requerirà 
l’aprovació del grup promotor i seran ratificades per 
l’assemblea general. 
2.3 Cada assemblea tindrà persones referents que 
s’ocuparan de les convocatòries i de les seves reunions 
s’aixecaran actes que es posaran a disposició del grup 
promotor i se’n donarà publicitat entre els seus 
membres 

1.3. De forma regular, caldrà fer una 
seguiment col·lectiu del funcionament de les 
assemblees, dels aspectes positius i dels 
negatius i garantir les eines perquè cada 
assemblea funcioni correctament (jornades de 
formació de dinamitzadors d'assemblees, 
d'intercanvi d'experiències de treball, etc...). 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE  
 majoritària
De forma regular, caldrà fer una la Comissió d'Extensió 
farà un seguiment col.lectiu del funcionament de les 
assemblees, dels aspectes positius i dels negatius, i 
garantirà les eines perquè cada assemblea funcioni 
correctament (jornades de formació de dinamitzadors 
d'assemblees, d'intercanvi d'experiències de treball, 
etc...). La Comissió d’Extensió podrà proposar millores 
quan detecti mancances però no tindrà cap poder 
d'intervenció sobre les assemblees. 
Comentari: era necessari concretar qui és l'actor 
encarregat d'aquesta tasca i s'han limitat les seves 
funcions per respectar la sobirania de les assemblees.

ASSEMBLEA TERRASSA
JORDI FERNANDEZ jfff@telefonica.net 
Consens
1.3. 
Hem substituït a la primera línia “seguiment col•lectiu” 
per “reflexió autocrítica col•lectiva”: 

De forma regular, caldrà fer una reflexió autocrítica 
col•lectiva del funcionament de les Assemblees, dels 
aspectes positius i dels negatius i garantir les eines 
perquè cada Assemblea funcioni correctament 
(jornades de formació de dinamitzadors d’Assemblees, 
d’intercanvi d’experiències de treball, etc...). 

ASSEMBLEA PROCÉS CONSTITUENT GRAMENET 
Persona que la proposa: Anna Pérez Rodríguez 
Minoritària
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(a afegir al final del paràgraf) 
Per a que aquest seguiment sigui efectiu les actes de 
les assemblees tant territorials com sectorials hauran 
de ser públiques. 

ASSEMBLEA BCN - GRÀCIA 
Minoritària
(afegir)
Cada assemblea ha de fer un esforç per organitzar-se 
internament per tal que les seves decisions es puguin 
prendre de manera democràtica i alhora de forma àgil i 
operativa, sense entrar en contradiccions ambdues 
finalitats. Per això és recomanable el desenvolupament 
d’un protocol o pauta a seguir en la presa i validació 
dels diferent tipus de decisions en l’àmbit intern de 
cadascuna de les assemblees. 

 

1.4. nou ASSEMBLEA BCN -  ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens
1.4. Quan alguna persona consideri que a la seva 
assemblea no es respecten les línies bàsiques de 
funcionament exposades al punt 1.2, aquesta podrà 
presentar una queixa al Grup promotor. 
Comentari: S'ha afegit un mecanisme de socors que 
esperem que no es tingui que utilitzar mai però no està  
de més contemplar-ho si es presenta una situació com 
aquesta. 

ASSEMBLEA D'OSONA EST - GUILLERIES 
Persona de contacte Fermí (Tel: 636 46 15 14 
fermi_t@yahoo.es)
Consens
1.4. S’ha de garantir que sigui a les assemblees locals 
on es realitzin les discussions programàtiques i 
organitzatives en un primer nivell, per la qual cosa, es 
posarà a disposició de tots els integrants la informació 
necessària perquè aquests debats es puguin realitzar, 
ja sigui a través d’internet o a les reunions periòdiques 
que tinguin establertes. 

1.5. nou ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens
Les assemblees designen, garantitzant i prioritzant la 
rotació de voluntaris, als delegats que enviaran als 
espais i òrgans del Procés Constituent, regulant el seu 
 mandat i temps de permanència als mateixos. 
Comentari: Es important emfatitzar la sobirania de les 
assemblees sobre els seus delegats per evidenciar que 
no son mers càrrecs representatius, típics d’una 
organització monolítica, sinó que responen a un 
mandat i poden ser destituïts en qualsevol moment. 

ASSEMBLEA D'OSONA EST - GUILLERIES 
Persona de contacte Fermí (Tel: 636 46 15 14 
fermi_t@yahoo.es)
Consens

1.5. Les assemblees poden proposar temes per debatre 
a les altres assemblees i al grup promotor, ja siguin 
temes nous o consideracions al voltant d’aspectes 
organitzatius i de decisions del Procés Constituent. 

1.6. nou ASSEMBLEA D'OSONA EST - GUILLERIES 
Persona de contacte Fermí (Tel: 636 46 15 14 
fermi_t@yahoo.es)
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Consens

1.6. Les assemblees posaran a disposició de les altres 
assemblees i del grup promotor les actes de les seves 
reunions, i de les reunions de les comissions que 
s’hagin pogut crear. 

1.7. nou ASSEMBLEA D'OSONA EST - GUILLERIES 
Persona de contacte Fermí (Tel: 636 46 15 14 
fermi_t@yahoo.es)
Consens

1.7. Caldria concretar el funcionament i l’objectiu de les 
assemblees sectorials a curt i a mitjà termini. Caldria 
que la documentació amb la què treballen i els resums 
o actes que elaborin que estiguin a disposició de les 
assemblees locals i del grup promotor. 

2.  L'assemblea general: 

2.1.  L'assemblea general es reuneix 
regularment un cop l'any i s’hi discuteixen les 
línies mestres de l'actuació del Procés 
Constituent. En cas que sigui necessari, el 
Grup promotor la pot convocar de forma 
extraordinària. Està formada per, i és oberta a, 
totes aquelles persones que es consideren 
membres i participants del Procés Constituent. 

ASSEMBLEA GIRONÈS
Ferran (647727764)

Comentari : Al març2014  (o finals de primavera) 
vinent caldria convocar una nova Assemblea General i 
no esperar al Setembre per a valorar la preparació de 
la candidatura unitària i el programa que presentarem 
a les eleccions. Només cal un milió de vots, recordem 
que a CiU amb gairebé majoria absoluta no l’han 
votada el 80% del cens electoral català  i a ERC el 90% 
¡¡¡¡¡ Si volem podem guanyar ¡¡ 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens
2.1. L'assemblea general es reuneix regularment un 
cop l'any i s’hi discuteixen les línies mestres de 
l'actuació del Procés Constituent. En cas que sigui 
necessari, el Grup promotor o un nombre no inferior a 
un 10% de les assemblees locals la pot convocar de 
forma extraordinària. Està formada per, i és oberta a, 
totes aquelles persones que es consideren membres i 
participants del Procés Constituent. 
Comentari: Cal possibilitar que les assemblees puguin 
tenir competència per convocar el màxim òrgan de 
participació. 

ASSEMBLEA LOCAL SABADELL 
Persones de contacte: Gerard Sànchez i Carlos Campoy 
Telefon: 653503645 i 618861096 
Majoritària

“L'assemblea general es reuneix regularment un cop 
l'any i s’hi discuteixen les línies mestres de l'actuació 
del Procés Constituent. En cas que sigui necessari, el 
Grup promotor la pot convocar de forma extraordinària 
o també si ho demanen una 10% de les assemblees 
locals o un 5% dels adherits. Està formada per, i és 
oberta a, totes aquelles persones que es consideren 
membres i participants del Procés Constituent.” 
Comentari: La potestat de convocar una Assemblea 
General, ha de recaure, a més del Grup Promotor, 
en un nombre significatiu de participants del Procés 
que ho demani. 

ASSEMBLEA DEL MOIANÈS
JORDI COSTA I ANA MORALES
balandrau20@gmail.com
Minoria
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Substitució del text següent:
 En cas que sigui necessari, el Grup promotor la pot 
convocar de forma extraordinària.”  
per 
“ En cas que sigui necessari, la Comissió de 
Coordinació, a proposta de la majoria de les 
assemblees locals, la pot convocat de forma 
extraordinària.”  

ASSEMBLEA BCN-CIUTAT VELLA
Majoritària

2.1 - afegir: 
Així mateix, i en el desenvolupament del Grup 
Promotor, l'Assemblea General es convocarà quan un 
terç de les assemblees territorials així ho sol·licitin. 
Comentari: Per a garantir les voluntats no 
majoritàries i ser més democràtics. 

ASSEMBLEA DEL MOIANÈS 
Jordi Perera Faura - jordi_perera@hotmail.com 
Minoritària

Substitució de la darrera part del punt 2.1 de manera 
que queda així: 
2.1. L'assemblea general es reuneix regularment un 
cop l'any i s’hi discuteixen les línies mestres de 
l'actuació del Procés Constituent. En cas que sigui 
necessari El Grup Promotor, la pot convocar de forma 
extraordinària. Està formada per, i és oberta a, totes 
aquelles persones membres de ple dret adscrites a les 
assemblees locals. 

ASSEMBLEA LOCAL HORTA-GUINARDÓ (BCN) 
Persona de contacte: Joan Fradera 
Telèfon:695673948 email: jofracarla@economistes.com 
majoritària
Punt 2 – Afegir nou paràgraf: 
"Es previsible que en un futur immediat el nostre 
moviment es vegi abocat a la presa de decisions d’una 
certa transcendència i caldrà objectivar millor aquelles 
persones que poden ser considerades membres del 
Procés Constituent. A partir de 2014 podran assistir i 
votar a les assemblees generals totes aquelles 
persones que acreditin haver participat en alguna 
reunió d’assemblees de base (o comissions de treball) i 
haver col•laborat en el sosteniment econòmic del 
moviment per mitjà de cotitzacions regulars. Amb 
aquesta finalitat, les assemblees territorials i sectorials 
aniran establint, amb la col•laboració de la comissió de 
finances, un cens de membres actius del moviment." 

ASSEMBLEA SEGRIÀ
Susana Ariño – telèfon 676 85 30 88-
correu electrònic susana.jarana@gmail.com 
Minoritària 

(el que es vol modificar està en majúscules): 
"L'assemblea general es reuneix regularment TRES 
COPS L'ANY i s'hi discuteixen les línies mestres de 
l'actuació I ALTRES ASPECTES ORGANITZATIUS del 
Procés Constituent. En cas que sigui necessari, el Grup 
promotor la pot convocar de forma extraordinària. Està 
formada per, i és oberta a, totes aquelles persones que 
es considerin membres i participants del Procés 
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Constituent". 

2.2. Com a òrgan de màxima sobirania del 
Procés Constituent, haurà de fer balanç de la 
feina realitzada i dibuixar a grans trets les 
activitats futures, tot establint les grans línies 
estratègiques i organitzatives del moviment. 
També és un espai de coneixença i 
d’interrelació dels i les membres del Procés 
Constituent, que de forma quotidiana, 
participen en localitats i sectors diversos. 

ASSEMBLEA TERRASSA   
Consens

2.2. 
Hem eliminat “i les” a la tercera línia, com a 1.1: 

2.3. nou 
ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens
2.3. L'assemblea general es l'únic òrgan competent 
en quant a: 
2.3.1. L’aprovació o modificació de l’organització 
interna del Procés Constituent 
2.3.2. La valoració i rendició de comptes de 
l'activitat del Grup promotor. 
2.3.3. L'aprovació de textos progràmatics provinents 
de la Comissió de Continguts. 
2.3.4. La intervenció o dissolució d'una assemblea per 
violació dels valors del Procés Constituent o per 
incompliment del punt 1.2. 
2.3.5. Els acords o pactes polítics amb institucions, 
partits, associacions, etc 
2.3.6 Esdevenir candidatura electoral com a Procés 
Constituent 
Comentari: S’han de legitimar certes decisions per 
evitar malentesos en el futur. 

ASSEMBLEA D'OSONA EST - GUILLERIES 
Persona de contacte Fermí (Tel: 636 46 15 14 
fermi_t@yahoo.es)
Consens

2.3 Abans de l’assemblea general, el grup promotor i 
les comissions de treball i coordinació elaboraran un 
informe de la seva actuació i dels objectius que tenen 
pendents de realitzar en el futur, per tal que tots els 
participants/convidats a l’assemblea general els hagin 
pogut llegir amb antelació. 

3. El Grup Promotor

3.1. És l'espai on es discuteixen les propostes 
de treball i es prenen les grans decisions de les 
activitats que fa el Procés Constituent. És 
l'organ principal de decisió entre les 
assemblees generals anuals. 

ASSEMBLEA TERRASSA  
Consens

3.1. 
Hem corregit “l’organ” sense accent a la segona línia. 
“l’òrgan” 

ASSEMBLEA LOCAL HORTA-GUINARDÓ (BCN) 
Persona de contacte: Joan Fradera 
Telèfon:695673948 email: jofracarla@economistes.com
Consens

3.1. abans d’acabar el primer punt i seguit, afegir la 
frase entre cometes, i continuar : 
És l'espai on es discuteixen les propostes de treball i es 
prenen les grans decisions de les activitats que fa el 
Procés Constituent "que hauran de ser sancionades per 
les assemblees locals." És l'òrgan principal de decisió 
entre les assemblees generals anuals. 

ASSEMBLEA D'OSONA EST - GUILLERIES 
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Persona de contacte Fermí (Tel: 636 46 15 14 
fermi_t@yahoo.es)
Consens

3.1. És l'espai, conjuntament amb les assemblees 
locals i sectorials, on es discuteixen les propostes de 
treball i es prenen les grans decisions de les activitats 
que fa el Procés Constituent. És l'organ principal de 
decisió entre les assemblees generals anuals. 
Quan calgui decidir algun punt rellevant del moviment, 
es garantirà que prèviament a la decisió, s’hagi pogut 
realitzar un debat en els àmbits de les assemblees 
locals i sectorials. 

ASSEMBLEA LOCAL SABADELL 
Persones de contacte: Àngels Olivella i Francesc Pellicer 
- mail: olivellaalier@gmail.com 
Majoritària

3.1 “És l'espai que s’alimenta de la participació de les 
Assemblees i Comissions, on es discuteixen les 
propostes de treball i on es prenen les grans decisions 
de les activitats que fa el Procés Constituent. És l'organ 
principal de decisió entre les assemblees generals 
anuals. ” 

ASSEMBLEA DEL MOIANÈS 
Jordi Costa i Ana Morales
balandrau20@gmail.com - 
Minoritària

3.1. (article únic). Donat que el moviment ja està 
endegat el Grup Promotor es dissol. Les feines de 
coordinació les seguirà assumint la Comissió definida 
en el punt 5 d'aquest document. 

3.2. Hem de potenciar el Grup promotor com 
un espai de discussió i presa de decisions i 
garantir un bon contacte regular d’interacció i 
comunicació en els dos sentits entre el Grup 
promotor i les assemblees locals i sectorials. La 
relació fluïda entre el treball regular de base de 
les assemblees locals i sectorials i els debats 
del Grup promotor és una qüestió molt 
important perquè el Procés Constituent 
funcioni bé. 

ASSEMBLEA LOCAL HORTA-GUINARDÓ (BCN) 
Persona de contacte: Joan Fradera 
Telèfon:695673948 email: jofracarla@economistes.com
Consens

3.2. A la primera línia del paràgraf 3.2, substituir 
discussió per "debat" 

ASSEMBLEA LOCAL SABADELL
Persona de contacte: David Borrell 
Telefon: 661 323 956 / mail: david.bofi@hotmail.com 
Consens

“Hem de potenciar el Grup promotor com un espai de 
discussió i presa de decisions i garantir un bon contacte 
regular d’interacció i comunicació en els dos sentits 
entre el Grup promotor i les assemblees locals i 
sectorials. Els membres que assisteixin al Grup 
promotor, hauran de responsabilitzar-se d'informar a la 
seva assemblea local, sectorial, i/o comissió; al 
marge de la que més endavant publiqui el Grup 
promotor. La relació fluïda entre el treball regular de 
base de les assemblees locals i sectorials i els debats 
del Grup promotor és una qüestió molt important 
perquè el Procés Constituent funcioni bé.” 

ASSEMBLEA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Nico
Minoritària
Substituïm la paraula "presa" per "ratificació". 
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Comentari: remarca que la sobirania del PC radica al 
Grup Promotor i les assemblees locals. 

3.3. Al Grup promotor s'aborden tant les 
qüestions organitzatives generals com les 
qüestions socials i polítiques que calgui tractar. 
Cal garantir que, en les seves reunions, s'hi 
realitzin discussions polítiques de fons sobre 
els temes centrals que afecten el treball que es 
duu a terme. 

3.4. El Grup promotor està format per 
representants designats per les assemblees. 
Aquesta forma de composició i configuració del 
grup promotor és la que més s'ajusta a la 
realitat política i organitzativa del Procés 
Constituent en l'actualitat, que s'ha anat 
configurant com un moviment social i polític 
estructurat entorn d'assemblees locals i 
sectorials i en el qual es vol prioritzar el paper 
de les assemblees locals i sectorials. Les 
comissions de treball també hi designen els 
seus representants. 

ASSEMBLEA MOGENT 
Cesc Niubó (687994846) cescniubo63@gmail.com 
Consens

3.4. El grup promotor està format per: 
       1) Assemblees locals (1 o 2 representants per 
assemblea). 
       2) Assemblees comarcals (1o 2 representants per 
comarca) 
       3) Assemblees sectorials (3 representants per 
sector) 
       4) Comissions de treball (5 representants per 
comissió) 
       5) Grup de Coordinació 
Aquesta forma de composició i configuració del grup 
promotor és la que més s'ajusta a la realitat política i 
organitzativa del Procés Constituent en l'actualitat, que 
s'ha anat configurant com un moviment social i polític 
estructurat entorn d'assemblees locals i sectorials i en 
el qual es vol prioritzar el seu paper. Les raons de la 
delimitació del nombre d’integrants del Grup Promotor 
és assegurar la seva operativitat la qual es podria 
veure compromesa per una assistència excessiva de 
persones. 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens
El Grup promotor està format per representants 
designats per les assemblees. Aquesta forma de 
composició i configuració del grup promotor és la que 
més s'ajusta a la realitat política i organitzativa del 
Procés Constituent en l'actualitat, que s'ha anat 
configurant com un moviment social i polític estructurat 
entorn d'assemblees locals i sectorials i en el qual es 
vol prioritzar el paper de les assemblees locals i 
sectorials. Les comissions de treball també hi designen 
els seus representants, amb veu però sense dret a vot. 
Comentari: Si es vol prioritzar el paper del les 
assemblees llavors el poder decisori ha de recaure en 
elles en condicions d’igualtat. A més, com que les 
comissions de treball son obertes, sempre es podria 
donar el cas de que alguna assemblea quedés 
 “sobre-representada” al accedir al Grup promotor per 
dues vies diferents. 

ASSEMBLEA DE TERRASSA
JORDI FERNANDEZ 
Consens

3.4. 
Hem eliminat “de les assemblees locals i sectorials” per 
redundància, a la quarta línia. Perquè la frase tingui 
sentit, afegim “d’aquestes”: 



Aquesta forma de composició i configuració del Grup 
Promotor és la que més s’ajusta a la realitat política i 
organitzativa del Procés Constituent en l’actualitat, que 
s’ha anat configurant com un moviment social i polític 
estructurat entorn d’ Assemblees Locals i Sectorials i en 
el qual es vol prioritzar el paper d’aquestes. 

ASSEMBLEA D'OSONA EST - GUILLERIES 
Persona de contacte Fermí (Tel: 636 46 15 14 
fermi_t@yahoo.es)
Consens

3.4. El Grup promotor està format per portaveus 
designats per les assemblees. Aquesta forma de 
composició i configuració del grup promotor és la que 
més s'ajusta a la realitat política i organitzativa del 
Procés Constituent en l'actualitat, que s'ha anat 
configurant com un moviment social i polític estructurat 
entorn d'assemblees locals i sectorials i en el qual es 
vol prioritzar el paper de les assemblees locals i 
sectorials. Les comissions de treball també 
hi designen els seus portaveus. 

ASSEMBLEA D'OSONA SUD
Majoria absoluta !!

Es proposa un canvi d’ordre més lògic per facilitar la 
comprensió del punt 3 Grup Promotor: 
el punt 3.4 hauria de ser el 3.1. 

ASSEMBLEA DE CAMBRILS 
Contacte: Maricel Ortiñá - 646.111.600 
mpcambrils@gmail.com
Consens

3.4: "El Grup promotor està format per PORTAVEUS* 
designats per les assemblees. (...) Les comissions de 
treball GENERALS també hi designen seus 
PORTAVEUS." 
Comentari: Considerem necessari substituir 
"representants" per "portaveus", ja que REPRESENTAR 
és substituir algú en l'exercici dels seus drets i en 
l'acompliment dels seus deures, fent quelcom en lloc 
seu, pel seu compte. En canvi PORTAVEU és una 
persona que porta la veu de l'assemblea. 

ASSEMBLEA GARROTXA 
Rufo Bellon 
Minoritària
3.4. eliminar aquest paràgraf final. 
 ... Les comissions de treball també hi designen els 
seus representants. 

Comentari: Les comissions de treball són instruments 
executius que estaran representats a la Comissió de 
Coordinació que serà la que s'encarrega d’assegurar la 
coordinació de les tasques de les diferents comissions. 

3.5. El grup promotor no és un mer agregat de 
representants d'assemblees locals i sectorials (i 
de comissions de treball) sinó un espai de 
deliberació i discussió col·lectiva on, des de la 
diversitat de posicions i de plantejaments, cal 
elaborar les grans propostes i línies mestres de 
treball que permetin donar coherència 

ASSEMBLEA D'OSONA EST - GUILLERIES 
Persona de contacte Fermí (Tel: 636 46 15 14 
fermi_t@yahoo.es)
Consens

3.5. El grup promotor no és un mer agregat de 
portaveus d'assemblees locals i sectorials (i de 
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general al moviment que impulsem. comissions de treball) sinó un espai de deliberació i 
discussió col·lectiva que prèviament han realitzat les 
assemblees on, des de la diversitat de posicions i de 
plantejaments, cal elaborar les grans propostes i línies 
mestres de treball que permetin donar coherència 
general al moviment que impulsem. 

ASSEMBLEA SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
Contacte: Juanan Delgado 
Email: juanan.delgado@gmail.com
Consens

3.5 afegir al final: "impulsem, per això fora bo partir 
per l’elaboració de les propostes de les aportacions 
motivades de les assemblees locals, sectorials , 
comissions." 

ASSEMBLEA DE CAMBRILS 
Contacte: Maricel Ortiñá - 646.111.600 
mpcambrils@gmail.com
Consens
I punt 3.5: "El Grup promotor no és un mer agregat de 
PORTAVEUS d'assemblees locals i sectorials (...)" 
Comentari: Considerem necessari substituir 
"representants" per "portaveus", ja que REPRESENTAR 
és substituir algú en l'exercici dels seus drets i en 
l'acompliment dels seus deures, fent quelcom en lloc 
seu, pel seu compte. En canvi PORTAVEU és una 
persona que porta la veu de l'assemblea. 

3.6. Qüestions concretes del 
funcionament i composició del grup 
promotor: 

3.6.1. La periodicitat orientativa de les 
reunions del Grup promotor serà de cada mes i 
mig (reunions molt freqüents no són viables i 
si són massa espaiades llavors hi ha massa 
temes a discutir). 

ASSEMBLEA GIRONÈS
Florencio – Telèfon: 647 727 764 
majoritària
3.6.1 La periodicitat orientativa de les reunions del 
Grup promotor serà de cada mes (reunions molt 
freqüents no són viables i si són massa espaiades 
llavors hi ha massa temes a discutir).

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens
3.6.1. La periodicitat orientativa de les reunions del 
Grup promotor serà de cada mes i mig (reunions molt 
freqüents no són viables i si són massa espaiades 
llavors hi ha massa temes a discutir). En qualsevol cas, 
mai s’espaiaran més de 3 mesos. 
Comentari: S’han de concretar uns terminis per 
adquirir un compromís ferm al respecte. 

ASSEMBLEA TERRASSA  
Consens

3.6.1 
Eliminem “llavors” de la segona línia perquè no cal: 
La periodicitat orientativa de les reunions del Grup 
Promotor serà de cada mes i mig (reunions molt 
freqüents no són viables i si són massa espaiades hi ha 
massa temes a discutir). 

ASSEMBLEA LOCAL SABADELL 
Persones de contacte: Àngels Olivella i Francesc Pellicer 
- mail: olivellaalier@gmail.com
Consens

3.6.1 “La periodicitat orientativa de les reunions del 
Grup promotor serà de cada mes i mig (reunions molt 
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freqüents no són viables i si són massa espaiades 
llavors hi ha massa temes a discutir). Es contemplarà 
l’opció de realitzar les reunions per internet.” 
Comentari :  els desplaçaments i l’elevat nombre de 
participants poden ser un handicap greu sigui on sigui 
que es celebri la reunió, potser caldria pensar en 
reunions fetes a través d’internet i que cada assemblea 
s’hi pogués connectar i participar. 

ASSEMBLEA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Joan i Francesc
Majoritària 

Afegim el text final: 
La periodicitat orientativa de les ....................llavors 
hi ha massa temes a discutir), "depenent de la situació 
sociopolítica de cada moment". 

3.6.2.  Abans de la reunió s'enviarà la 
documentació escrita necessària per garantir 
que arriba la informació i que es pugui discutir 
amb antelació. 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens

3.6.2. Abans de la reunió s'enviarà als representants, 
la documentació escrita necessària per garantir que 
arriba la informació per tal que es pugui discutir amb 
un mínim de 15 dies d’antelació. 

ASSEMBLEA D'OSONA EST - GUILLERIES 
Persona de contacte Fermí (Tel: 636 46 15 14 
fermi_t@yahoo.es)
Consens

3.6.2 Amb una antelació suficient, abans de la reunió, 
s’enviarà l’ordre del dia i tota la documentació 
necessària a les assemblees locals, per tal que es 
puguin debatre els temes que s’hauran d’aprovar a la 
reunió del grup promotor. 
Uns dies després de la reunió, s’enviarà l’acta de la 
reunió a les assemblees locals i sectorials. En aquesta 
acta, es consignarà el nom i la procedència de tots els 
assistents. 

ASSEMBLEA LOCAL PC GRANOLLERS I VOLTANTS 
Persona de contacte: Albert Pons 
Tel: 649 421 443 / mail: albertpons9@hotmail.com 
Consens

3.6.2. "Abans de la reunió del Grup Promotor s'enviarà 
amb 15 dies d'antelació al correu de cada assemblea 
local, l'ordre del dia amb el contingut dels temes a 
tractar. Les responsables o responsable de gestionar el 
correu de l'Assemblea Local ho reenviarà a tots els 
adherits i participants. D'aquesta manera garantim que 
arriba la informació i que es pugui discutir amb 
antelació." 
Comentari : El redactat actual no especifica: 
-A qui s'enviarà la documentació . 
-Quina és la informació que s'enviarà 
-Quin és el temps d'antelació. 

ASSEMBLEA TERRASSA
JORDI FERNANDEZ  
Consens

Hem afegit al final de l’última línia “ a les Assemblees 
Locals respectives”.
Abans de la freunió s’enviarà la documentació escrita 
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3.6.3.  Les assemblees enviaran d’ 1 a 2 
persones al Grup promotor per representar-les 
(a mesura que van creixent les assemblees es 
va ampliant el grup promotor i hem de vetllar, 
per facilitar els debats, perquè el seu tamany 
no sigui excessiu). 

necessària per garantir que arriba la informació i que 
es pugui discutir amb antelació a les Assemblees Locals 
respectives.

ASSEMBLEA LOCAL SANT CUGAT DEL VALLES 
Persona de contacte: Ramón Fargas 
Telefon 696 631 437 
Punt 3.6.3 
Les assemblees "locals i sectorials" enviaran d’ 1 a 2 
persones al Grup promotor per representar-les (a 
mesura que van creixent les assemblees es va ampliant 
el grup promotor i hem de vetllar per facilitar els 
debats, perquè el seu tamany no sigui excessiu). 

ASSEMBLEA D'OSONA EST - GUILLERIES 
Persona de contacte Fermí (Tel: 636 46 15 14 
fermi_t@yahoo.es)
Consens

3.6.3 Les assemblees enviaran d’ 1 a 2 persones al 
Grup promotor per fer d’enllaç entre els òrgans (a 
mesura que van creixent les assemblees es va ampliant 
el grup promotor i hem de vetllar, per facilitar els 
debats, perquè el seu tamany no sigui excessiu). 

ASSEMBLEA LOCAL SABADELL 
Persones de contacte: Àngels Olivella i Francesc Pellicer 
- mail: olivellaalier@gmail.com
Consens

3.6.3. “Les assemblees enviaran d’ 1 a 2 persones al 
Grup promotor per representar-les (a mesura 
que van creixent les assemblees es va ampliant el grup 
promotor i hem de vetllar, per facilitar els debats, 
perquè el seu tamany no sigui excessiu). Es 
contemplarà l’opció de realitzar les reunions per 
internet. ” 
Comentari: els desplaçaments i l’elevat nombre de 
participants poden ser un handicap greu sigui on sigui 
que es celebri la reunió, potser caldria pensar en 
reunions fetes a través d’internet i que cada assemblea 
s’hi pogués connectar i participar. 

ASSEMBLEA MOGENT 
Cesc Niubó (687994846) cescniubo63@gmail.com 
Consens

Eliminar 3.6.3 (sencer) 

ASSEMBLEA GARROTXA 
Rufo Bellon 
Minoritària

3.6.3  Les asemblees territoriales i sectoriales serán 
representades per 2 persones al Grup Promotor ...

3.6.4. Les assemblees poden canviar les 
persones que assisteixen al Grup promotor 
quan ho desitgin. 

En l'etapa inicial del Procés moltes assemblees 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens 

3.6.4. Les assemblees poden canviar les persones que 
assisteixen al Grup promotor quan ho desitgin. 
En l'etapa inicial del Procés, moltes assemblees han 
tendit a anar rotant les persones que assistien al Grup 
promotor per tal que companys/es diversos s'anessin 
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han tendit a anar rotant les persones que 
assistien al Grup promotor per tal que 
companys/es diversos s'anessin familiaritzant 
amb els debats. 

Un cop arrencat el Procés, seria desitjable que 
hi hagi una certa continuïtat de les persones 
que van al Grup promotor per garantir que els i 
les participants al grup tenen una bona 
informació prèvia i poden participar en les 
discussions. En qualsevol cas, cada assemblea 
pot utilitzar el criteri que consideri convenient. 

familiaritzant amb els debats. 
Un cop arrencat el Procés, seria desitjable que hi hagi 
una certa continuïtat de les persones que van al Grup 
promotor (durant un període màxim d’un any) per 
garantir que els i les participants al grup tenen una 
bona informació prèvia i poden participar en les 
discussions. En qualsevol cas, cada assemblea pot 
utilitzar el criteri que consideri convenient, tenint en 
compte que es renovarà la meitat del Grup 
promotor cada 6 mesos.  Cada assemblea o comissió 
serà l’encarregada de fer efectiva la seva rotació 
conseqüent. 
Comentari: Si volem diferenciar-nos de les 
organitzacions clàssiques i apostar per l’horitzontalitat, 
hem d’establir un dinamisme en els òrgans decisoris 
que ens doti de legitimitat sense renunciar a 
l’efectivitat. 

ASSEMBLEA TERRASSA  
Consens

3.6.4 
Hem eliminat “persones” a la segona línia (no cal) i 
hem eliminat “companys/es diversos” a 
la tercera línia i hem afegit “diverses les que” per fer 
congruent la frase: 

En l’etapa inicial del Procés moltes assemblees han 
tendit a anar rotant les que assistien al Grup Promotor 
per tal que fossin diverses les que s’anessin 
familiaritzant amb els debats. 

A la cinquena línia hem eliminat “els i”, donat que 
“persones” és una paraula femenina i inclou el masculí: 

Un cop arrencat el Procés, seria desitjable que hi hagi 
una certa continuïtat de les persones 
que van al Grup Promotor per garantir que les persones 
participants al Grup tenen una bona 
informació prèvia i poden participar en les discussions. 
En qualsevol cas, cada assemblea 
pot utilitzar el criteri que consideri convenient. 

ASSEMBLEA BCN – GRÀCIA 
Majoritària
(afegir paràgraf a continuació de l'existent): 

Es contempla la possibilitat de que cada assemblea 
tingui un grup de 5 persones fixes fent torns per anar 
de 2 en 2 (2 cada cop) a les reunions del grup 
promotor, sent una d’elles la mateixa en dues reunions 
successives. Això assegura la continuïtat i la correcta 
transmissió del grup promotor a les assemblees i alhora 
no carrega sobre només dues persones aquesta 
tasca. També permet que participin més persones de 
l’assemblea sense que aquesta participació sigui 
aleatòria o caòtica. Aquestes 5 persones poden ser 
substituïdes per altres 5 voluntaris en un temps 
determinat per l’assemblea. 

3.6.5. La paritat de gènere és un valor polític 
a tenir en compte i cal treballar per acostar-
nos a aquest objectiu. Per això, en el cas de 
les assemblees que enviïn dues persones al 

ASSEMBLEA BADÍA DEL VALLÈS

Punt 3.6.5 
al final on diu ......cal intentar garantir que una d'elles 
sigui una dona 
hauria de dir...........cal intentar que una d'elles sigui de 



Grup promotor, cal intentar garantir que una 
d'elles sigui una dona. 

gènere diferent 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens 

3.6.5. La paritat de gènere és un valor polític a tenir en 
compte i cal treballar per acostar-nos a aquest 
objectiu. Per això, en el cas de les assemblees que 
enviïn dues persones al Grup promotor, cal intentar 
garantir que una d'elles sigui una dona siguin de 
diferent sexe. 
Comentari: La redacció original tenia una petita 
connotació masclista. 

ASSEMBLEA SEGRIÀ
Susana Ariño – Tel.: 676 85 30 88
Minoritària
-Retirar el punt 3.6.5 completament. 

Minoritària
- suprimir la segona part del punt a partir del punt i 
seguit. Per tant, la redacció seria la següent: 

“La paritat de gènere és un valor polític a tenir en 
compte i cal treballar per acostar-nos a aquest 
objectiu”.
 
ASSEMBLEA DE TARRAGONA 
Contacte: Adoración Gil correu: kilkor9@yahoo.es
Telèfon: 606104686 
Majoritària 

Treure la 2a part de l'enunciat, és a dir, deixar tan sols: 
" La paritat de gènere és un valor polític a tenir en 
compte i cal treballar per acostar-nos a aquest 
objectiu". 

ASSEMBLEA MOGENT 
Cesc Niubó (687994846) cescniubo63@gmail.com 
Consens

3.6.5 Substituir per aquest redactat: 
"La paritat de gènere és un valor polític a tenir en 
compte i cal treballar per acostar-nos a aquest 
objectiu. Per això en el cas de les assemblees que 
enviïn més d’un/a representant al grup promotor cal 
intentar garantir la diversitat de gènere". 

ASSEMBLEA CONSTITUENT DE BLANES 
Xavier Reñaga -  tel. 609.377.200 
Majoritària

eliminar la paraula “garantir”. 

ASSAMBLEA DE MATARÓ: 
Contacte: Jordi Esquerra González 
Consens
Per això en el cas de les assemblees que enviïn dues 
persones al grup promotor cal intentar garantir “la 
paritat de gènere”. 

3.6.6. A mesura que es creïn noves 
assemblees, s'aniran incorporant al Grup 

ASSEMBLEA MOGENT 
Cesc Niubó (687994846) cescniubo63@gmail.com 
Consens
3.6.6 Substituir per aquest redactat: 
"A mesura que es creïn noves assemblees, aquestes 
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promotor. s'aniran incorporant al grup promotor." 

3.6.7. Les comissions de treball també 
enviaran representants al Grup promotor, fins 
a un màxim de 5 per comissió (per garantir 
que si hi ha comissions de treball molt grans 
no hi hagi massa gent al Grup promotor). És el 
Grup promotor qui decideix dissoldre o crear 
noves comissions de treball. 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens 
3.6.7. Les comissions de treball també podran enviaran 
representants al Grup promotor, fins a un màxim de 5 
2 per comissió (per garantir que si hi ha comissions de 
treball molt grans no hi hagi massa gent al Grup 
promotor). És el Grup promotor qui decideix dissoldre o 
crear noves comissions de treball. 
Comentari: Tornant al que dèiem al punt 3.4, creiem 
que no se li ha de donar més pes a les comissions de 
treball que a les assemblees (la base del Procés 
Constituent). 

ASSEMBLEA LOCAL SABADELL 
Persones de contacte: Muntsa Carbonell 
mail: muntsacarbonell@gmail.com
telèfon: 636700283 
Consens
3.6.7. “Les comissions de treball també enviaran 
representants al Grup promotor, fins a un màxim 
de 2 per comissió (per garantir que si hi ha comissions 
de treball molt grans no hi hagi massa gent al Grup 
promotor). És el Grup promotor qui decideix dissoldre o 
crear noves comissions de treball” 
Comentari: Assegurar la mateixa representativitat que 
les assemblees locals. 

ASSEMBLEA BCN – GRÀCIA 
Majoritària
(canviar el límit d’assistents per part de les comissions: 
)
Les comissions de treball també enviaran representants 
al Grup promotor, fins un màxim de 2 per comissió (per 
garantir que, si hi ha comissions de treball molt grans, 
no hi hagi massa gent al Grup promotor). És el Grup 
promotor qui decideix dissoldre o crear noves 
comissions de treball.
 
ASSEMBLEA LOCAL PC GRANOLLERS I VOLTANTS 
Persona de contacte: Albert Pons 
Tel: 649 421 443 / mail: albertpons9@hotmail.com 
Minoritària

3.6.7. Substituir: "...fins a un màxim de 5 per 
comissió" per: "...de 1 a 2 persones per comissió" 
El punt queda redactat així: 
"Les comissions de treball també enviaran 
representants al Grup Promotor de 1 a 2 persones 
per comissió...." 
La resta del text tal com està en el document proposat. 
Comentari: En igualtat de condicions de vot que les 
assemblees locals. 

ASSEMBLEA MOGENT 
Cesc Niubó (687994846) cescniubo63@gmail.com 
Consens

Eliminar del 3.6.7 el següent: 
"Les comissions de treball també enviaran 
representants al Grup promotor, fins a un màxim 
de 5 per comissió (per garantir que si hi ha comissions 
de treball molt grans no hi hagi massa gent al Grup 
promotor)”.És el Grup promotor qui decideix dissoldre o 
crear noves comissions de treball. " 
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ASSEMBLEA LOCAL PC GRANOLLERS I VOLTANTS 
Persona de contacte: Albert Pons 
Tel: 649 421 443 / mail: albertpons9@hotmail.com 
Majoritària

Afegir a la frase les paraules remarcades: 
"Les comissions de treball també enviaran 
representants al Grup Promotor amb veu però 
sense vot, fins a un màxim de cinc per comissió...." 
Comentari: Donant per fet que som un moviment amb 
una estructura democràtica i participativa, on una 
persona és un vot i es respecta la proporcionalitat com 
a exercici de democràcia directa i horitzontal. 
Principis bàsics que no només per estar explícits en 
diferents apartats del document sinó també perquè 
està implícit en la naturalesa del projecte del Procés 
Constituent (del projecte del nostre procés constituent)  
S'han de reflectir de manera clara, en la pràctica en els  
òrgans de representació. 
No hi ha dubte que l'Assemblea Local és l'àmbit primari  
on participen els i les membres del Procés Constituent 
(com diu el punt 1.1 del document 4) Per tant tots els 
membres de les Assemblees locals (que som tots) 
queden representats al Grup Promotor amb els 
representants que assisteixen. Quan cal votar es una 
incoherència democràtica que les i els companys que hi  
participen activament a les comissions centrals votin i 
encara és més incoherent que ho facin un màxim de 5 
per comissió mentre des de cada assemblea hi ha 
només 1 o 2 (1 a 2 màxim , segons el document , cosa 
que tampoc s'entén, gaire . O un o 
dos seria mes correcte). 
Diem que és una incoherència democràtica doncs 
cadascun dels membres de les comissions centrals, són 
membres de la seva assemblea local . I la seva 
Assemblea local ha d'estar representada en igualtat de 
condicions que totes les assemblees . 
Tot i això és obviament essencial la veu de les 
comissions doncs són l'engranatge principal d'unió i de 
funcionament del conjunt del moviment i la font de 
propostes. 
La filosofia de fons d'aquesta esmena es tractar 
realment de dotar d'eines democràtiques reals que 
garanteixin el vincle i respecte a les Assemblees locals,  
doncs són la base de la nostre existència. Els membres 
que fan feines a nivell central no han de perdre mai el 
vincle i la participació a l'Assemblea Local. 

ASSAMBLEA DE MATARÓ: 
Contacte: Jordi Esquerra González 
Consens
Les comissions de treball també enviaran representants 
al grup promotor, fins a un màxim 
de 5 per comissió (per garantir que si hi ha comissions 
de treball molt grans no hi hagi massa gent al grup 
promotor). “Aquests representants de les comissions de 
treball hi tindran veu però no vot, en tant que no són 
triats per les assemblees locals o sectorials”. Es el grup 
promotor qui decideix dissoldre o crear noves 
comissions de treball. 

ASSEMBLEA BCN – NOU BARRIS
Josep cruelles josepcruelles@gmail.com 
Majoritària 

mailto:josepcruelles@gmail.com
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3.6.7 
Les comissions de treball també enviaran representants 
al Grup Promotor, fins un màxim de 5 per comissió (per 
garantir que si hi ha comissions de treball molt grans 
no hi hagi massa gent al Grup Promotor). Es el Grup 
Promotor qui  decideix supervisa i decideix dissoldre o 
crear noves Comissions de Treball 

3.6.8.  Nou ASSEMBLEA LOCAL SANT CUGAT DEL VALLES 
Persona de contacte: Ramón Fargas 
Telefon 696 631 437 

Afegir punt 3.6.8 amb el següent redactat: 
3.6.8 “Les actes del grup Promotor es publicaran a la 
web.” 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens

3.6.8. Per promoure una deliberació fluida al Grup 
promotor, els punts decisoris de l’ordre del dia es 
tractaran en subgrups de debat, d'un màxim de 15 
persones, seguint una dinàmica acordada. Cada 
subgrup de treball presentarà les seves conclusions al 
conjunt (incloent fins a un màxim de tres línies 
d'opinió majoritàries) i a continuació, s’obrirà un 
torn limitat de paraules i es votarà. 
Comentari: La dinamització de reunions grans és 
complexa però vital per assegurar la participació de 
totes les sensibilitats incloses en la mateixa. La 
motivació d’aquesta esmena és garantir aquesta 
participació quan s’hagi de prendre alguna decisió al 
Grup promotor. Els punts de caire informatiu no són 
tan crítics en aquest aspecte. 

ASSEMBLEA TERRASSA
Consens

3.6.8 Les assemblees locals podran fer arribar-se entre 
sí propostes per a ser debatudes a través del Grup 
Promotor, que exercirà de simple intermediari. 

ASSEMBLEA CONSTITUENT DE BLANES 
Jordi Antoni Sanz - tels. 972.86.52.92 ó 670.534.211 
Consens

3.6.8 Les Assemblees Locals de municipis petits o 
barris, s’agrupen (si volen) en Assemblees Territorials 
(Agrupació de Municipis o Barris). Sent en aquest cas, 
les Assemblees Territorials les que aporten els 
representants al Grup Promotor, ja que els municipis 
petits poden tenir més problemes a l’hora d’aportar 
representants. 

ASSEMBLEA VILADECANS 
Majoritària
Afegir un punt 3.6.8, amb el text següent: 

“Amb la finalitat de facilitar l’assistència a les reunions 
del Grup promotor dels representants de les 
assemblees locals llunyanes als llocs de reunió, 
s’establirà un sistema de finançament que ajudi a 
sufragar al cost del desplaçament als representants que 
hagin de recórrer una distància considerable. Es pretén 
amb aquest sistema evitar que a les reunions del Grup 
promotor hi participi majoritàriament, només 



representants de les assemblees locals de la zona 
propera al lloc de reunió i descentralitzar d’aquesta 
manera el funcionament del Grup promotor. 

ASSEMBLEA BCN NOU BARRIS 
Contacte: Josep Cruelles josepcruelles@gmail.com
Minoritària
Punt 3 (): EL GRUP PROMOTOR: Afegir un punt 
3.6.8.nou  amb el text següent: 
“Les reunions del grup promotor tindran lloc de manera 
itinerant en les diferents comarques. ”

3.6.9. nou ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens

3.6.9. A la cloenda de la reunió del Grup promotor es 
podran incloure punts al proper ordre del dia, sempre i 
quan aquests rebin un suport mínim del 20% dels 
assistents. 
Comentari: Una proposta per a delegar punts del 
ordre del dia a la Coordinadora. 

ASSEMBLEA TERRASSA
Consens

3.6.9 Les persones que assisteixin a les reunions del 
Grup Promotor com a representants de les assemblees 
locals aportaran estrictament al debat els acords del 
seu col•lectiu i posteriorment informaran detalladament 
a la seva assemblea local sobre el desenvolupament de 
la reunió i els acords presos. 

ASSEMBLEA CONSTITUENT DE BLANES 
Jordi Antoni Sanz - tels. 972.86.52.92 ó 670.534.211 
Majoritària

3.6.9 Les Assemblees Territorials que agrupen a 
diversos municipis o barris, treballaran per 
constituir en cada municipi o barri (en localitats grans) 
la corresponent Assemblea Local, amb la col•laboració 
de la comissió d’extensió central quan sigui necessari. 

4. Comissions de treball generals: 

4.1. Són grups de treball oberts que s'ocupen 
de tirar endavant les tasques centrals 
necessàries perquè el  Procés Constituent 
funcioni. Es van reunint de forma regular amb 
la freqüència que consideren oportuna. 

ASSEMBLEA LOCAL DE CASTELLDEFELS 
Minoritària 
Afegir:
4.1 Són grups de treball "oberts a tothom que participi 
a les assemblees locals o/i sectorials" que s'ocupen  ́de 
tirar endavant les tasques generals [...] 

4.2. En l'actualitat tenim en marxa les 
següents comissions: organització, extensió, 
comunicació, continguts i finances. 

ASSAMBLEA DE MATARÓ: 
Contacte: Jordi Esquerra González 
Consens

Afegiríem una comissió més de treball general al punt 
4. 2.
Comissió de “relacions externes”: s’encarreguen de 
les relacions i coordinació amb altres organitzacions 
socials i polítiques. 

4.2.1. Comissió d'Organització: s’encarrega 
de respondre el correu de comunicació externa 
del Procés (info@) i de gestionar el correu de 
comunicació interna amb les assemblees 
(organitzacio@). 
S'encarrega de l'organització de les activitats 

mailto:josepcruelles@gmail.com


centrals del Procés Constituent (per exemple: 
les Jornades de Diàlegs Múltiples del 14 de 
juliol o Encerclem La Caixa l'11S) i de la 
distribució de material a les assemblees 
(material de propaganda, informació, 
samarretes...). 

4.2.2. Comissió d'Extensió: s'encarrega de 
la posada en marxa de les assemblees locals i 
sectorials; de les presentacions i d'ajudar a 
arrencar el Procés a cada territori o sector 
(extensio@). 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE 
Majoritària

4.2.2. Comissió d'Extensió: s'encarrega de la posada 
en marxa i del seguiment de les assemblees locals i 
sectorials; de les presentacions i d'ajudar a arrencar el 
Procés a cada territori o sector (extensio@). 
Comentari: Text afegit derivat de l’esmena al punt 1.3 

4.2.3. Comissió de Comunicació: 
s’encarrega de gestionar i actualitzar la pàgina 
web i de mantenir la comunicació de les 
activitats del Procés a través de la web i de les 
xarxes socials (comunicacio@, web@, 
suport@); coordina i penja els vídeos que es 
fan de les activitats; gestiona els temes de 
disseny; estableix contactes amb la premsa i 
els mitjans (comunicacio@). 

ASSEMBLEA LOCAL SANT CUGAT DEL VALLES 
Persona de contacte: Ramón Fargas 
Telefon 696 631 437 
Punt 4.2.3 
Comissió de Comunicació: “La comissió de comunicació 
és l’encarregada de promoure e 
impulsar una estratègia de comunicació i portar-la 
endavant de manera descentralitzada. 
Serà també l’encarregada d’ajudar, capacitar i recolzar 
tècnicament a les assemblees locals i gestionar el 
treball dels òrgans centrals prèviament pactat i 
consensuat de forma transversal” 
“ Els comunicats propis del Procés Constituent han de 
ser aprovats per el Grup Promotor" 

La comissió de comunicació també s’encarrega de 
gestionar i actualitzar la pàgina web i de mantenir la 
comunicació de les activitats del Procés a través de la 
web i de les xarxes socials (comunicacio@web@, 
suport@); coordina i penja els vídeos que es fan de les 
activitats; gestiona els temes de disseny; estableix 
contactes amb la premsa i els mitjans (comunicacio@) 

4.2.4. Comissió de Continguts: s'encarrega 
de l’aprofundiment programàtic dels 10 punts 
del Manifest i de proporcionar material, articles 
i enllaços a les assemblees i usuaris de la web 
(continguts@). Conté la subcomissió de 
formació que prepara i imparteix les sessions 
de formació o dinamització interna, o busca les 
persones que les poden fer. 

ASSEMBLEA TERRASSA
Consens
4.2.4 
A la primera línia hem afegit “de l’ideari expressat al”: 

Comissió de Continguts: s’encarrega de 
l’aprofundiment programàtic dels 10 punts de l’ideari 
expressat al Manifest i de proporcionar material, 
articles i enllaços a les assemblees i usuaris de la web 
(continguts@). 

ASSEMBLEA PROCÉS CONSTITUENT GRAMENET 
Persona que la proposa: Miquel Rodríguez 
Majoritària

Eliminar: “aprofundiment programàtic dels 10 punts” 

ASSEMBLEA POBLENOU-BARCELONA 
Contacte Rat Mata (636624263) 

Afegir a partir de...(continguts@) . :
 "Per a desenvolupar aquesta tasca es defineixen 10 
adreces electròniques amb el 
formanapuntX.continguts@procesconstituent.cat (ex. 
punt10.continguts@procesconstiutent. cat) amb un 
responsable cada un que ha de treballar en contacte 
constant amb les sectorials més relacionades amb el 
punt que coordini. " Conté ..... 



4.2.5. Comissió de Finances: s'ocupa de la 
gestió de les finances (finances@). 

ASSEMBLEA LOCAL SANT CUGAT DEL VALLES 
Persona de contacte: Ramón Fargas 
Telefon 696 631 437 

Punt 4.2.5 
Comissió de Finances: s'ocupa de la gestió de les 
finances (finances@). “ i ha d’establir unes directrius 
per a portar l’estat de contes de les assemblees locals, 
les dotacions que se li poden assignar els conceptes, i 
els imports màxims “. 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens

4.2.5. Comissió de Finances: s'ocupa de la gestió de les 
finances (finances@) amb la màxima transparència, 
publicant els comptes al web i presentant el balanç 
comptable a l’assemblea general. 
Comentari: Transparència davant els adherits i l’opinió 
pública. 

ASSEMBLEA BCN – GRÀCIA 
Majoritària
(modificar el redactat d’aquest punt:)

Comissió de Finances: s'ocupa de la gestió de les 
finances (finances@), presentació dels comptes anuals 
a l'Assemblea General i d'informar a les diferents 
assemblees territorials i sectorials del procediment a 
seguir fiscalment i comptablement. 
Comentari: l'Associació pel Canvi Social Pacífic i 
Democràtic, és una associació sense ànim de lucre 
legalment constituïda i donada d'alta a l'IAE, per tant, 
té una sèrie d'obligacions fiscals, que són extensives a 
totes les assemblees territorials i sectorials. En aquest 
aspecte les diferents territorials no poden ser 
autònomes i se'ls ha d'informar del procediment a 
seguir per fer arribar la documentació a la Comissió de 
Finances, per a que aquesta pugui calcular i presentar 
els diferents impostos als quals està obligada 
fiscalment. 

ASSEMBLEA CONSTITUENT DE BLANES 
Jordi Antoni Sanz - tels. 972.86.52.92 ó 670.534.211 
Consens
subpunts afegits :
4.2.5.1 Cada Comissió de Finances de les diferents 
Assemblees, remetran trimestralment el Balanç 
Comptable als adherits i assistents a les seves 
assemblees, així com a la Comissió de Finances del 
Grup Promotor. 
4.2.5.2 La Comissió de Finances del Grup Promotor, 
remetrà a tots els Adherits el Balanç Comptable 
General de Procés Constituent, coincidint amb les 
Assemblees Generals. 

ASSAMBLEA DE MATARÓ: 
Contacte: Jordi Esquerra González 
Consens
Comissió de Finances: s’ocupa de la gestió de les 
finances “i de publicar regularment informes contables 
desglossats amb un nivell de detall exhaustiu per 
garantir la transparència econòmica de l'organització”. 
ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   



5. La comissió de coordinació

Consens
5. La Coordinadora (o comissió de coordinació) 

Comentari: Es vol denotar que no és una simple 
comissió de treball més ja que es tracta del òrgan 
executiu del Procés i això ha de quedar clar. 

5.1 S'encarrega d'assegurar la coordinació de 
les tasques que fa cada comissió i de les 
tasques generals. Convoca el Grup promotor, 
prepara els ordres del dia i dinamitza la reunió 
periòdica. Es responsabilitza que les línies 
polítiques i d’acció decidides al Grup promotor 
es duguin a terme en el dia a dia. Dóna 
comptes al Grup promotor de la seva activitat 
quotidiana. 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens

5.1. S'encarrega d'assegurar la coordinació de les 
tasques que fa cada comissió i de les tasques generals. 
Convoca el Grup promotor, prepara els ordres del dia i 
dinamitza la reunió periòdica. Es responsabilitza que les 
línies polítiques i d’acció decidides al Grup promotor es 
duguin a terme en el dia a dia. Dóna comptes al Grup 
promotor de la seva activitat quotidiana i a l'assemblea 
general (si s'escau). 
Comentari: S’amplien els òrgans de supervisió. 

ASSEMBLEA VILADECANS 
majoria
Afegit:"... i a les assemblees locals i sectorials...". 

5.1 S'encarrega d'assegurar la coordinació de les 
tasques que fa cada comissió i de les tasques generals. 
Convoca el Grup promotor, prepara els ordres del dia i 
dinamitza la reunió periòdica. Es responsabilitza que les 
línies polítiques i d’acció decidides al Grup promotor 
es duguin a terme en el dia a dia. Dóna comptes al 
Grup promotor "... i a les assemblees locals i 
sectorials..." de la seva activitat quotidiana. 

ASSEMBLEA LOCAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ I EL 
BAIX TER 
Joan Telf: 660850535 
Consens
5.1: 
“S'encarrega d'assegurar la coordinació de les tasques 
que fa cada comissió i de les tasques generals. 
Convoca el Grup promotor, prepara els ordres del dia i 
dinamitza la reunió periòdica. Es responsabilitza que les 
línies polítiques i d’acció decidides al Grup promotor es 
duguin a terme en el dia a dia. Dóna comptes al Grup 
promotor i a l’assemblea general de 
la seva activitat quotidiana.” 

ASSEMBLEA DEL MOIANÈS 
Jordi Costa i Ana Morales – balandrau20@gmail.com 
Minoritària

5.1. (Nou redactat) "La Comissió de Coordinació és 
l’espai on es discuteixen i es proposen les grans 
decisions de les activitats que fa el Procés Constituent, 
a partir de les propostes de les assemblees locals que 
són els òrgans decisoris entre dues assemblees 
generals. S'encarrega de facilitar la connexió 
horitzontal entre les Assemblees Locals que, amb 
l'Assemblea General sòn les que, en darrera instància, 
prenen les decisions que afecten a tot el moviment." 

ASSEMBLEA LOCAL DE CASTELLDEFELS 
Minoritària 
5.1. 5.1 [...] Dóna comptes al Grup promotor de la 
seva activitat quotidiana "i dels punts rellevants 
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tractats a les diferents comissions de treball." 

5.2. Fins ara, la comissió de coordinació ha 
estat formada per 2 persones voluntàries de 
cada una de les comissions de treball citades 
en el punt anterior, que s’han anat creant 
segons les necessitats que apareixien. El 
balanç del funcionament de la comissió de 
coordinació és que cal ampliar-ne el nombre de 
persones per poder assumir més feina i per 
estar més en contacte amb les assemblees 
locals i sectorials. Aquestes persones han de 
poder representar la diversitat, la 
proporcionalitat i varietat del territori i dels 
temes que es treballen. Cal també fer un 
repartiment ben fet de les tasques de la 
comissió de coordinació i cal que quedi més 
clar, per criteris de transparència i legitimitat, 
qui en forma part, per tal que tothom conegui 
bé com es prenen i qui pren les decisions 
quotidianes del dia a dia. Per això, a partir de 
l'assemblea general de final d'any, 
el Grup promotor elegirà la comissió de 
coordinació del Procés. 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens

5.2. Fins ara, la comissió de coordinació ha estat 
formada per 2 persones voluntàries de cada una de les 
comissions de treball citades en el punt anterior, que 
s’han anat creant segons les necessitats que 
apareixien. El balanç del funcionament de la comissió 
de coordinació és que cal ampliar-ne el nombre de 
persones per poder assumir més feina, mantenint 
sempre un tamany operatiu, i per estar més en 
contacte amb les assemblees locals i sectorials. 
Aquestes persones han de poder representar la 
diversitat, la proporcionalitat i varietat del territori i 
dels temes que es treballen. Cal també fer un 
repartiment ben fet de les tasques de la comissió de 
coordinació i cal que quedi més clar, per criteris de 
transparència i legitimitat, qui en forma part, per tal 
que tothom conegui bé com es prenen i qui pren les 
decisions quotidianes del dia a dia. Per això, a cada a 
partir de l'assemblea general de final d'any anual, el 
Grup promotor elegirà s’escollirà per sorteig als 
membres que formaran o renovaran la comissió de 
coordinació del Procés d’entre els voluntaris que 
presentin les comissions de treball. 

Comentari: Rotació anual i composició aleatòria per 
donar oportunitats a tothom i evitar així els 
personalismes inevitables a l’hora de fer una assignació  
mitjançant votació. 

ASSEMBLEA LOCAL HORTA-GUINARDÓ (BCN) 
Persona de contacte: Joan Fradera 
Telèfon:695673948 email: jofracarla@economistes.com
Consens

5.2 
Afegir  a la línia 6: 
"Amb aquesta finalitat, en una fase transitòria fins la 
pròxima assemblea general, la comissió de coordinació 
ha d’estar formada en bona part (un mínim d’un 50%) 
per persones electes al grup promotor procedents de 
les assemblees locals i sectorials." 

ASSEMBLEA LOCAL SABADELL 
Persones de contacte: David Borrell 
Telèfon: 661 323 956 / mail: david.bofi@hotmail.com 
majoria
“La comissió de coordinació estarà formada per 20 
persones representants de les comissions 
de treball, assemblees locals i sectorials que seran 
elegides per votació en l’Assemblea General per un 
període no superior a 2 anys. Cada any es renovarà la 
meitat de la comissió. 
Comentari: És una manera d'anar solapant i fent més 
fàcil l'aprenentatge dels que van entrant, perquè 
sempre ho faran al costat de 10 que ja hi han estat 1 
any, alhora que que afavoreix la implicació de més 
gent, garantia de pluralitat i frescor d'idees i energies.”  

ASSEMBLEA LOCAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ I EL 
BAIX TER 
Joan Telf: 660850535 

mailto:jofracarla@economistes.com


Consens
5.2. (esmena igual a l’Assemblea local de Sabadell, 
gràcies) 

ASSEMBLEA SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
Contacte: Juanan Delgado 
Email: juanan.delgado@gmail.com
Consens
5.2 afegir al final: 
"La comissió de coordinació elegida pel Grup promotor 
fora bo que fos referendada per les assemblees locals, 
sectorial, comissions." 

ASSEMBLEA POBLENOU-BARCELONA 
Contacte Rat Mata (636624263) 
5.2. afegir al final: 
"Aquesta elecció es farà amb una presentació prèvia de 
candidats a través del seu currículum i objectius, i amb 
un cert temps de reflexió. Aquesta comissió es 
renovarà després de cada assemblea general seguint 
un procediment (reglament) que haurà de ser 
proposat al grup promotor i aprovat després de fer els 
comentaris i esmenes que calgui." 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens
5.2. (afegir un subpunt) El Grup promotor podrà 
destituir a qualsevol membre de la comissió de 
coordinació per causes justificades i per això, els 
membres d’aquesta comissió no podran formar part, a 
la mateixa vegada, del Grup promotor. 
Comentari: Separació clara entre el Grup promotor i 
la Coordinadora. 

ASSEMBLEA VILADECANS 
Majoritària
5.2. Modificació del darrer paràgraf: 
...com es prenen i qui pren les decisions quotidianes 
del dia a dia. "Per això, s'insta a la Comissió de 
Coordinació ́actual a definir clarament el nombre de 
membres y el mètode d'elecció d'aquesta comissió."

Minoritària
5.2. Modificació del darrer paràgraf:
...com es prenen i qui pren les decisions quotidianes 
del dia a dia. "Per això, la Comissió de Coordinació 
actual serà la responsable d'establir la composició i un 
procediment d'elecció d'aquesta comissió que haurà de 
ser refrendada per les assembleas locals i sectorials. 
Una vegada realitzat aquest procediment, el Grup 
Promotor escollirà la Comissió de Coordinació del 
Procés." 

5.3. Com a criteri general, quan s'hagin 
d'escollir comissions de treball o coordinacions 
de representació, es farà, en primer lloc, amb 
el criteri de consens i amb la voluntat que hi 
hagi representació de la pluralitat i la diversitat 
del moviment. Tant en les assemblees locals i 
l’assemblea general, com en el Grup promotor 
i a la coordinadora, es respectarà el principi 
d’una persona–un vot, i la proporcionalitat, 
com a exercici de democràcia directa i 
horitzontal. 

ASSEMBLEA TERRASSA
5.3 A la quarta línia hem substituït “coordinadora” per 
“Comissió de Coordinació”: 

Com a criteri general, quan s’hagin d’escollir 
comissions de treball o coordinacions de 
representació, es farà, en primer lloc, amb el criteri de 
consens i amb la voluntat que hi hagi representació de 
la pluralitat i la diversitat del moviment. Tant en les 
Assemblees Locals i l’Assemblea General, com en el 
Grup Promotor i a la Comissió de Coordinació, es 
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respectarà el principi d’una persona–un vot, i la 
proporcionalitat, com a exercici de democràcia directa i 
horitzontal. 

ASSEMBLEA LOCAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ I EL 
BAIX TER 
Joan Telf: 660850535 
Consens
5.3: “Com a criteri general, quan s'hagin d'escollir 
comissions de treball o coordinacions de representació, 
es farà, en primer lloc, amb el criteri de consens i amb 
la voluntat que hi hagi representació de la pluralitat i la 
diversitat del moviment. El Grup Promotor és qui 
decidirà la creació de les comissions de treball, a 
proposta de les assemblees locals o sectorials o de 
la comissió de coordinació.” 

5.4. Nou punt ASSEMBLEA ALT PENEDÈS 
Contacte: M. Teresa Sadurní 
altpenedes@procesconstituent.cat 
Consens
5.4. Es tindrà en compte que el funcionament de la 
COORDINADORA, preservi la naturalesa de moviment 
social, evitant la concentració de poder i estimulant la 
flexibilitat, participació, consulta i flux d'informació. 
Comentari:  Proposem que al document 4 s'incorpori 
el nou punt, ja que ens preocupa que en pogués 
resultar una mena de cúpula semblant als partits 
polítics. 

6. Nou punt
6.1 

ASSEMBLEA LOCAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ I EL 
BAIX TER 
Joan Telf: 660850535 
Consens
6è punt afegit NOU: 
“Tant en les assemblees locals i l’assemblea general, 
com en el Grup Promotor i a la Coordinadora, es 
respectarà el principi d’una persona–un vot, i la 
proporcionalitat, com a exercici de democràcia directa i 
horitzontal.” 

ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens
6. Referèndum
6.1. El Grup promotor, per iniciativa pròpia o a petició 
de la Coordinadora, així com un mínim del 10% de les 
assemblees, podran convocar un referèndum als 
adherits al Procés Constituent, amb un mínim de 20 
dies d’antelació, quan s’hagi de decidir sobre temes de 
gran rellevància. 
Comentari: És important dona pes a les bases en 
quant a la presa de decisions, permetent l’activació de 
consultes a diversos actors. 

6.2. ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens
6.2. Els referèndums son vinculants i necessitaran ser 
aprovats per la majoria simple de votants. 
Comentari: El criteri més bàsic en quant a l’acceptació  
del resultat d’una votació. 

6.3. ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens
6.3. Per a facilitar i agilitzar aquest procés s'habilitaran 
dos espais nous al web oficial del Procés 
Constituent. Un espai restringit, on cada adherit podrà 
introduir i visualitzar (únicament) el resultat de la seva 
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votació, i un altre obert, on es visualitzarà el resultat 
total de les votacions. El Grup promotor certificarà la 
validesa del resultat final del referèndum. 
Comentari: Cal ser àgils, sense comprometre la 
privacitat i la seguretat, i transparents en el resultat 
final. 

6.4. ASSEMBLEA BCN - ESQUERRA EIXAMPLE   
Consens
6.4. En qualsevol cas, serà obligatori sotmetre a 
referèndum l’aprovació o modificació de: 
    6.4.1. El manifest del Procés Constituent 
    6.4.2. El programari polític del Procés Constituent 

Comentari: Les decisions més crítiques s’han de 
prendre sempre des de les bases, respectant així el 
principi d’horitzontalitat del moviment. 

Altres esmenes ASSEMBLEA GARROTXA 
Rufo Bellon 
Minoritària
Proposta canvi de nom: consell interterritorial en lloc 
de Grup promotor

ASSEMBLEA TERRASSA
Esmenes generals 
Proposem unificar majúscules i/o minúscules, o 
decidir un criteri estable. 
Assemblees Locals i Sectorials > assemblees locals i 
sectorials 
Comissió de Coordinació > comissió de coordinació 
Comissions de Treball > comissions de treball 
Assemblea local > assemblea local 
Assemblea anual > assemblea anual 

Proposem modificar el nom de Grup Promotor a Grup 
d’Enllaç (a alguns companys i companyes “grup 
promotor” els sembla massa dirigista) Grup Promotor > 
grup d’enllaç 

ASSEMBLEA BCN – NOU BARRIS
Josep cruelles josepcruelles@gmail.com 
Majoritària
Punt 3. El Grup Promotor 
Proposem : Canviar l’actual denominació, que 
correspon a l’etapa de neixement del PC, que s’associa 
amb provisionalitat per una altre denominació que 
reflexi la seva funció i caracterització. Encarreguem al 
mateix Grup Promotor que proposi la nova 
denominació. 
Minoritària
Punt 5. La Comissió de coordinació 
Proposem : Canviar l’actual denominació per Comissió 
Permanent 

ASSEMBLEA LOCAL HORTA-GUINARDÓ (BCN) 
Persona de contacte: Joan Fradera 
Telèfon:695673948 email: jofracarla@economistes.com

Proposta de resolució final de l’Assemblea General. 
L’Assemblea territorial d’Horta-Guinardó (Barcelona) 
planteja que s’elabori i voti una resolució final de 
l’Assemblea General en el que se reafirmin els 10 punts 
del Procés Constituent i es contempli la necessitat 
d’elaborar un anàlisi polític de la situació extraordinària 
actual en que ens trobem i que contempli el dret a 
decidir, la denúncia dels pressupostos antisocials, la 
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limitació de les llibertats públiques, la unitat europea 
actual,... 

ASSEMBLEA LOCAL DE RUBÍ 
Persona de contacte: Javier Lechón Peralta 
correu de contacte: javi_dalton@hotmail.com 
Unanimitat
Proposta:  creiem molt necessari facilitar al màxim 
que la gent que no viu a Barcelona participi al Grup 
promotor, sectorials, comissions de treball general, 
etc... Per això caldria que rebin l'ordre del dia de 
les reunions amb antelació suficient per enviar 
comentaris i valoracions, participar a les reunions de 
forma telemàtica (videoconferència,etc...) 
A més de l'organització interna del Procés creiem que 
cal utilitzar més mecanismes de democràcia directa per 
via telemàtica (enquestes, consultes,etc...) Power to 
the people! 

ASSEMBLEA LOCAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ I EL 
BAIX TER 
Joan Telf: 660850535 
Consens
“A més de l'organització interna del Procés, creiem que 
cal utilitzar més mecanismes de democràcia directa per 
via telemàtica (enquestes, consultes, etc...)" 
(Aquest últim paràgraf és el mateix que ha presentat 
l’Assemblea local de Rubí) 
Proposta:  Des de la nostra Assemblea també s'ha 
comentat que és molt necessari introduir 
mecanismes telemàtics per la democràcia directa del 
nostre moviment. 

ASSEMBLEA GARROTXA 
Rufo Bellon 
Minoritària
Comissió d'organització (4.2.1.) i la comissió d'Extensió 
(4.2.2.) Aquestes dues comissions han de fer les feines 
de enfortir, cohesionar i expandir l’organització de P.C., 
objectius que poden ser asumits per una mateixa 
comisió. 
Proposta: Unificar les dues comisións sota el nom de 
Comisió d’Organització i Extensió. 

5. La comissió de coordinación. Aquesta comissió té 
una posició central en la estructura organitzativa del 
moviment i ha de asumir unes tasques prou 
importants. 

Proposta: 
1) Denominar-la Comissió Coordinadora . 

2) Afegir al apartat 5.2: ...La Comissió 
Coordinadora(C.C.) estarà constituida, de dues 
persones per cada comissió de treball, que el Consell 
Interterritorial elegirà per constituir la 
C.C. juntament amb cinc representants vinculats a cinc 
territoris (a concretar amb el mapa 
d’assemblees ) amb que es consideri convenient 
agrupar les diversas assemblees territorials, 
més un membre per assemblea sectorial. 

ASSEMBLEA LOCAL SABADELL 
Persona de contacte: Isidre Soler 
Telèfon: 676496019 
majoria
Proposta:  d'esmena al document 4, aprovada per, per 
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modificar el nom de Grup promotor per Mesa. 

ASSEMBLEA DE L'ÀREA DE L'ESCALA 
Consens
Proposta:
-Reunions descentralitzades a les ciutats més 
importants del territori, i/o explorar vies a través 
d'Internet. 

Consens
Adherir-nos a la proposta de l'ASSEMBLEA DE 
FIGUERES que diu el següent: 
" “El Procés Constituent no presentarà candidats o 
candidates a les properes eleccions europees i 
municipals perquè ni és un partit polític ni aquesta 
possibilitat està contemplada en el manifest que han 
signat 46.000 persones. El nostre moviment vol 
aconseguir que tot un seguit de forces polítiques, que 
en les eleccions que acabem d’esmentar es presentaran 
per separat o simplement no es presentaran, ho facin 
en una candidatura unitària quan es convoquin les 
properes eleccions al parlament de Catalunya. Una 
candidatura unitària que tindria com a objectiu la 
dissolució immediata del parlament escollit per 
convocar una Assemblea Constituent que permeti al 
poble de Catalunya decidir quin model d’estat i quin 
ordre econòmic i social vol . 
Tot i que les persones que formen part de la nostra 
organització, poden, si ho consideren convenient, 
presentar-se com a candidates en les esmentades 
eleccions, però cap candidat o candidata pot atribuir-se 
la representació del nostre moviment. 
La condició de candidat o candidata en aquests 
processos electorals, és incompatible amb l’exercici de 
tasques de representació de la nostra organització a 
cap nivell. 
A més, per preservar la independència del nostre 
moviment, acordem que les organitzacions locals o 
sectorials del Procés Constituent s’abstindran 
d’expressar el seu suport a cap candidat o candidata." 

5.3. Com a criteri general, quan s'hagin 
d'escollir comissions de treball o coordinacions 
de representació, es farà, en primer lloc, amb 
el criteri de consens i amb la voluntat que hi 
hagi representació de la pluralitat i la diversitat 
del moviment. Tant en les assemblees locals i 
l’assemblea general, com en el Grup promotor 
i a la coordinadora, es respectarà el principi 
d’una persona–un vot, i la proporcionalitat , 
com a exercici de democràcia directa i 
horitzontal. 

ASSEMBLEA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Joan i Francesc
Majoritària 
Proposta aclariment punt 5.3 

Es demana una aclaració sobre quina proporcionalitat 
és referida al paragraf. Petició demanada per Mateu, i 
Joan apunta que no existeix la idea d’acord per 
consens/majoria qualificada al document. 

ASSEMBLEA ALT PENEDÈS 
Contacte: M. Teresa Sadurní 
altpenedes@procesconstituent.cat 
Consens

Proposta: Existeix una certa duplicitat entre les 
assemblees sectorials i la Comissió de Continguts, la 
qual desenvolupa els 10 punts del Manifest, molts dels 
quals estan vinculats a les diverses sectorials. 
Podría ser beneficiós que cada sectorial s'integrés en el 
grup de Continguts que treballa els o els punt/s que li 
corresponen. 
Més que una proposta de redacció d'un punt concret 
del document 4, aquesta esmena preten que 
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l'assemblea del 22 discuteixi la relació, al nostre parer 
mal resolta, entre les assemblees sectorials i la 
Comissió de Continguts. 

ASSEMBLEA TERRITORIAL DE SARRIÀ - SANT GERVASI 
Manel López (Comissió Difusió) 
http://facebook.com/PConstituentSSG 
@PConstituentSSG 
Consens

Debat els 4 documents pel 22D, aprovats per consens 
Exposant les següents consideracions o 
Propostes generals:
01.- Es demana substituïr les paraules discutir i 
discusió per debatre i debat. 
02.- L'Assemblea Territorial de Sarrià - Sant Gervasi 
prefereix realitzar actes públics divulgant els nostres 
missatges, que no pas fer actes de protesta, entenent 
que en algún cas son necessaris i també hi 
participarem i col·laborarem en el que calgui. 
03.- Constituïr una "Comissió de Desobediència Civil" 
04.- Potenciar la "Comissió de coordinació" entre les 
diferents Assemblees Territorials 



 Document 4 original : Proposta d'esmena a la totalitat – Doc. 4

Assemblea general del 22 de 
desembre 

Document aprovat al Grup Promotor 
perquè sigui discutit a les assemblees del 
Procés Constituent i, finalment, 
a l'Assemblea general de desembre per ser 
aprovat, si s'escau, amb els canvis 
proposats pels membres de les 
assemblees locals i sectorials i pels 
participants a l'assemblea general. 

Propostes Organitzatives 
El model organitzatiu que hem tingut fins 
ara reflecteix la voluntat d'impulsar un 
moviment obert, amb una estructura 
democràtica, horitzontal i flexible. No 
volem construir una organització política 
sinó un moviment social i polític. Com a 
moviment nou, el seu funcionament està 
encara en evolució i en definició i haurà de 
ser ajustat de manera permanent tant per 
corregir els problemes que hi anem 
detectant com per satisfer les noves 
necessitats que sorgeixin. En la propera 
assemblea general anual haurem de fer 
balanç del nostre funcionament i veure 
quins canvis cal implementar a partir de 
l'experiència concreta. Partint d'aquests 
criteris i del funcionament que ara tenim, 
hem d'anar introduint millores que 
afavoreixin la participació, el debat 
col·lectiu i l'eficàcia a l'hora d'implementar 
les decisions, i ens permetin fer front a un 
futur on cada cop tindrem més reptes en el 
terreny organitzatiu i polític. Cada vegada 
haurem de posar en marxa iniciatives més 
ambicioses i afrontar debats polítics 
complexos i, per això, hem d'anar millorant 
la nostra organització. 

El Procés Constituent s'organitza a través 
de i està format per: 

1. Assemblees locals o sectorials: 

1.1. És l'àmbit primari on participen els i 
les membres del Procés Constituent. Cada 
assemblea regula el seu propi 
funcionament (periodicitat de reunions, 
comissions de treball a crear...) en funció 
de les seves necessitats, sempre i quan 
s'ajusti als valors i a la filosofia general que 
regeix el Procés Constituent. 
Participen a les assemblees del Procés 
aquelles persones que comparteixen els 
seus objectius i el contingut del Manifest 
per a la convocatòria d'un Procés 
Constituent a Catalunya. 

1.2. Cal garantir que totes les assemblees 

ASSEMBLEA LOCAL SABADELL
Persones de contacte: Alfonso Espinola del Amo
Telèfon: 600749594 Mail: fofo@anfos.cat

Proposta d'esmena a la totalitat al document 4. Aprovada 
per majoria:

El model organitzatiu que hem tingut fins ara reflecteix la 
voluntat d'impulsar un moviment obert, amb una estructura 
democràtica, horitzontal i flexible. No volem construir una 
organització política sinó un moviment social i polític. Com 
a moviment nou, el seu funcionament està encara en 
evolució i en definició i haurà de ser ajustat de manera 
permanent tant per corregir els problemes que hi anem 
detectant com per satisfer les noves necessitats que 
sorgeixin. En la propera assemblea general anual haurem 
de fer balanç del nostre funcionament i veure quins canvis 
cal implementar a partir de l'experiència concreta. Partint 
d'aquests criteris i del funcionament que ara tenim, hem 
d'anar introduint millores que afavoreixin la participació, el 
debat col·lectiu i l'eficàcia a l'hora d'implementar les 
decisions, i ens permetin fer front a un futur on cada cop 
tindrem més reptes en el terreny organitzatiu i polític.
Cada vegada haurem de posar en marxa iniciatives més 
ambicioses i afrontar debats polítics complexos i, per això, 
hem d'anar millorant la nostra organització sense oblidar 
mai els principis ideològics que apareixen al manifest 
fundacional.

El Procés Constituent s'organitza a través de, i està format 
per:

1. Principis i conceptes.
1.1 Els principis en que es basa la nostra estructura 
organitzativa són: la participació directa, la mobilització 
continuada, la pluralitat, la subsidiarietat, el retiment i 
l'autoorganització.
1.2 Són funcions de la nostra organització debatre, 
acordar i portar a terme accions.
1.3 Els nivells d'organització atenent-nos al principi de 
subsidiarietat territorial són el local i el general.
1.4 Els tipus actuacions individuals de cada persona dintre 
de la nostra organització poden ser o bé per decisió 
directa o bé per decisió delegada.

2. Assemblees
2.1 La principal estructura organitzativa serà l'assemblea
2.2 És l'estructura encarregada de debatre, prendre les 
decisions i portar a terme les accions pròpies del seu 
nivell territorial.
Cada assemblea estarà constituïda per un col•legi directe 
i un o varis col•legis delegats. Un d'aquests col•legis 
delegats ha de prendre les funcions de secretariat de 
l'assemblea.

2.4 Cal garantir que l'assemblea funcioni correctament i 
que siguin un espai de debat, decisió i acció agradable i 
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locals funcionen correctament i són un 
espai de treball agradable i inclusiu per a 
totes les persones interessades. Això 
implica que cal garantir un bon ambient de 
treball, procediments de dinamització 
adequats i una forma de discutir les 
diferències basada en el respecte. 
1.3. De forma regular, caldrà fer una 
seguiment col.lectiu del funcionament de 
les assemblees, dels aspectes positius i 
dels negatius i garantir les eines perquè 
cada assemblea funcioni correctament 
(jornades de formació de dinamitzadors 
d'assemblees, d'intercanvi d'experiències 
de treball, etc...). 

inclusiu per a totes les persones interessades. Això 
implica que cal garantir un bon ambient de treball, 
procediments de dinamització adequats, una forma
de discutir les diferències basada en el respecte i un 
sistema de decisió àgil i directe.

2.5 De forma regular, caldrà fer un seguiment del 
funcionament de les assemblees, dels aspectes positius i 
dels negatius i garantir eines perquè cada assemblea 
funcioni correctament (sistemes de votació electrònics, 
jornades de formació de dinamitzadors, d'intercanvi 
d'experiències de treball, etc.)

3. Col•legi directe de cada assemblea

3.1 Estarà integrat per totes i cadascuna de les persones 
del seu àmbit territorial que es consideren membres i 
participants del Procés Constituent i es consideren 
reunides contínuament.
3.2 La seva única activitat serà la votació. El resultat 
d'aquesta votació tindrà com a funció acordar línies 
d'actuació, aprovar documents, autoritzar adhesions i 
acords amb altres assemblees i/o organitzacions, definir 
les línies estratègiques i ideològiques representatives
del col•lectiu i qualsevol altre decisió que s'hagi de 
prendre de forma directa.
3.3 Els seus acords seran presos per votació directa de 
totes les persones que la integren i que així ho vulguin 
fer.

4. Col•legis delegats

4.1 És l'estructura que s'encarrega de les funcions de 
debat, d'acció i d'execució dintre de l'àmbit encarregat 
per l'assemblea de la què forma part.
4.2 Segons les seves característiques estaran integrats o 
bé per persones nomenades en assemblea i sempre amb 
funcions delegades o bé estaran oberts a la participació 
de totes aquelles persones que hi vulguin ser.
4.3 Si la seva pròpia assemblea així ho acorda els seus 
integrants també poden ser escollits directament per 
assembles de diferent nivell territorial.
4.4 En tot moment ha de retre informació al seu col•legi 
directe sobre la seva activitat. Aquesta informació ha 
d'ésser acurada, completa, clara; ha de fer saber quina o 
quines personen la presenten i ha d'ésser publicada de 
forma contínua en el temps, seguint cada inflexió de 
l'activitat tant de debat com d'acció i execució.
4.5 Quan el col•legi estigui integrat per persones 
delegades de més d'una assemblea s'ha de garantit el 
retiment d'informació a totes les assemblees 
representades.
4.6 Sigui quina sigui la seva composició (delegada o 
oberta) en qualsevol moment de la seva activitat, quan 
hagi necessitat d'acord i sempre per consens s'elaborarà 
una pregunta que es traslladarà al seu col•legi directe 
perquè acordi en votació.
4.7 El col•legi delegat ha de potenciar que les opcions 
presentades com a resposta de la pregunta siguin el més 
plurals possible (tres o més).

5. Votació

5.1 És l'acte en que cada persona membre d'un col•legi 



2. L'assemblea general: 

2.1. L'assemblea general es reuneix 
regularment un cop l'any i s’hi discuteixen 
les línies mestres de l'actuació del Procés 
Constituent. En cas que sigui necessari, el 
Grup promotor la pot convocar de forma 
extraordinària. Està formada per, i és 
oberta a, totes aquelles persones que es 
consideren membres i participants del 
Procés Constituent. 
2.2. Com a òrgan de màxima sobirania del 
Procés Constituent, haurà de fer balanç de 
la feina realitzada i dibuixar a grans trets 
les activitats futures, tot establint les grans 
línies estratègiques i organitzatives del 
moviment. També és un espai de 
coneixença i d’interrelació dels i les 
membres del Procés Constituent, 
que de forma quotidiana, participen en 
localitats i sectors diversos. 

3. El Grup promotor 

3.1. És l'espai on es discuteixen les 
propostes de treball i es prenen les grans 
decisions de les activitats que fa el Procés 
Constituent. És l'organ principal de decisió 
entre les assemblees generals anuals. 

3.2. Hem de potenciar el Grup promotor 
com un espai de discussió i presa de 
decisions i garantir un bon contacte regular 
d’interacció i comunicació en els dos sentits 
entre el Grup promotor i les assemblees 

directe manifesta la seva decisió sobre una pregunta 
plantejada.
5.2 En la valoració del resultat de la votació no es tindran 
en consideració ni la quantitat d'abstencions ni la de vots 
emesos de forma nul•la.
5.3 En les votacions on la pregunta plantegi escollir entre 
dues opcions es considerarà aprovada l'opció que obtingui 
la majoria dels vots.
5.4 En les votacions on la pregunta plantegi escollir entre 
més de dues opcions la votació es farà a dues voltes. A la 
segona volta només podran votar-se aquelles dues 
opcions que hagin obtingut més vots a la primera volta. 
Entre el retiment d'informació sobre el resultat de la 
primera volta i l'inici segona volta de la votació haurà de 
transcórrer un temps mínim de 30 minuts.
5.5 Tota votació en primera volta ha de comptar amb els 
següents elements:

1. Convocatòria de la votació amb una antelació 
mínima de 24 hores.
2. Període de retiment d'informació no inferior a 12 
hores.
3. Període de votació no superior a 12 hores.
4. Retiment d'informació sobre el resultat al 
finalitzar el recompte de vots.
5. Eventual convocatòria de segona volta de 
votació.

6. L'assemblea general

6.1 El seu àmbit territorial es Catalunya
6.2 És l'òrgan de màxima sobirania de la nostra 
estructura organitzativa
6.3 A més de totes les funcions i característiques de les 
nostres assemblees haurà de fer anualment aquestes 
tasques:
1. Esbossar les activitats futures
2. Dibuixar les grans línies estratègiques i organitzatives
3. Un balanç de la feina realitzada

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

7. El Grup promotor
18.

7.0. És un col•legi delegat de l'assemblea general
7.1. És l'espai on es discuteixen les propostes de treball i 
es proposen les grans decisions de les activitats que fa el 
Procés Constituent. És l'òrgan principal de debat a la 
nostra organització.

7.2. Hem de potenciar el Grup promotor com un espai de 
discussió i proposta de decisions i garantir un bon 
contacte regular d’interacció i comunicació en els dos 
sentits entre el Grup promotor i la resta d'assemblees i 
col•legis. La relació fluïda entre el treball regular de base
de les assemblees i col•legis i els debats del Grup 



locals i sectorials. La relació fluïda entre el 
treball regular de base de les assemblees 
locals i sectorials i els debats del Grup 
promotor és una qüestió molt important 
perquè el Procés Constituent funcioni bé. 

3.3. Al Grup promotor s'aborden tant les 
qüestions organitzatives generals com les 
qüestions socials i polítiques que calgui 
tractar. Cal garantir que, en les seves 
reunions, s'hi realitzin discussions 
polítiques de fons sobre els temes centrals 
que afecten el treball que es duu a terme. 

3.4.El Grup promotor està format per 
representants designats per les 
assemblees. Aquesta forma de composició i 
configuració del grup promotor és la que 
més s'ajusta a la realitat política i 
organitzativa del Procés Constituent en 
l'actualitat, que s'ha anat configurant com 
un moviment social i polític estructurat 
entorn d'assemblees locals i sectorials i en 
el qual es vol prioritzar el paper de les 
assemblees locals i sectorials. Les 
comissions de treball també hi designen els 
seus representants. 

3.5. El grup promotor no és un mer 
agregat de representants d'assemblees 
locals i sectorials (i de comissions 
de treball) sinó un espai de deliberació i 
discussió col·lectiva on, des de la diversitat 
de posicions i de plantejaments, cal 
elaborar les grans propostes i línies 
mestres de treball que permetin donar 
coherència general al moviment que 
impulsem. 

3.6. Qüestions concretes del funcionament 
i composició del grup promotor: 

3.6.1 La periodicitat orientativa de 
les reunions del Grup promotor 
serà de cada mes i mig (reunions 
molt freqüents no són viables i si 
són massa espaiades llavors hi ha 
massa temes a discutir). 
3.6.2 Abans de la reunió s'enviarà 
la documentació escrita necessària 
per garantir que arriba la 
informació i que es pugui discutir 
amb antelació. 
3.6.3 Les assemblees enviaran d’ 1 
a 2 persones al Grup promotor per 
representar-les (a mesura que van 
creixent les assemblees es va 
ampliant el grup promotor i hem de 
vetllar, per facilitar els debats, 
perquè el seu tamany no sigui 
excessiu). 
3.6.4 Les assemblees poden 
canviar les persones que 
assisteixen al Grup promotor quan 
ho desitgin. En l'etapa inicial del 
Procés moltes assemblees han 

promotor és una qüestió molt important perquè el Procés 
Constituent funcioni bé.

7.3. Al Grup promotor s'aborden tant les qüestions 
organitzatives generals com les qüestions socials i 
polítiques que calgui tractar. Cal garantir que, en les 
seves reunions, s'hi realitzin discussions polítiques de fons 
sobre els temes centrals que afecten el treball que es
duu a terme.

7.4. El Grup promotor està integrat per representants 
designats per l'assemblea general a proposta dels seus 
col•legis i la resta d'assemblees territorials.

7.5. El grup promotor no és un mer agregat de 
representants d'assemblees i col•legis sinó un espai de 
deliberació i discussió col•lectiva on, des de la diversitat 
de posicions i de plantejaments, cal elaborar les grans 
propostes i línies mestres de treball que permetin donar 
coherència general al moviment que impulsem.

7.6. Qüestions concretes del funcionament i composició 
del grup promotor:

7.6.1 La periodicitat orientativa de les reunions del 
Grup promotor serà de cada mes i mig.
7.6.2 Abans de la reunió es retrà informació escrita 
suficient i necessària. S'ha de garantir els 
integrants puguin disposar d'ella amb un termini de 
temps suficient per poder discutir-la amb antelació 
en assemblea territorial o col•legi si és el cas.
7. 6.3 Cada assemblea o col•legi designaran d'1 a 2 
persones al Grup promotor per representar-les.

7.6.4 Les assemblees o col•legis poden canviar les 
persones que assisteixen en delegació seva al Grup 
promotor quan ho desitgin. És desitjable que hi 
hagi una certa continuïtat de les persones que 
designades al Grup promotor per garantir que els i 
les participants al grup promotor, cal garantir que 



tendit a anar rotant les persones 
que assistien al Grup promotor per 
tal que companys/es diversos 
s'anessin familiaritzant amb els 
debats. Un cop arrencat el Procés, 
seria desitjable que hi hagi una 
certa continuïtat de les persones 
que van al Grup promotor per 
garantir que els i les participants al 
grup tenen una bona informació 
prèvia i poden participar en les 
discussions. En qualsevol cas, cada 
assemblea pot utilitzar el criteri 
que consideri convenient. 
3.6.5 La paritat de gènere és un 
valor polític a tenir en compte i cal 
treballar per acostar-nos a aquest 
objectiu. Per això, en el cas de les 
assemblees que enviïn dues 
persones al Grup promotor, cal 
intentar garantir que una d'elles 
sigui una dona. 
3.6.6 A mesura que es creïn noves 
assemblees, s'aniran incorporant al 
Grup promotor. 
3.6.7 Les comissions de treball 
també enviaran representants al 
Grup promotor, fins a un màxim de 
5 per comissió (per garantir que si 
hi ha comissions de treball molt 
grans no hi hagi massa gent al 
Grup promotor). És el Grup 
promotor qui decideix dissoldre o 
crear noves comissions de treball. 

4. Comissions de treball generals: 

4.1 Són grups de treball oberts que 
s'ocupen de tirar endavant les tasques 
centrals necessàries perquè el Procés 
Constituent funcioni. Es van reunint de 
forma regular amb la freqüència que 
consideren oportuna. 
4.2 En l'actualitat tenim en marxa les 
següents comissions: organització, 
extensió, comunicació, continguts i 
finances. 
4.2.1 Comissió d'Organització: 
s’encarrega de respondre el correu de 
comunicació externa del Procés (info@) i 
de gestionar el correu de comunicació 
interna amb les assemblees 
(organitzacio@). S'encarrega de 
l'organització de les activitats centrals del 
Procés Constituent (per exemple: les 
Jornades de Diàlegs Múltiples del 14 de 
juliol o Encerclem La Caixa l'11S) i de la 
distribució de material a les assemblees 
(material de propaganda, informació, 
samarretes...). 

una d'elles sigui una dona.

7.6.5. A mesura que es creïn noves assemblees, 
s'aniran incorporant els seus delegats al Grup 
promotor.

7.6.6 És el Grup promotor qui proposa dissoldre o 
crear noves comissions de treball i la quantitat de 
delegats que poden designar.

19.
20.

8. Comissions de treball generals:

8.1 Són col•legis delegats integrats per totes aquelles 
persones que hi vulgui ser. S'ocupen de tirar endavant les 
tasques centrals necessàries perquè el Procés Constituent 
funcioni. Es reuneixen de forma regular amb la freqüència 
que considerin oportuna.

8.2 En l'actualitat tenim en marxa les següents 
comissions: organització, extensió, comunicació, 
continguts i finances.

8.2.1. Comissió d'Organització: s’encarrega de 
respondre el correu de comunicació externa del Procés 
(info@) i de gestionar el correu de comunicació interna 
amb les assemblees (organitzacio@). S'encarrega de 
l'organització de les activitats centrals del Procés 
Constituent i de la distribució de material de propaganda, 
informació,... a la resta d'assemblees i col•legis.

8.2.2 Comissió d'Extensió: s'encarrega de la 



4.2.2 Comissió d'Extensió: s'encarrega 
de la posada en marxa de les assemblees 
locals i sectorials; de les presentacions i 
d'ajudar a arrencar el Procés a cada 
territori o sector (extensio@). 

4.2.3 Comissió de Comunicació: 
s’encarrega de gestionar i actualitzar la 
pàgina web i de mantenir la comunicació 
de les activitats del Procés a través de la 
web i de les xarxes socials (comunicacio@, 
web@, suport@); coordina i penja els 
vídeos que es fan de les activitats; 
gestiona els temes de disseny; estableix 
contactes amb la premsa i els mitjans 
(comunicacio@). 

4.2.4 Comissió de Continguts: 
s'encarrega de l’aprofundiment 
programàtic dels 10 punts del Manifest i de 
proporcionar material, articles i enllaços a 
les assemblees i usuaris de la web 
(continguts@). Conté la subcomissió de 
formació que prepara i imparteix les 
sessions de formació o dinamització 
interna, o busca les persones que les 
poden fer. 

4.2.5 Comissió de Finances: s'ocupa de 
la gestió de les finances (finances@). 

5. La comissió de coordinació 

5.1 S'encarrega d'assegurar la coordinació 
de les tasques que fa cada comissió i de les 
tasques generals. Convoca el Grup 
promotor, prepara els ordres del dia i 
dinamitza la reunió periòdica. Es 
responsabilitza que les línies polítiques i 
d’acció decidides al Grup promotor es 
duguin a terme en el dia a dia. Dóna 
comptes al Grup promotor de la seva 
activitat quotidiana. 

5.2 Fins ara, la comissió de coordinació ha 
estat formada per 2 persones voluntàries 
de cada una de les comissions de treball 
citades en el punt anterior, que s’han anat 
creant segons les necessitats que 
apareixien. El balanç del funcionament de 
la comissió de coordinació és que cal 
ampliar-ne el nombre de persones per 
poder assumir més feina i per estar més en 
contacte amb les assemblees locals i 
sectorials. Aquestes persones han de poder 
representar la diversitat, la proporcionalitat 
i varietat del territori i dels temes que es 

posada en marxa de les assemblees territorials i col•legis 
delegats sectorials; de les presentacions i d'ajudar a 
arrencar el Procés a cada territori o sector (extensio@).

8.2.3 Comissió de Comunicació: s’encarrega 
de gestionar i actualitzar la pàgina web i de mantenir la 
comunicació de les activitats del Procés a través de la web 
i de les xarxes socials (comunicacio@,web@, suport@); 
coordina i penja els vídeos que es fan de les activitats; 
gestiona els temes de disseny; estableix contactes amb la 
premsa i els mitjans (comunicacio@).

8.2.4 Comissió de Continguts: s'encarrega de 
l’aprofundiment programàtic dels 10 punts del
Manifest i de proporcionar material, articles i enllaços a 
les assemblees i usuaris de la web (continguts@). Conté 
la subcomissió de formació que prepara i imparteix les 
sessions de formació o dinamització interna, o busca les 
persones que les poden fer.

8.2.5 Comissió de Finances: s'ocupa de la 
gestió de les finances (finances@).

8.2.6 Es considera necessari la creació d'una Comissió 
de Votacions, encarregada de la posada en marxa i 
manteniment d'un sistema de votació àgil i fiable.

9. La comissió de coordinació
22.

9.0 És el col•legi delegat encarregat de les funcions de 
secretariat de l'Assemblea General amb funcions 
executives.
9.1 S'encarrega d'assegurar la coordinació de les tasques 
que fa cada comissió i de les tasques generals. Convoca el 
Grup promotor, prepara els ordres del dia i dinamitza les
reunions periòdiques. Es responsabilitza que les línies 
polítiques i d’acció decidides per l'Assemblea General es 
duguin a terme en el dia a dia. Ret informació i comptes a
l'assemblea general per la seva activitat quotidiana.

9.2 La comissió de coordinació està integrada per 
un nombre suficient de persones per tal d'assumir les 
tasques que tingui encomanades per l'assemblea general. 
Les persones que l'integren han de ser membres d'alguna 
de les comissions de treball generals. Aquestes persones 
han de poder representar la diversitat, la proporcionalitat 
i varietat del territori i dels temes que es treballen.

9.3 Aquesta comissió s'autoorganitza i fa un repartiment 
clar de les seves tasques entre els seus integrants. Per 
criteris de transparència i legitimitat la comissió ha de 
retre informació contínua sobre qui en forma part i cada 
membre de com i quan es prenen les decisions
quotidianes del dia a dia.



treballen. Cal també fer un repartiment 
ben fet de les tasques de la comissió de 
coordinació i cal que quedi més clar, per 
criteris de transparència i legitimitat, qui 
en forma part, per tal que tothom conegui 
bé com es prenen i qui pren les decisions 
quotidianes del dia a dia. Per això, a partir 
de l'assemblea general de final d'any, 
el Grup promotor elegirà la comissió de 
coordinació del Procés. 

5.3 Com a criteri general, quan s'hagin 
d'escollir comissions de treball o 
coordinacions de representació, es farà, 
en primer lloc, amb el criteri de consens i 
amb la voluntat que hi hagi representació 
de la pluralitat i la diversitat 
del moviment. Tant en les assemblees 
locals i l’assemblea general, com en el 
Grup promotor i a la 
coordinadora, es respectarà el principi 
d’una persona–un vot, i la proporcionalitat, 
com a exercici de 
democràcia directa i horitzontal. 

9.4 L'assemblea general ha de ratificar o modificar la 
composició de la comissió de coordinació amb una 
periodicitat màxima de 6 mesos.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

10 Col•legis sectorials
45.

10.1 Són col•legis delegats integrats per totes aquelles 
persones que hi vulgui ser.
10.2 És un dels espais primaris de participació els 
membres del Procés Constituent. Les seves funcions de 
debat, acció i proposta d'acords es concentren al voltant 
d'un àmbit temàtic de l'activitat política i/o social del 
Procés constituent.
10.3 Cada col•legi sectorial regula el seu propi 
funcionament segons les seves necessitats, sempre que 
s'ajusti als valors i a la filosofia general que regeix el 
Procés constituent.

11. Assemblees locals
46.

11.1 És una assemblea d'àmbit territorial integrades per 
totes aquelles persones que hi vulguin ser i vulguin 
treballar en l'àmbit del seu territori.
11.2 És un dels espais primaris de participació dels 
membres del Procés Constituent. Les seves funcions de 
debat, acció i decisió es circunscriben al voltatn del seu 
àmbit territorial. A més poden presentar propostes 
d'acord a l'Assemblea General.
11.3 Cada Assemblea local regula el seu propi 
funcionament segons les seves necessitats, sempre que 
s'ajusti als valors i a la filosofia general que regeix el 
Procés Constituent.
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