
Sobre el document de balanç de l’Assemblea General del 22/12/2013

1) Presentació:

El document elaborat per la comissió de coordinació no valora prou clarament alguns 
dèficits democràtics importants que es van produir tant en el procés de debat com en la
pròpia Assemblea General. No creiem en absolut que vagin ser premeditats, sinó  
probablement fruit de la gran quantitat de feina i de la inexperiència que totes tenim 
d’un procés tan innovador com el que volem portar endavant. Però considerem que si 
no es reconeixen clarament els errors és molt difícil que es facin les propostes 
adequades per evitar-los en el futur, i també es corre el risc que moltes persones que 
s’han adherit al Procés Constituent valorant la seva voluntat d’impulsar una democràcia
participativa real, tant al seu interior com a la societat, s’inhibeixin en la seva 
participació (o fins i tot abandonin).

Per això proposem les següents consideracions sobre els punts que considerem 
fonamentals, amb l’objectiu de que siguin incorporades al balanç.

2) Consideracions

2.1 Funcionament de l’assemblea (paràgrafs 5 i 6):

Tant el debat abans de l’Assemblea com aquesta mateixa van tenir un important dèficit 
democràtic, que cal reconèixer ara i corregir de cara al futur:

- l’Assemblea General havia de ser la culminació d’un procés de debat del conjunt dels 
membres del Procés amb voluntat de participar-hi, que s’havia de desenvolupar a les 
assemblees territorials i sectorials. Tots els adherents, assemblees i comissions havien 
de tenir la possibilitat d’expressar les seves posicions, de conèixer les dels altres i 
d’influir en el debat i la presa de decisions.

- per això era imprescindible que les esmenes d’una assemblea fossin conegudes amb 
temps suficient per totes les altres, de manera que poguessin valorar si les recolzaven 
o no, o si era possible agrupar esmenes de diverses assemblees. Era correcte regular 
la data en que les assemblees havien d’entregar les seves esmenes, però no es podia 
eliminar aquesta informació transversal, ni la possibilitat de contacte per agrupar 
esmenes. Això no ha existit i, segons sembla pel balanç presentat, ni tan sols havia 
estat previst. De cara al futur (a l’apartat Millores de cara al futur) només es parla de 
contactes entre la comissió i l’assemblea o la persona que proposa les esmenes, es a 
dir, una relació vertical, obviant la necessitat del coneixement transversal per part de 
totes les assemblees i la possibilitat de relació entre aquestes.

- tots els assistents a l’Assemblea General haurien hagut de disposar (sense possibilitat
d’excuses tècniques) d’una guia d’esmenes, en la qual constés el text definitiu que 
proposava la comissió, la llista de totes les esmenes rebudes (indicant qui les feia i si 
havien estat majoritàries, minoritàries o consensuades) i especificant si havien estat 
acceptades, rebutjades o tenien una redacció transaccional. Totes les esmenes 



importants s’havien d’haver discutit a l’Assemblea General; en cas de falta de temps 
era l’Assemblea qui havia de discutir quines es discutien i quines no, però això últim va 
ser impossible fer-ho perquè no existia la guia d’esmenes. A l’apartat de Millores de 
cara al futur es diu que caldrà elaborar aquesta guia, però no es reconeix que la seva 
falta va ser un dèficit democràtic important, que el assistents no van poder valorar si el 
que es decidí votar era el més important, i que resultava impossible fer-se una idea 
mínimament clara del document que s’estava aprovant.

Contingut polític

En el balanç es reconeix que l’Assemblea General va prendre una decisió políticament 
correcte al enviar les dues resolucions, sobre la consulta i sobre les eleccions, a les 
assemblees de base perquè les discutissin. ¿És una manera implícita de reconèixer 
que el que s’havia fet no era correcte?

En tot cas les Millores de cara el futur són insuficients. Es diu: “En cas que sorgeixin 
temes imprevistos, cal garantir que les resolucions a tractar puguin estar disponibles 
abans de l’assemblea. Les qüestions que no puguin ser tractades de forma 
improvisada, a causa de la seva importància o complexitat, s’hauran de remetre a un 
debat posterior [el subratllat és nostre] a les assemblees locals”. Es a dir, un tema 
imprevist pot anar directament a l’Assemblea General amb la condició que abans s’hagi
passat als assistents; si posteriorment es constata que és important o complex es 
remetrà a les assemblees locals. Nosaltres creiem que la norma ha de ser la inversa: 
els temes imprevistos, especialment si són és importants o complexos o no s’han 
discutit mai, han d’anar primer a les assemblees de base; només quan es requereix 
una resposta urgent la podria prendre l’Assemblea General, però hauria de ser 
ratificada posteriorment per les assemblees de base. Aquesta norma inversa també ha 
de ser l’habitual en altres instàncies del Procés. Això és el que plantejava l’esmena de 
l’Assemblea de Sants, referida al Grup Promotor i recollida explícitament per la mesa: 
“En les qüestions importants la documentació s’enviarà amb prou temps per garantir 
que puguin ésser discutides amb antelació per les Assemblees”. Quan apareixen 
tensions entre la necessitat de definir continguts polítics i la democràcia participativa, 
cal prioritzar per la segona, especialment en un moviment heterogeni i en construcció 
com el nostre.

Certament la pregunta sobre la consulta i les conseqüències electorals no es podien 
preveure abans del 12/12/2013, però les respostes a donar eren qüestions importants 
que no requerien un pronunciament immediat. Si s’haguessin aplicat les Millores de 
cara al futur que proposa ara la comissió, les discrepàncies a l’Assemblea General 
s’haurien produït igualment: malgrat que tots els membres de l’Assemblea haguéssim 
rebut els papers amb anterioritat, nosaltres haguéssim plantejat que s’havien de discutir
abans a les assemblees de base, probablement la ponència hauria donat la mateixa 
resposta i s’hauria hagut de fer la mateixa votació. Perquè el problema de fons que 
estem plantejant és el paper que s’ha de donar a les assembles territorials i sectorials.

Comissió de l’Assemblea de Sants


