
COMUNICAT de DISSOLUCIÓ de l’ASSEMBLEA del MOIANÈS del 
moviment per a un  PROCÉS CONSTITUENT 

 
 

La publicació del Manifest per la convocatòria per a un Procés Constituent a Catalunya del 10 d’abril 
del 2013 (http://www.procesconstituent.cat/ca/manifest), va donar esperança a moltes persones que ens hi vàrem 
adherir, desitjoses d’una transformació social en profunditat per a un futur millor per al nostre país. 

Després d’unes primeres jornades de debat, una bona colla vam voler-hi participar de manera activa, 
i ens vam anar aplegant i organitzant a l’entorn d’assemblees que es formaven arreu del territori. 
L’incipient moviment de Procés Constituent va anar creixent fins arribar a la 1ª Assemblea General del dia 
22 de desembre del 2013, on s’havien de prendre importants decisions relatives als objectius i al 
funcionament intern de l’organització del moviment. 

El cas és que en l’organització i desenvolupament d’aquesta 1ª Assemblea General, van quedar 
paleses nombroses irregularitats i mancances democràtiques, tal com ja vàrem manifestar en el nostre 
comunicat de Valoració de l’Assemblea General, el qual va ser aprovat per consens i unanimitat per 
l’Assemblea del Moianès del moviment per a un Procés Constituent, i fet públic a través de les assemblees 
territorials i sectorials, així com també ho van expressar altres assemblees territorials.  
(http://moianesprocesconstituent.wordpress.com/2014/01/10/valoracio-assemblea-general-22-12-2013/) 

Però el que ens sembla més greu és que, amb posterioritat, no hem vist corregides cap de les causes 
de fons que varen originar dites irregularitats. Aquella primera impressió de dirigisme i de manca de 
transparència ens ha quedat reforçada a la vista del desenvolupament de les consegüents accions dels 
òrgans de direcció del moviment. 

Per fidelitat i per coherència amb els punts del Manifest, al que lliurement estem adherits, 
especialment pel que fa al punt número 3, pensem que l’organització del moviment hauria de treballar 
plenament en forma de democràcia participativa, molt més enllà de la democràcia representativa. Per 
altra banda, creiem que la confiança i el control dels càrrecs electes és possible només des del 
coneixement de proximitat, i el fet que no s’hagi definit la consideració de pertinença al moviment fa que 
puguin ocupar càrrecs de responsabilitat persones no vinculades a cap de les Assemblees Territorials, que 
són les que aglutinen els membres actius que formen la base de tot el moviment. 

En definitiva, posem de manifest que el funcionament de l’organització del moviment ens recorda 
cada vegada més el funcionament típic d’un partit polític, cosa que entenem que es contradiu amb el 
propi esperit del Manifest, i pensem que no som els únics en tenir aquesta percepció, pel degoteig de 
baixes o desercions que s’estan produint, amb la pèrdua de capital humà per a l’activisme social que això 
comporta. Tanmateix, ens sembla que aquest mode de funcionament és encara majoritàriament prou 
acceptat dins del moviment de Procés Constituent com per poder-ho corregir ara per ara.  

Donades aquestes circumstàncies, la totalitat dels membres actius de l’Assemblea del Moianès ens 
sentim desmotivats per atraure més persones cap al moviment i per seguir formant part del moviment 
com a organització, i per aquesta raó ens sembla que el més honest és dissoldre l’Assemblea del Moianès 
del moviment per a un Procés Constituent, i que altres persones que se sentin motivades puguin formar 
lliurement les assemblees territorials del moviment per a un Procés Constituent que creguin oportunes en 
aquest territori. 

En conseqüència, després de ser sotmès a debat en assemblea, s’aprova per unanimitat la dissolució 
de l’actual Assemblea del Moianès del moviment per a un Procés Constituent, i també s’aprova per 
unanimitat el present comunicat de dissolució de la mateixa. 

Així mateix, manifestem també la decisió d’impulsar una Assemblea popular del Moianès, units per 
l’esperit dels 10 punts del Manifest per la convocatòria per a un Procés Constituent a Catalunya, sense 
detriment i amb independència de l’adhesió individual, o no, a aquest manifest. 

 

Moià, a 30 de maig de 2014 
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