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Assemblea general del 22 de desembre (document 2) 

 

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. 

 

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

 

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.  

 

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. 

 

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 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 
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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. 

 

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