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PC: Bona tarda, Gerardo.
Gerardo Pisarello: Bona tarda.

PC: Escolta, Gerardo, de què 
parlem quan parlem de procés 
constituent? 
GP: Bé, pot definir-se de moltes 
maneres. En un sentit tècnic, és 
un conjunt d’actuacions que im-
pliquen canvis jurídics de fons 
i que culminen en l’elaboració 
d’una nova Constitució. 

PC: I en un sentit més ampli?
GP: Es pot veure com un pro-
jecte que aspira a refundar les 
institucions, a redefinir els drets 
de la població i a replantejar les 
obligacions dels poders públics i 
privats. Ara bé, no es tracta d’un 
mecanisme màgic que permeti 
modificar la realitat de la nit al 
dia. Una nova Constitució pot 
suposar un canvi en les regles del 
joc, però això no implica una mi-
llora immediata en la vida de les 
persones. 

PC: I què cal per assegurar aques-
ta millora?
GP: Calen molts elements que es-
capen a una Constitució: d’altres 
lleis, una altra administració, el 
desenvolupament de formes so-
lidàries, cooperatives de produc-

ció, de gestió dels bens comuns... 

PC: I la participació popular?
GP: Sens dubte. Un procés cons-
tituent democràtic s’ha de veure, 
sobretot, com a una eina plu-
ral, diversa, d’autoorganització i 
d’autoeducació popular.

PC: Per tant, un procés constitu-
ent és, per definició, democràtic?
GP: Pot ser democràtic però 
també pot ser autoritari o elitis-
ta, com va ser-ho la proposta de 
Constitució europea del 2004. 
Pot implicar sectors amplis de la 
societat, les classes populars, les 
dones, o bé pot realitzar-se des 
de dalt, sota la vigilància de les 
elits que governen o de grups de 
poder no sotmesos al control de 
la ciutadania, com va ocórrer en 
bona mesura amb la Constitució 
espanyola del 1978. 

PC: D’aquí la importància de 
l’autoorganització que comenta-
ves abans.
GP: La participació o la incidèn-
cia popular és decisiva. Per co-
mençar, en la fase destituent de 
l’ordre previ, és a dir, en el canvi 
de correlació de forces que permet 

desplaçar, per pressió social o per 
via electoral, els representants ins-
titucionals existents i imposar-ne 
uns de nou.  En segon lloc, en el 
moment d’obertura del procés 
constituent pròpiament dit. 

PC: És a dir, quan es trenca amb 
la Constitució antiga i es comen-
ça a construir la nova.
GP: Exacte. Quan es planteja la 
necessitat de convocar una Assem-
blea Constituent per elaborar una 
nova Constitució. La participació 
de la ciutadania en les mesures 

polítiques i socials que 
s’adoptin en aquesta 
fase, en l’elecció de 
l’Assemblea i en els 
projectes de Constitu-
ció que es discuteixin 
pot ser fonamental per 
a la configuració del 
règim polític i econò-
mic futur. I finalment, 
en el moment de rati-
ficació de la Constitu-
ció adoptada, que pot 
implicar una o més 
consultes a la pobla-
ció sobre les qüestions 
prèviament discutides.

PC: Però això no es podria fer 
mitjançant una reforma constitu-
cional? 
GP: Si la Constitució espanyola 
fos realment democràtica, hauria 

de permetre, com passa a Bolí-
via o a l’Equador, que la mateixa 
ciutadania pugui demanar una 
reforma total o la convocatòria 
d’una Assemblea Constituent. En 
la mesura que això no sigui possi-
ble, l’única sortida és una ruptura 
jurídica amb l’ordre constitucio-
nal existent. 

PC: I quan s’acostuma a engegar 
un procés constituent, de ruptu-
ra?  
GP: Les situacions en les quals 
un procés constituent pot acti-
var-se són variades. Per exemple, 
quan un poble o una comunitat 

política decideix constituir-se 
formalment en un Estat o en una 
nova república. Aquest va ser el 
cas dels Estats Units, el 1787, i de 

moltes repúbliques nascudes de 
processos anticolonialistes o in-
dependentistes al llarg dels últims 
segles.  

PC: I més actualment?
GP: També es pot engegar quan 
el règim polític d’una comunitat 
existent és qüestionat de manera 
prou radical com per exigir noves 
formes d’organització institucio-
nal i social. És el cas, per exemple, 
dels processos constituents que es 
van obrir a alguns països d’Amèri-
ca Llatina; o el que es va intentar, 
amb llums i ombres, a Islàndia.  

PC: Per què cal plantejar un pro-
cés constituent a Catalunya?
GP: Perquè molts dels canvis so-
cials, democràtics i nacionals que 
avui es reclamen no es poden dur 
a terme en el marc del règim cons-
titucional heretat de la Transició i 
ara rendit als interessos de la Troi-
ca i dels grans creditors. El proble-
ma no són un o dos articles de la 
Constitució. És un règim consti-
tucional que ni ha estat votat per 
les generacions més joves ni es pot 
reformar sense la voluntat dels 
partits que han provocat la crisi 
actual. Aquest bloqueig és el que 
genera el clam  d’un procés consti-
tuent que acompanyi la construc-
ció, des de baix, d’una República 
Catalana. 

PC: Moltes gràcies Gerardo.

“Un procés constituent democràtic s’ha 
de veure com un procés 
d’autoorganització popular”

“Un procés constituent 
democràtic s’ha de veure 
com un procés d’autoor-
ganització popular” 

“Molts dels canvis que 
avui es reclamen no es 
poden fer en el marc del 
règim constitucional es-
panyol actual”

“La participació o la in-
cidència popular és de-
cisiva”

Gerardo Pisarello s’apas-
siona quan parla de po-
lítica. El seu discurs és 
efervescent, afable i, al 
mateix temps, calculat 
quan busca les paraules 
més exactes per explicar 
conceptes complexos 
del dret constitucional, 
matèria de la qual n’és 
mestre a la universitat 
i a les places. Rere unes 
petites ulleres, la seva 
mirada irradia passió 
mentre resol alguns dels 
nostres dubtes.



La crida que Teresa Forcades 
i Arcadi Oliveres han fet per dur 
a terme un Procés Constituent a 
Catalunya és resultat de la im-
possibilitat de realitzar, dins el 
marc constitucional actual, els 
canvis socials, eco-
nòmics i polítics que 
una creixent majoria 
de la població venim 
reclamant des de fa 
temps. El problema 
no rau en un parell 
de lleis, articles o de-
crets, sinó en què la 
Constitució de 1978, 
que comptà amb una 
minsa participació 
ciutadana i fou tute-
lada per les elits polí-
tiques, econòmiques, 
militars i religioses, 
constitueix un clar 
impediment per ac-
cedir als nostres drets 
socials i nacionals. 
El règim actual ja no 
serveix, si és que mai ho havia fet, 
els interessos d’un gruix majori-
tari de la població. 

Precisament perquè l’actual 
sistema polític es mostra incapaç 
de donar respostes als desitjos i 
necessitats ciutadanes; i precisa-
ment perquè els mateixos partits 
que el van construir es neguen a 
reformar-lo per servir a la majo-
ria social, hem començat a tre-
ballar per impulsar un Procés 
Constituent amb l’objectiu de 
transformar radicalment l’actual 
estat de les coses i construir una 
República Catalana al servei de 
la ciutadania; una República ca-
talana del i per al 99%. 

“Ja en tenim prou d’aques-
ta forma de fer política”

De processos constituents n’hi 
ha hagut molts, però, i no tots 
han estat impulsats per i per a la 
majoria social. Tal i com va pas-

sar a l’Estat espanyol l’any 2011 
amb la introducció de l’austeritat 
en la Constitució amb l’acord PP-
PSOE i el suport de partits com 
Convergència i Unió, els canvis 
constitucionals poden perfecta-

ment ser dirigits des de dalt, de 
manera gens democràtica i amb 
l’objectiu de servir els interessos 
d’una minoria o del que en diem 
l’1%. Tanmateix, el que hi ha en 
joc en aquests moments al nostre 
país és massa transcendental com 
per ser gestionat a l’ombra de 
despatxos o en racons de passa-
dissos. Ja en tenim prou d’aques-
ta forma de fer política. 

Impulsar un Procés Constitu-
ent per construir una República 
Catalana del i per al 99% sig-
nifica implicar-hi amplis sectors 
de la societat, que moltíssimes 
persones prenguin la paraula i 
que la via sigui l’autoorganitza-
ció popular. És precisament per-
què pensem que sense la parti-
cipació de la ciutadania mitjan-
çant eines obertes, horitzontals 
i inclusives és impossible assolir 
una transformació del model 
polític i econòmic que regeix les 
nostres vides, que des del Pro-

cés Constituent s’han impulsat, 
en els darrers mesos, més d’un 
centenar d’assemblees a barris, 
pobles i ciutats d’arreu del ter-
ritori català. 

A més de ser construïda pel 
99%, aquesta nova República Ca-
talana ha de protegir els nostres 
interessos. Si no, no ens serveix. 
Volem aprofitar el potencial que 
ofereix l’actual context polític per 
contribuir a crear una nova rea-

litat amb la societat civil com a 
protagonista: per repensar-ho tot, 
per reordenar prioritats, per can-
viar lògiques, per incloure-hi tot-
hom. Se’ns presenta una ocasió 
sense precedents per rebutjar fer-
mament el caràcter autoritari de 
l’Estat espanyol, però no només 
això: en aquest moment de crisi, 
de canvi i de promeses, resulta im-
prescindible qüestionar també les 
institucions i els dirigents de casa 
nostra i fer entrar en l’agenda po-
lítica temes que al govern català li 
convé amagar al calaix. El poble 
de Catalunya no pot esdevenir 
coartada d’una llibertat que, tal 
i com es planteja actualment des 
de l’establishment, és parcial i es-
biaixada. 

“Volem la llibertat amb 
totes les seves lletres”

És per això que, des del Pro-
cés Constituent, entenem la Re-

pública Catalana del 99% com 
una nova comunitat política on 
les llibertats, en el seu sentit més 
ampli i complet, esdevinguin 
protagonistes i raó de ser d’un 
canvi esperançador del model 
social i polític. Entenem la lli-
bertat com la capacitat dels po-
bles de decidir sobre el seu propi 
futur; però també llibertat per 
pronunciar-nos sobre les retalla-
des; llibertat per no pagar un deu-

te que no hem creat 
nosaltres; llibertat 
per utilitzar i defen-
sar la nostra llengua; 
llibertat per deci-
dir sobre els nostres 
cossos; llibertat per 
accedir a una edu-
cació, a una atenció 
sanitària i a uns ser-
veis socials públics, 
gratuïts i de qualitat; 
llibertat per naciona-
litzar la banca sota 
control social i evitar 
que especuli amb les 
llars i els estalvis de 
milers de persones; 
llibertat per exercir 
la ciutadania inde-
pendentment d’on 

hàgim nascut; llibertat per com-
partir coneixement de manera 
il·limitada; llibertat per accedir a 
un habitatge digne; llibertat per 
poder alimentar les nostres famí-
lies; llibertat per decidir juntes 
sobre tots els àmbits que afecten 
les nostres existències, com a po-
ble, però també com a comuni-
tat, com a barris, com a famílies, 
com a persones i, per descomptat, 
com a majoria social que som. 

La República Catalana del 
99% serà aquella en què imperi 
la solidaritat, la transparència, 
la democràcia i la justícia social. 
Aquest és el nou model de país 
sobre el qual volem decidir, i vo-
lem ser, totes i tots, protagonistes 
del seu disseny, de la seva cons-
trucció i de la seva millora con-
tínua. 

Tu que tot just comences a lle-
gir aquest diari; tu que, com nos-
altres, també ets part del 99%, 
t’hi apuntes? 

Un Procés Constituent per construir la 
República Catalana del 99%
“El règim actual no serveix els 
interessos d’una majoria de la 
població”
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L’origen de la nostra contemporaneïtat no 
fou altra cosa que un procés constituent. A 
voltes, les coses més radicalment transforma-
dores i alliberadores s’inicien per actes sen-
zills i, aparentment, tradicionals. L’Estat fran-
cès havia entrat en bancarrota el 1788. Una 
guerra, perduda, contra Gran Bretanya, l’ha-
via portat a aquella situació. Lluís XVI, mo-
narca de França, es veié obligat a demanar un 
augment de tributs als seus súbdits. Tanma-
teix, per poder-ho fer no tingué més remei que 
convocar els Estats Generals: una forma de 
representació no democràtica, per estaments, 
que separava els francesos en tres estats: el de 
la noblesa o Primer Estat, el de l’església o Se-
gon Estat, i tota la resta composada per 28 
milions de francesos o Tercer Estat. Era una 
eina tradicional que, de forma inesperada, 
comportà un debat absolutament extraordi-
nari del poble francès durant els anys 1788 i 
1789. En petites reunions i assemblees, aquell 
poble omplí fins a seixanta mil quaderns de 
queixes, plens de reivindicacions materials 

però, també, de reclam de drets. Volien viure 
un present millor però, també, volien poder 
construir un futur radicalment diferent.

Quan finalment els Estats Generals s’obri-
ren, el Tercer Estat descobrí que tot l’esforç 
de teixir les reivindicacions de 28 milions de 
francesos no valia absolutament per res pels 
sectors privilegiats. Res de nou en el passat, 
però absolutament trencador en un present 
construït sobre noves bases. L’esforç fet du-
rant totes aquelles assemblees, l’esforç d’es-
coltar, reunir-se i teixir milers de reclams, l’es-
forç aparentment senzill i poc espectacular, 
fou també una acumulació immensa de recur-
sos en forma d’esperances, valors i certituds. 
Una acumulació que ja no podia acceptar un 
no com a resposta. En aquell moment, el Ter-
cer Estat afirmà una veritat sorprenent: ells no 
eren el Tercer Estat confrontat als altres dos, 
ells eren els representants del poble enfront 
dels privilegiats, ells eren el 99% enfront de 
l’1%. Ells no eren el Tercer Estat, ells eren 
l’Assemblea Nacional, fonament d’una nova 

nació, i per fer-ho, es convertien primer en 
Assemblea Constituent. Tot havia començat 
d’una forma tradicional, però, en un moment 
donat, canviaren la història per donar origen 
a la nostra contemporaneïtat.

Procés Constituent: Orígens
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L’Assemblea Cons-
tituent boliviana es va 
establir l’any 2006 com 
un espai d’obertura de 
participació política. Els 
sectors socials més silen-
ciats, com ara el movi-
ment de dones, van tre-
ballar-hi per promoure la 
seva presència i garantir 
el respecte als seus drets. 
Nombroses organitza-
cions van realitzar una 
reflexió sobre l’hetero-
geneïtat de necessitats de 
les dones i van identificar 
les possibles temàtiques 
centrals a incorporar en 
l’agenda constituent. Les 
seves propostes de trans-
formació social i políti-
ca, a més, tingueren com a objectiu fonamental 
que les seves reivindicacions no excloguessin les 
d’altres sectors populars sinó que totes elles es 
reforcessin entre si. Algunes de les seves exigèn-
cies van ser: 

El respecte vers la diferència ètnica i cultu-
ral; l’administració de justícia en igualtat per 
a tota la ciutadania; l’accés de les dones a l’ús, 
propietat i herència de la terra; el dret a la sa-
lut i l’educació gratuïtes, universals i garants 
de la pluralitat nacional i la igualtat de gènere; 

un salari just i equitatiu; la participació de les 
dones indígenes en estructures governamen-
tals; l’ús de llenguatge no sexista; la condemna 
i eradicació de qualsevol forma de violència 
contra les dones i per raó sexual i/o cultural; 
la sanció i prohibició de la discriminació per 
raó de gènere, llengua o discapacitat; el dret 
a la lliure opció i identitat sexual i a decidir 
sobre el propi cos; el reconeixement del treball 
domèstic i la redistribució de les tasques de 
cures; el dret a l’autodeterminació dels pobles 

indígenes; i la prescripció 
de la paritat i alternança 
en els espais de participa-
ció. També es va plantejar 
la necessitat de promoure 
un Estat laic que respec-
tés les diverses expressi-
ons i formes familiars.

Exigir totes aquestes 
qüestions com eixos de 
transformació social va 
constituir un gran avenç 
ja que, no només va 
permetre constitucionalit-
zar demandes per les 
que els moviments de 
dones portaven anys 
batallant, sinó que també 
va visibilitzar les causes 
de les desigualtats de 
gènere. Si bé no totes 

les seves propostes van tenir ressò, durant el 
temps constituent bolivià les dones van tenir la 
possibilitat de parlar i expressar-se des de les 
seves experiències, trencant els esquemes que 
les definien com a éssers passius i destacant 
la seva capacitat d’articular propostes com 
actores que decideixen i parlen per elles 
mateixes. 

Tota una inspiració per al nostre Procés 
Constituent i per a totes les dones que hi for-
mem part. 

Les dones en el Procés Constituent a Bolívia



.5

Atur En aquests moments hi ha 
873.000 persones aturades a Catalunya. 

L’atur castiga de manera  
especial la població  
més jove i la 
població immigrada.

Les mesures d’austeritat només  
agreugen el deute
Segons els governants, els economistes convencionals i els mitjans de 
comunicació, patim des de 2010 un problema de deute que només se so-
luciona amb retallades. Però el deute de l’estat espanyol ha passat 
de ser del 400% del PIB a 2010 al 500% a aquestes dates, per tant, 
és evident que aquesta recepta no funciona.

El problema del deute a l’estat és privat
El deute privat suposa més del 60% del total dels 5 bilions d’euros 
de deute espanyol, i gran part d’aquest deute ha passat a ser deute 
públic per culpa del rescat a la banca. Així, si al 2010 el deute públic 
era d’un 66% del PIB, ara ja passa del 100%  demostrant que les 
mesures d’austeritat i reformes imposades per l’estat i els governs au-
tonòmics sota el mandat de la Troica (BCE, EU i FMI) no només no han 
funcionat sinó que han empitjorat la situació. La PACD (Plataforma Audi-
toria Ciutadana del Deute) ha xifrat en el seu informe dels rescats banca-
ris en 1,5 bilions d’euros les ajudes donades la banca. 

El deute català
Pel que fa al deute català, la Generalitat de Catalunya ha estrenat una 
web de transparència que no ens dóna dades de quins són els seus cre-
ditors. Tan sols sabem que hem passat de 31.741 milions d’euros al 
2010 a 51.330 milions d’euros al 2n Trimestres del 2013, per tant 
en aquest cas, les retallades tampoc han funcionat. A més a més, la 
Generalitat ha començat una allau de privatitzacions, entre elles 
la venda de patrimoni, i part 
del que es ven són edificis on 
hi ha administracions o ser-
veis públics: això suposa una 
entrada de diners ara, però 
implica que caldrà pagar-ne 
lloguer, fet que agreujarà la 
situació. Les retallades no 
només no han funcionat 
sinó que han empitjorat 
la situació. 

DADES EPA

Taxa d’atur joves entre 16 i 19 anys
72,04% 

Taxa d’atur menors de 25 anys
56,80% 

DADES INE

Expedients 
de Regulació d’Ocupació

Només entre 2008 i 2011 el govern va autoritzar a Catalunya 11.690 Expedients  
de Regulació d’Ocupació, els quals van afectar a 120.571 treballadors/es.

2010
31.741 MEUR

2on trimestre 2013
51.330 MEUR

Algunes raons per llançar un Procés Constituent

Taxa d’atur població 
estrangera no comunitària 

DADES ENQUESTA ESTRUCTURA SALARIAL

Salaris   
Els salaris anuals dels homes 
a Catalunya són de mitjana un  

48,69%
superiors als salaris de 
les persones amb nacionalitat  
estrangera.

Els salaris de les persones 
a Catalunya amb 
nacionalitat espanyola són un

34,74% 
més alts que els de les dones

Jornades laborals

Això té repercussió tant en els seus ingressos com en la seva 
capacitat d’accedir a drets com la prestació de desocupació o 
una futura pensió. 
MITJA JORNADA = MIG SALARI =  
MITJA PRESTACIÓ = MITJA PENSIÓ

DADES EPA

són donesel 70,20%
De les 429.700 persones a Catalunya que tenen un con-
tracte a jornada parcial

DADES PACD

45,40% 
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Montserrat Busquets,
de l’assemblea d’Horta-Guinardó

Els esdeveniments m’han fet adonar de la gran 
repercussió que té la política en la vida de les persones. 
El govern de les nostres vides ens pertany a cadascú. 
No podem delegar-lo votant un cop cada 4 anys i deixar-
ho estar; hem d’implicar-nos-hi  i dedicar-hi una part del 
nostre temps, igual que el  dediquem a altres aspectes 
de la nostra vida personal, familiar, laboral, social…

És per això que vaig decidir implicar-me en aquest 
projecte  a l’assemblea d’Horta-Guinardó, que tot just 

arrenca. A l’assemblea i a les comissions, ens hi ajuntem un munt de persones amb 
moltes ganes, força, il·lusió, empenta... Ens falta experiència i algunes eines, però estem 
convençuts que hem emprès un camí de transformació social que no s’atura. De moment,  
ens estem organitzant i n’anem aprenent. 

El nostre camí cap a una República Catalana del 99% ha de ser un camí de 
construcció contínua, un procés cap a la creació d’un país més just i lliure; aquest procés 
hauria de ser democràtic, continu, obert, plural, respectuós amb les persones, integrador, 
inclusiu... I amb molt d’aprenentatge.

Maria Josep Cervera,
de l’assemblea de les Terres de l’Ebre

Sóc Maria. Dona, mare, treballadora social i de les 
Terres de l’Ebre. Suposo que per tot plegat vaig decidir 
implicar-me en el Procés Constituent. Des de sempre em 
sento responsable envers la societat i, des que sóc mare, 
encara més; i com més passen els anys, veig quanta raó 
tenia Fuster: “La política, si no la fas, te la fan”.

A les Terres de l’Ebre, al sud de Catalunya, compartim 
la sort d’un entorn incomparable i la desgràcia d’estar 
massa lluny de tot arreu, amb la manca de possibilitats 

que això implica; per tot plegat. Només hi quedem unes 200.000 persones. Conscients 
de la nostra singularitat i de que la unió fa la força, el 25 de juliol vam començar 
l’Assemblea Terres de Ebre pel Procés Constituent, ara amb 150 adhesions– 25 de les 
quals corresponen a persones que s’han compromès a treballar activament en grups 
locals, que són més operatius. Mensualment, ens reunim els organitzadors de totes les 
Terres de l’Ebre.

Per a mi no n’hi ha prou amb la independència;  cal una república que garanteixi 
els drets socials de la majoria. És a dir, un nou model d’estat més just, amb igualtat 
d’oportunitats, les bases del qual mirem d’establir en aquest Procés de la millor manera: 
en assemblea. Coste i valgue.Susana Ariño,

de l’assemblea del Segrià
En llegir el manifest- que s’emmarca dins dels 

meus paràmetres ideològics- i veure que el projecte 
era  encapçalat per la Forcades i l’Oliveres,  vaig decidir 
que era el moment de passar de la queixa a l’acció. És 
un projecte en què crec i que em dóna esperança de 
canvi real i radical. Al Segrià, hem constituït l’assemblea 
fa poques setmanes. S’han creat uns grups de treball 
genèrics; a partir d’aquí, la gent decidirà quin camí s’ha 
de prendre. Per a mi, en el procés cap a la República 

Catalana del 99%, el poder de decisió l’han de tenir les persones a través de les 
assemblees. Si hi ha una massa social àmplia treballant-hi, el projecte ha de desembocar 
en una candidatura al Parlament que aplegui el màxim de forces possibles d’esquerres- 
deixant de banda personalismes i sigles- amb l’objectiu final de redactar, des de les bases 
assembleàries, un marc jurídic nou on el centre d’interès sigui el benestar de les persones 
i no el benefici econòmic d’una oligarquia.

Teresa Carreras,
de l’assemblea d’Osona

M’he incorporat al Procés Constituent perquè vaig 
llegir el manifest i crec que, per assolir un canvi social 
democràtic i pacífic, cal realitzar-lo des dels deu punts 
que s’hi promouen.

En el meu municipi de Vic, ens reunim en assemblea 
un cop al mes i s’han format petites comissions per 
repartir algunes tasques. Les persones s’afegeixen 
voluntàriament a  aquelles en què poden fer-hi una 
aportació millor. L’assemblea es dedica a donar 

informació de les activitats del Procés Constituent, a dialogar sobre els punts del manifest i 
a pensar petits actes per promoure el Procés Constituent i participar en les seves activitats. 
A nivell comarcal, fem trobades periòdiques amb la resta d’assemblees d’Osona per 
reforçar-nos mútuament, preparar i dissenyar actes o accions conjuntes i unir esforços 
de difusió. A Osona tenim les assemblees de Vic, Osona Sud, Osona Nord, Osona Est-
Guilleries, Cabrerès i Lluçanès. L’activitat més gran que hem fet a nivell comarcal ha 
estat la jornada de Diàlegs Múltiples. Aquesta experiència ha estat força bona i n’anirem 
organitzant d’altres.

Cal caminar cap a la República Catalana del 99% sense perdre allò que és essencial 
en el Procés Constituent: l’assemblea. El Procés és un moviment assembleari i no 
s’aconseguirà aquest objectiu si no és amb la unió de tots i totes en un espai on tots i 
totes puguem participar i implicar-nos.

Les Assemblees prenen la paraula

Maricel Ortiñá,
de l’assemblea de Cambrils

Vaig decidir implicar-me en el Procés Constituent 
perquè és transformador i esperançador; per la 
credibilitat dels seus impulsors, grans exemples 
de responsabilitat humana i referents intel·lectuals, 
ètics, coherents, valents i aglutinadors de ciutadans 
responsables, compromesos i disposats a treballar pel bé 
comú. 

El Procés Constituent acaba de néixer a Cambrils 
com a resultat de la confluència de cambrilencs i 

cambrilenques provinents d’altres assemblees pioneres del territori, com ara la de 
Tarragona o la del Baix Camp. El seu treball inicial ha ajudat a estendre el projecte al nostre 
municipi, amb l’avantatge d’uns lligams que enriquiran la interconnexió d’assemblees 
del territori. A més a més, ha estat interessant copsar com cada assemblea crea la seva 
pròpia organització i dinàmica, fent evident l’atractiu de la diversitat.

El nostre Procés Constituent cap a una República Catalana del  99% ha de ser 
pacífic, ètic, cooperatiu, transparent, intel·ligent, informatiu, formatiu, transversal, solidari, 
organitzat, eficient, perseverant, creatiu, atractiu i en creixement continu.

Florencio de la Torre,
de l’assemblea de Girona

Personalment em corprenen dues qüestions, que són 
les que em van empènyer a  incorporar-me al Procés 
Constituent: hi ha alguna solució al deteriorament social 
i mediambiental que vivim? I, d’altra banda, el dilema 
candent de la independència em porta a plantejar-me: 
Independència cap a on? La direcció on apunta el 
Procés Constituent dóna unes respostes que m’agraden.

A la ciutat de Girona ja portem 6 assemblees. El 
número d’assistents últimament és d’una vintena de 

persones. Vam participar a l’encerclament del Trueta el dia 11 de Setembre i a l’acte de 
presentació del Procés Constituent a Girona amb la Teresa Forcades. Formem part de la 
Xarxa pels Drets Socials de Girona, amb la qual recolzem l’acció social de la PAH al bloc 
alliberat de Salt. També estem preparant unes xerrades/col·loquis per tractar els punts del 
manifest.

El repte més gran del Procés Constituent és crear una dinàmica de democràcia 
participativa en què intervinguin totes les persones i grups que ja estan pensant, creant, 
actuant en temes socials, econòmics i medioambientals. Hem d’elaborar un sistema que 
eviti l’acumulació de poder i que sigui operatiu per donar respostes al problemes que tenim.



La sanitat catalana està vivint 
un moment crucial. A les retalla-
des que pateix tot el sector pú-
blic, cal sumar-hi dos factors: el 
descobriment d’una situació de 
corrupció sistèmica i la determi-
nació del govern de canviar l’es-
tructura del model sanitari per 
obrir-lo al capital privat. 

Fa gairebé tres anys que 
aquesta situació és objecte d’un 
profund debat social i polític. 
Però més enllà d’això, avui la 
qüestió comença a ser un proble-
ma de salut pública: un proble-
ma concret i real que afecta un 
gran nombre de persones;  que 
provoca patiment i dolor a cen-
tenars de milers d’homes, dones 
i criatures a Catalunya.

En aquest escenari es crea la 
Sectorial de Sanitat del Procés 
Constituent: una sectorial que 
té com a repte tractar la crisi sa-
nitària en tota la seva dimensió. 
Així, en primer lloc, enfoca el 
problema des d’un punt de vis-
ta sistèmic amb l’objectiu d’es-
tablir les mancances del model 
actual; una feina que ha de per-

metre identificar amb claredat 
el problema i posar en marxa, 
després, una etapa en què es fa-

cin propostes concretes. Amb 
aquest objectiu, a la sectorial 
hi treballen grups sobre atenció 
primària, medecines alternati-
ves, atenció hospitalària, salut 
mental, corrupció a la sanitat, 
anàlisis de model, etc.

Però la sectorial vol anar més 
enllà. Conscient que la situació 
de la sanitat està tenint un im-

pacte directe en la situació per-
sonal de milers de persones,  vol 
convertir-se en una eina de car-
rer: per una banda, en una eina 
de denúncia que posi sobre la 
taula el patiment a què molts 
ciutadans s’enfronten; per una 

altra, com a eina d’acció que 
lluiti per fer efectius els drets 
sanitaris dels ciutadans. Amb 
aquest objectiu, la sectorial de 
sanitat està desenvolupant una 
campanya per tractar el tema 
de les llistes d’espera a la sani-
tat; una campanya que impliqui 
totes les assemblees del Procés 
Constituent d’arreu del territori 
per fer visible una problemàtica 
sistemàticament silenciada pels 
mitjans de comunicació. 

Amb aquests reptes per da-
vant, la sectorial convida a par-
ticipar tothom qui estigui inte-
ressat a treballar per la sanitat 
publica catalana. Per facilitar 
aquesta interacció, s’han posat 
en marxa els següents canals de 
comunicació.

Eines de contacte i participa-
ció de la sectorial:

Bloc:
http://sanitatpconstituent.wordpress.com/
Fòrum:
n-1.cc/g/proces_constituent_sectorial_sanitat
Correu electrònic:
sanitat@procesconstituent.cat

No calia una altra tragèdia 
de dimensions tan enormes com 
la de Lampedusa per subratllar 
la importància de la lluita per a 
una política d’immigració que 
parteixi de les necessitats de les 
persones i que respecti el dret de 
lliure circulació. Aquesta preocu-
pació ja figurava en el punt vuitè 
del manifest del Procés Constitu-
ent: en conseqüència, la Sectorial 
d’Immigració es va constituir el 
13 de setembre en una assemblea 
de 45 persones, a les quals caldria 
sumar-hi  unes 35 més, d’arreu 
del territori, que van indicar el 
seu interès tot i excusant-ne l’ab-
sència.

Després d’una animada dis-
cussió , les tasques que gaudiren 
d’un consens més ampli varen ser 
les següents:

Portar a terme una labor de 
sensibilització/conscienciació/pe-
dagogia -tant dins les assemblees 
del Procés Constituent com dins 

la societat en el seu conjunt-, so-
bre la situació i els drets de la im-
migració, tot combatent prejudi-
cis i percepcions distorsionades, i 
proporcionant arguments per a la 
derogació de la Llei d’Estrangeria 
i a favor dels drets de ciutadania 
per a tothom.

Explicar el procés constituent 
a les persones estrangeres i ani-
mar-les a participar-hi com a sub-
jectes polítics.

Participar en les lluites de les 
persones immigrades.

Incloure un punt a l’ordre del 
dia de cada assemblea dedicat a 
l’intercanvi d’informació sobre 
activitats i lluites, i a la posada en 
comú de les intervencions en les 
quals participem.

El 21 de setembre un bon 
grapat de membres de la sec-
torial vam participar en una 
concentració protagonitzada 
fonamentalment per persones 
immigrades; les consignes eren: 

treball, habitatge, papers i dig-
nitat. 

El punt central de la propera 

assemblea serà un debat sobre un 
text preparat per tres membres de 
la comissió de continguts i de la 
sectorial titulat “Tothom que viu 
a Catalunya ha de tenir els ma-

teixos drets; per a una Catalunya 
intercultural”. Després, aquest 
text -amb les esmenes pertinents-, 

passarà a la consideració del Pro-
cés Constituent en el seu conjunt.

Per a més infomació:
immigració@procesconstituent.cat

Sectorial d’Immigració

Sectorial de Sanitat
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Fem una crida a la ciutadania a adherir-se a 
aquest manifest, que té per objectiu la convocatò-
ria d’un procés constituent a Catalunya que permeti 
que el poble català decideixi de forma democràtica i 
pacífica quin model d’estat i de país desitja.

És urgent que creem entre totes un model polític 
i social nou i cal fer-ho sense repetir fórmules del 
passat, conscients que el procés no serà fàcil ni curt, 
sinó que requerirà l’autoorganització i la mobilit-
zació social continuada per garantir un canvi social 
profund.

Es tracta d’iniciar un procés des de baix, creant 
espais de trobada entre el màxim nombre de col-
lectius i persones a barris i pobles, per tal de bastir 
una nova eina plural i diversa i articular una can-
didatura el més àmplia possible per a les properes 
eleccions al Parlament de Catalunya, amb l’objectiu 
de defensar la convocatòria d’una Assemblea Cons-
tituent per definir quin nou model social i d’estat 
volem.

Un projecte de canvi social i de ruptura amb l’ac-
tual ordre haurà de defensar un seguit de mesures. 
Definir-les és una feina col·lectiva a realitzar per part 
de tots que participin en aquest procés. Una prime-
ra llista provisional, orientativa i no exhaustiva de 
punts a considerar és la següent:

1. Expropiació de la banca privada, defensa 
d’una banca pública i ètica, fre a l’especulació 
financera, fiscalitat justa, auditoria del deute i 
impagament del deute il·legítim.

2. Salaris i pensions dignes, no als acomiada-
ments, reducció de la jornada laboral i repar-
timent de tots els treballs, inclòs el treball do-
mèstic i de cura no-remunerat.

3. Democràcia participativa, reforma electoral, 
control dels càrrecs electes, eliminació dels 
privilegis dels polítics i lluita decidida contra la 
corrupció.

4. Habitatge digne per a tothom, moratòria dels 
desnonaments i dació en pagament retroacti-
va.

5. No a les privatitzacions, reversió de totes les 
retallades i potenciació del sector públic sota 
control social.

6. Dret al propi cos i no a la violència de gènere.

7. Reconversió ecològica de l’economia, expro-
piació i socialització de les empreses energèti-
ques i sobirania alimentaria.

8. Drets de ciutadania per a tothom, no a la xeno-
fòbia i derogació de la legislació d’estrangeria.

9. Mitjans de comunicació públics sota control 
democràtic, programari i xarxa lliure i desmer-
cantilització de la cultura.

10. Solidaritat internacional, no a la guerra, i per 
una Catalunya sense exèrcit i fora de l’OTAN.

Ens trobem en una cruïlla històrica on és necessa-
ri fer un pas endavant i aplegar forces. Fem una cri-
da a la ciutadania de Catalunya a signar aquest Ma-
nifest i a ajudar a construir entre totes i tots aquesta 
iniciativa de canvi a favor d’un model social, econò-
mic i polític igualitari i participatiu que es negui a 
separar la Llibertat de la Justícia i de la Solidaritat.

Arcadi Oliveres i Teresa Forcades

Manifest per la convocatòria d’un 
Procés Constituent a Catalunya

Arcadi Oliveres
Construir la República 
Catalana significa posar 
l’economia al servei de les 
persones, abandonar el lucre 
i l’especulació i practicar una 
democràcia participativa en 
la que prevalgui el principi de 
subsidiarietat. Significa igualment 
optar pel decreixement, oblidar-
nos dels exèrcits i de qualsevol 
recurs a la força, acollir els 
nouvinguts i nouvingudes i, per 
damunt de tot, no renunciar mai 
a la il·lusió col·lectiva.

Teresa Forcades
Pau i Bé! La meva República 
del 99% no és la república que 
farà desaparèixer l’1% dolent 
i corromput, que farà fora els 
xoriços per poder viure en pau. 
La meva república del 99% 
és la que desinstal·la de forma 
rotunda l’1% del seu pedestal 
i elimina tots els seus privilegis 
sense haver-lo de deshumanitzar 
primer, amb plena consciència 
que les persones que formen 
aquest 1% són, ni més ni 
menys, com nosaltres.

Carrilets de vies estretes


