
MANIFEST PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS CONSTITUENT 

A CATALUNYA 

 

Els sota-signants fem una crida a la ciutadania de Catalunya a adherir-se 

a aquest manifest que té per objectiu la convocatòria 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 és el que desitja. 

 

Les mobilitzacions dels darrers dos anys han mostrat un potencial de lluita 

social creixent i un ampli rebuig a les polítiques que pretenen resoldre la 

crisi premiant amb diners, reconeixement i privilegis els seus responsables 

directes i endeutant de per vida a la majoria de la població.  

 

L’actual model econòmic, institucional i d’ordenament polític ha fracassat. 

 

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. Requerirà l'autoorganització i la mobilització social continuada. 

Només amb una ciutadania activa, participativa i al carrer serà possible 

garantir un procés de canvi social profund. 

 

Per a aconseguir-ho, cal impulsar un procés de reflexió i confluència 

ampli, plural i participatiu capaç de reconèixer en la seva competència i 

diversitat els múltiples col·lectius que ja fa temps que treballen pel canvi 

democràtic i pacífic,  i capaç de fer-los lloc en una plataforma unitària que 

cristal·litzi el malestar social creixent en una majoria política organitzada a 

favor d’un canvi de model.  

 

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 candidatura el més àmplia 

possible per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya amb 



l'objectiu de defensar la convocatòria d’una Assemblea Constituent per 

definir quin nou model d'estat i d’ordenació sòcio-econòmica volem.  

 

Articular una candidatura i presentar-se a les eleccions no significa crear 

un nou partit polític. No estem creant un nou partit polític i cap de les 

dues persones que presentem aquest manifest no pensem concórrer a les 

eleccions. El nostre objectiu és impulsar un procés des de baix que culmini 

en la creació d’una candidatura unitària que tingui com a únic objectiu la 

convocatòria de l’assemblea constituent que necessitem per fer una 

Constitució nova, de manera que no sigui possible en el futur que els 

interessos d’uns pocs passin per davant de les necessitats de la majoria. 

Un cop assolit aquest objectiu, la plataforma es dissoldrà. 

 

Un projecte de canvi social i de ruptura amb l’actual ordre haurà de 

defensar un seguit de mesures bàsiques i d’urgència. Definir-les és una 

feina col·lectiva a realitzar per part de totes les organitzacions i persones 

que participin en aquest procés. Una primera llista provisional, orientativa 

i no exhaustiva de punts a considerar és la següent: 

 

1. POLÍTICA: Dret del poble de Catalunya a decidir, tant en l’àmbit 

nacional com en el social. Lluita decidida contra la corrupció i 

eliminació dels privilegis dels polítics. Reforma electoral amb 

primàries, llistes obertes, sistema proporcional i vinculació al 

territori dels càrrecs electes. Democràcia participativa. Defensa de la 

comunitat municipal com a cèl·lula bàsica de la ciutadania. 

Derogació de la Llei d’Estrangeria. Catalunya sense exèrcit. Sortida 

de l’OTAN.  

 

2. ECONOMIA: Desobediència a les imposicions de la troika (banc 

central europeu, fons monetari internacional i comissió europea). 

Auditoria ciutadana del deute. No pagar el deute il·legítim. 

Expropiació de la banca privada i defensa d’una banca pública i 



ètica. Potenciació del sector públic sota control social. No a les 

privatitzacions. Fiscalitat justa. Foment del cooperativisme i de 

l’economia social i solidària. Habitatge accessible per a tothom. 

Repartiment de tots els treballs, inclòs el treball domèstic i de cura 

no-remunerat. No a l'especulació. Cooperació internacional. Lluita 

contra la pobresa i la marginació. Comerç just. Limitació a les grans 

superfícies.  

 

3. JUSTÍCIA i LLIBERTATS: Defensa i promoció dels drets socials. 

Moratòria dels desnonaments i dació en pagament retroactiva. 

Tipificació més estricta de la delinqüència econòmica i reforma dels 

codis civil i penal. Justícia més àgil. Dret al propi cos. Fi de la 

repressió policial. 

 

4. ALIMENTACIÓ, MEDI AMBIENT, ENERGIA: Sobirania alimentària i 

defensa de la pagesia. No als transgènics. Reconversió ecològica de 

l’economia. Transició a un model energètic renovable. Expropiació i 

socialització de les grans companyies energètiques. Tancament de 

les nuclears. 

 

5. SERVEIS SOCIALS PÚBLICS I DE QUALITAT, que permetin l’accés de 

tothom a l’educació, la recerca, la sanitat i a pensions dignes. 

Mitjans de comunicació públics sota control democràtic.  Programari 

lliure i desmercantilització de la cultura. 

 

Ens trobem en una cruïlla històrica on és necessari fer un pas endavant i 

aplegar forces. Fem una crida a la ciutadania de Catalunya a signar aquest 

Manifest i a sumar-se a aquesta iniciativa de canvi a favor d’un model 

social, econòmic i polític igualitari i participatiu que es nega a separar la 

Llibertat de la Justícia i de la Solidaritat. 
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