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CONFLUIR PER 

CONSTITUIR 

la República 

Catalana del 99% 

 

Les persones sotasignats, membres, i en múltiples casos fundadores d’Assemblees de Procés Constituent 

[1] Des de la lleialtat al Procés Constituent i el respecte als acords de la darrera Assemblea General 

Extraordinària (25/07/15) de no participar com a organització a les eleccions del 27S i d’atorgar als i les 

membres del nostre moviment la facultat  d’implicar-se en la campanya electoral. 

[2] Des de la nostra plena identificació, i ara més que mai, per ser el moment històric de concreció i 

d’obertura d’una finestra d’oportunitat, amb: 

a) El contingut del “Manifest per la convocatòria d’un Procés Constituent a Catalunya” (origen 

del nostre moviment),  

b) El seu objectiu de “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”, i  

c) L’instrument per assolir-ho “la creació d’una candidatura unitària que tingui com objectiu la 

convocatòria de l’assemblea constituent que necessitem per fer una Constitució nova per a la 

república catalana, de manera que no sigui possible en el futur que els interessos d’uns pocs 

passin per davant de les necessitats de la majoria”. 

[3] Ara, a les portes de les eleccions catalanes del 27S, la màxima confluència assolida és la que 

constitueix la candidatura “Catalunya Sí Que Es Pot”. 

Defensem la necessitat, i ens sentim impulsors i partícips, d’ aquest  acord de confluència, fet des de la 

complexitat de l’entesa entre actors de cultures i tradicions diferents, que no només té el gran valor 

d’evitar la fragmentació, sinó, també, d’articular una resposta política pel moment històric.  

Com qualsevol acord, aquest és fruit d’una negociació. Entorn d’aquesta, dins el nostre moviment, s’han 

expressat, i les compartim, veus de critica i, també de desconfiança, desafecció i allunyament per la 

confusió (creada per part dels actors de la confluència,  amb  presses per  obtenir un acord),  per algunes 

aptituds i decisions (que recorden una forma de funcionar determinada), i pels límits i dificultats 

(resultants d’un calendari negociador accelerat que,  amb independència de la voluntat dels actors, no ha 

permès desenvolupar tots els objectius i processos de radicalitat democràtica que defensem), 

Sense obviar, en absolut,  aquesta reflexió, volem: 

a) Prioritzar pensant en els interessos de la gent i de les classes populars que necessiten d’una 

alternativa catalana guanyadora que mani obeint.  Creiem en la potencialitat guanyadora de 

l'instrument de confluència assolit, compromès amb la ruptura democràtica, social i nacional i el 

procés constituent 
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b) Posar en valor que la participació activa de Procés Constituent a la negociació va assolir 

l’avançament en els objectius proposats, com la incorporació en primera línia de candidatura de 

persones independents, referents de moviments i lluites socials. Que la candidatura de 

“Catalunya Sí Que Es Pot” l’encapçali una persona referent de la lluita social i compromesa amb 

el sobiranisme, ho valorem com a una contribució del nostre moviment i un èxit del mateix. 

 

 [4] Volem reconèixer i posar en valor la doble incidència de Procés Constituent en la confluència de 

“Catalunya Sí Que Es Pot”: en la construcció de ponts de diàleg entre actors polítics (aportant 

l’experiència interna de confluència per la base) i en la generació de continguts (tots els actors reconeixen 

el lideratge de Procés Constituent en la redacció de la “Declaració per al canvi social i polític a 

Catalunya” http://catalunyasiqueespot.cat/wp-content/uploads/2015/07/Manifest-Cat.pdf  i en 

especial en l’apartat “Un full de ruta constituent per refundar el país ”) 

[5] Volem posar el focus i l'accent en EL MOMENT POLÍTIC 

1. Estem davant una oportunitat històrica, poc possible de repetir-se, on les classes populars obrin i 

protagonitzin el procés constituent i de ruptura democràtica, social i nacional. El procés 

constituent el fem les classes populars o ens el fan les classes dominants. I si no el fem ara, 

quan? 

2. Alhora, les classes dominants catalanes també són plenament conscients i han sabut llegir el 

moment. Juguen fort i van a totes. JuntsxSI és la seva darrera innovació política, per tal d’aturar 

la unitat popular que porta la ruptura democràtica social i nacional, amb el precedent immediat 

de l’èxit de les candidatures municipalistes  ciutadanes confluents i rupturistes, de la primavera 

de la revolució democràtica.  

3. Ara és el moment històric per a Catalunya, no tan sols per passar de la resistència a l’alternativa, 

sinó per decidir si el lideratge del país, de la República Catalana de demà, el lideren les classes 

dominants o les classes populars empoderades per decidir-ho tot, davant de l’Estat espanyol, 

però també davant del poder financer i dels grans lobbys del capitalisme. 

[6] Per tot això, des de la llibertat per a les persones membres del Procés Constituent  d’implicar-se en la 

campanya electoral, des del reconeixement de la incidència del nostre moviment en la confluència i des 

de l’anàlisi del moment polític, volem expressar i organitzar com a PERSONES CONFLUENTS un 

suport a “CATALUNYA SÍ QUE ES POT”, des del nostre perfil i amb voluntat de: 

1. Aportar el valor afegit que ens és propi com a persones de Procés Constituent: l’experiència de 

treball de confluència per la base, la defensa de la radicalitat democràtica i de la nova política i la 

capacitat propositiva de continguts potents que pretenen garantir i enfortir el caire rupturista 

social i nacional  

2. Aportar, també, l’experiència com a activistes en moviments socials i ciutadans, així  com la de 

treball en candidatures ciutadanes confluents. 

3. Contribuir a la concreció programàtica, a facilitar el protagonisme ciutadà en la confluència 

(amb la intervenció política de la ciutadania no organitzada en partits polítics) i a empènyer a 

que “Catalunya Sí Que Es Pot” vagi més enllà de ser una candidatura i el govern del #noupaís  

esdevingui un moviment polític ciutadà. 

4. Participar i impulsar la campanya unitària electoral per la base. Treball en els comitès locals de 

campanya que s'impulsin durant les properes setmanes des de “Catalunya Sí Que Es Pot”. I 

amb la perspectiva i voluntat que esdevinguin embrió d’assemblees unitàries de base de 

“Catalunya Sí Que Es Pot”, com a moviment polític ciutadà. 

[7] Les persones sotasignants fem una crida a tota la gent del Procés Constituent a signar aquest manifest 

i a adoptar una posició de protagonisme actiu davant el #27S i que aquesta es concreti en un suport a la 

candidatura confluent de “Catalunya Sí Que Es Pot”  
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[8] Igualment, fem una crida a activistes socials i de les candidatures municipalistes confluents i a tota la 

ciutadania d'esquerres a donar suport a “Catalunya Sí Que Es Pot”, a participar en la campanya electoral i 

a organitzar-la barri a barri, ciutat a ciutat, sector a sector, per a fer guanyadora l’alternativa i per a 

sembrar per la base el moviment polític ciutadà que volem i necessitem les classes populars. 

PERSONES CONSTITUENTS I CONFLUENTS 

 per la REPÚBLICA CATALANA DEL 99% 

Primera llista de signants: 

Joan Borrell (Ass. La Vallalta), Montse Busquets (Ass. Horta-Guinardó), Montse Barnils (Ass. 

El Clot-Camp de l’Arpa), Lali Busquets (Ass. Nou Barris), Marc Casanoves (Ass. Educació), 

Francesc Consuegra (Ass. El Clot-Camp de l’ Arpa), Josep Cruelles (Ass. Nou Barris), Pep 

Domenenech (Ass. Poble Nou), Sandra Enrique (Ass. Clot-Camp de l’ Arpa), Sònia Farré (Ass. 

Sant Joan Despí),  Pere Fernàndez (Ass. Nou Barris), Marta Ferrer (Ass. Nou Barris), Ismael 

garcia (Ass. Sant Feliu de Llobregat) Agustí Gonzalo (Ass. Vall del Tenes l'Ametlla i Parets), 

Julián Lluís (Ass. Nou Barris), Jordi Martín (Ass. La Verneda), Josep Maria Martínez (Ass. 

Gràcia), Neus Martínez (Ass. Nou Barris), Roque Martínez (Ass. Badalona), Rosa Mateu (Ass. 

El Clot-Camp de l’ Arpa), Juan Medina (Ass. Nou Barris),  Cesc Niubó (Ass. Mogent-

Cardedeu), Amèrico Ologaray (Ass. Sant Cugat), Victòria Ortega (Ass. Vall del Tenes l'Ametlla 

i Parets), Joan Pallarès (Ass. Mogent-Cardedeu), Carles Rós (Ass. Nou Barris), Miquel Rubio 

(Ass. Santa Coloma Cervelló), Quim Sopena (Ass. Cornellà), Josep Garriga (Ass. Eixample-

Sant Antoni), Anna Armengol (Ass. La Vallalta), Jordi Marzo (Ass. Clot-Camp de l'arpa) .. 

Signa i dóna el seu suport al Manifest  

1. Omple el formulari que trobaràs a https://goo.gl/exAFvi 

2. Envian’s un email a constituents.confluents@gmail.com , amb les següents dades: 

a) Si ets membre de Procés Constituent:  

Assumpte: DONO SUPORT CONSTITUENT AL MANIFEST CONFLUIR PER 

CONSTITUIR 

Cós email: Nom i Cognoms, DNI, Telèfon, Assemblea de Procés Constituent de la que formes 

part 

b)      Si no ets membre de Procés Constituent i vols donar suport en qualitat de ciutadà / ciutadana, 

activista social i/o activista de candidatura municipalista confluent, ... 

Assumpte: DONO SUPORT CIUTADÀ AL MANIFEST CONFLUIR PER CONSTITUIR                                     

Cós email: Nom i Cognoms, DNI, Telèfon, en qualitat de : ciutadania / activista de ... 
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