
TEMA 2) EL MISSATGE DEL PROCÉS CONSTITUENT 
El perquè d’aquest grup de diàleg:  

Es planteja amb l’objectiu d’assolir un missatge clar, entenedor envers als altres per explicar, 
convèncer, compartir, etc. el Procés Constituent.  

A continuació transcrivim a modo de “flaixos” els temes dels quals vam parlar:  

perquè vivim en una SOCIETAT que està MALALTA i hem de canviar les regles del joc  

Ha de ser un missatge que arribi a tothom ENTENEDOR  

Ens ha de permetre eixamplar la base Hauria de ser molt DIDÀCTIC  

Ens hem de proveïr d’un ARGUMENTARI  

Ho volem canviar tot però dins d’un horitzó possible i probable  

A quin marc, sembli que el més assequible sigui el Parlament de Catalunya i/o perquè no 
més ampli.  

Òbviament hem d’aconseguir la majoria social que ho recolzi, no només guanyar unes 
eleccions.  

No podem pretendre començar de zero, discutir-ho tot, hi ha molta feina feta hem de tenir 
tots plegats la voluntat de generar SINERGIES  

Torna a sortir el tema de la Independència, si és prioritari, si independència perquè segons 
quina sigui...  

Estem en una situació de crisis hem de COMUNICAR QUE ES EL PROCÉS CONSTITUENT 
I QUE NO SOM EL PROCÉS CONSTITUENT  

No ens ha de fer por parlar d’UTOPIES. Les utopies del segle 19 quant a drets socials són 
molts dels que estem perdent ara.  

No hem d’oblidar que la gent vol sortir de la crisi.  

El missatge ha de ser MOTIVADOR – CONCRET – DEFINIT.  

Accions al carrer. Farem la revolució i la tornarem a fer (Teresa Forcades).  

Hem de fer de CATALITZADOR d’aquesta revolució, hem de buscar unions, fer d'aglomerant 
(ciment) , trobar sinergies  

Hem de treballar per desenvolupar aquest missatge  

El paper dels partits polítics: s’hi ha d’introduir dins l’argumentari.  



És obvi que fan falta els partits polítics però s’han de regenerar i canviar les regles del joc. -
¿la nostra representació haurà de passar sempre pels partits polítics?- desencant de la gent 
envers els partits  

Hem de buscar estratègies de moviments, de difusió  

Hem de fer PEDAGOGIA, doncs hi ha molta ignorància El Procés Constituent té un inici i ha 
de tenir un final 


