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Sessió 7 de la CEPC

La sessió de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent (CEPC) s’obre a les tres de la 
tarda i set minuts. Presideix Lluís Llach i Grande, acompanyat de la vicepresidenta, Gabrie-
la Serra Frediani, i del secretari en funcions, Chakir el Homrani Lesfar. Assisteix la Mesa el 
lletrat major.

Hi són presents els diputats Lluís M. Corominas i Díaz, pel G. P. de Junts pel Sí, i Mireia 
Boya e Busquet i Eulàlia Reguant i Cura, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió els representants de Reinicia Catalunya Jaume López 
Hernández, Isabel-Helena Martí Castell i Jordi Rich Ferré.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol·licitud de compareixença de Reinicia Catalunya davant la Comissió d’Estudi del 

Procés Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
2. Sol·licitud de compareixença de Drassanes per la República Catalana davant la Co-

missió d’Estudi del Procés Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
3. Sessió de treball.

El president

Bona tarda; senyores i senyors diputats, gràcies per la presència. Senyors de Reini-
cia, moltes gràcies; convidats, moltes gràcies. 

Sol·licitud de compareixença de Reinicia Catalunya

Respectant l’ordre del dia, faríem el punt número 1, que, precisament, tracta de la 
sol·licitud de compareixença de Reinicia Catalunya davant la Comissió d’Estudi del 
Procés Constituent. 

Farem la votació de la sol·licitud de compareixença. Per tant, passem a la votació, 
no? (Pausa.)

Passem a votació. Està d’acord... Ja està, sí? (Pausa.)
Per aprovació de tots els presents, substanciem la compareixença, doncs. 

Compareixença d’una representació de Reinicia Catalunya

357-00122/11

I convidem, com a primer ponent... Si els sembla bé, faríem tres torns de quinze mi-
nuts elàstics i, després dels quinze minuts, si els ponents volen exposar alguna qüestió, 
les exposaran, vostès respondran, etcètera. 

I així, dono la paraula al senyor Jaume López; per favor...

Jaume López Hernández (representant de Reinicia Catalunya)

Moltes gràcies. En primer lloc, voldria donar les gràcies als membres de la comissió 
d’estudi per convidar-nos, a Reinicia, a comparèixer davant de la comissió i per exposar 
els nostres pensaments, el nostre projecte sobre el procés constituent. 

En primer lloc..., parlarem els tres portaveus de Reinicia. En primer lloc, ho faré jo 
mateix, em voldria presentar, sóc professor de ciències polítiques de la Pompeu i mem-
bre del Grup Promotor de la Convenció Constituent, i faré una breu contextualització 
de Reinicia en el marc d’aquest procés. En segon lloc, parlarà la meva companya, la Isa-
bel-Helena Martí, presidenta de Sobirania i Justícia, que ens parlarà sobre la proposta 
de Reinicia. I, en tercer lloc, en Jordi Rich, enginyer i membre del Parlament Ciutadà, 
que ens parlarà, més concretament, de la proposta metodològica de la Convenció Cons-
tituent Ciutadana de Catalunya. Finalment, jo faré unes breus pinzellades, a manera de 
resum o de conclusió.

Bé, el que primer voldríem fer és enquadrar una mica les nostres reflexions i la pro-
posta que presentarem aquesta tarda, en què hem estat treballant. Voldríem compartir 
amb els membres de la comissió els nostres anhels i expectatives, que expliquen per què 
avui estem aquí; una mica per, diríem, compartir també l’objectiu comú, les ganes, les 
expectatives, etcètera, que tots plegats compartim. 
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Per a nosaltres, el procés constituent és una gran oportunitat. Probablement, tots 
els països haurien de poder posar-se al dia cada cinquanta anys. No sé si, com deia 
 Jefferson, cada generació, però, en tot cas, la possibilitat de redefinir-se, de reactua-
litzar-se, hauria de ser un objectiu al qual poguessin aspirar totes les societats. Però 
tots sabem que això és complicat; que és complicat reformar; que és complicat engegar 
aquest tipus de processos. 

I, per tant, hem de ser molt conscients de l’oportunitat que se’ns obre: per un costat 
el procés sobiranista, i, per l’altra, allò que s’ha anomenat, en un sentit molt ampli, el 
15-M, ens ha donat aquesta oportunitat i hem d’aprofitar-la. Hem de fer-ho d’una ma-
nera excel·lent, i en això estem tots, ara, en aquests passos previs, de definir el conjunt 
del procés; per fer un salt endavant, cap al segle XXI, reconstituir-nos, això és un procés 
constituent que estableix o revisa les bases constitutives d’un país. 

Tradicionalment, i en el marc del dret, «constituent» i «constitucional» s’han pre-
sentat o són sinònims, en el sentit que s’acostuma a entendre per «procés constituent» 
un procés d’elaboració o de reforma d’una constitució. Però «constituent» va més en-
llà de «constitucional», especialment en el cas català. Per què? Doncs, en primer lloc, 
perquè a Catalunya estem fent, alhora, un procés de sobirania i un procés constituent, i 
aquest és un cas molt singular. En altres països, quan es parla de procés constituent, no 
es posa en dubte el marc institucional en el que aquest procés constituent s’està elabo-
rant. Per tant, en primer lloc, en el cas català, la nostra singularitat, alhora, un procés de 
sobirania i un procés constituent. 

En un sentit etimològic, i que entronca amb el concepte de democràcia al segle 
XXI, amb una ciutadania apoderada, sobirana, també hem de considerar que un procés 
constituent és previ a l’elaboració estricta de la constitució, és un procés de reforma del 
marc institucional que va per fases, i no es pot confondre amb la deliberació ciutadana, 
en un sentit més ampli, amb la redacció estricta de la Constitució. 

De fet –com després m’hi referiré–, aquesta és justament la manera d’entendre-ho, 
aquesta separació entre constituent i constitucional, que ara mateix –a hores d’ara, aquest 
mes o aquestes setmanes– s’està defensant al cas xilè, a Xile, on també tenen al da-
vant un procés constituent. És a dir, han estat molt clars a distingir entre «constituent» i 
«constitucional», tot i que, finalment, el procés xilè també acabi, eventualment, en una 
reforma de la constitució.

El procés constituent té una sèrie de virtuts que val la pena subratllar i que, lògica-
ment, ens motiven a tots; tota la feina que estem fent, tothom: institucions, societat civil, 
lògicament, Reinicia, des de fa molt temps. 

En primer lloc, el procés constituent vincula o ens continua vinculant amb el dret a 
decidir entès en un sentit ampli. No només entès o vinculat a un referèndum sinó a la 
possibilitat de decidir sobre tot. Per tant, no només sobre la independència, que també, 
sinó amb la generació de grans consensos com el que ha suposat per a la societat cata-
lana el dret a decidir. És a dir, hi han altres consensos que, probablement, aflorin també 
amb aquest procés constituent. 

És un nou espai –o ha de ser un nou espai–, tot just l’estem construint entre tots, 
on tothom està convidat, amb debats de principis i temàtics: educació, sanitat, recur-
sos –després en parlarem–, fet que permet una gran transversalitat política. Aquesta 
transversalitat ens permet desenvolupar una cosa que també crec que totes les societats  
–creiem– han d’aspirar, no?: la cohesió; la cohesió social, aquella idea, que, diríem 
d’una manera tan transcendent i protagonista, de la nostra transició va ser la «d’un sol 
poble», no? No es tracta d’un cinquanta per cent més u, es tracta de revelar consensos, 
pel que fa al procés constituent, tan amplis i definidors com –abans ho mencionava– el 
del dret a decidir.

De fet, ja s’aprecien aquestes confluències, com, per exemple, en la manifestació del 
diumenge passat, no? Però cal un espai per treballar-hi i que ens ajudin a definir el país. 
El procés constituent pot ser també un espai d’inclusivitat, en el sentit d’anar a superar 
la desafecció política, anar a buscar..., és una nova oportunitat per anar a buscar col·lec-
tius que normalment no se senten cridats a participar. Per tant, tenim una altra virtut, la 
virtut de la inclusivitat. 

Un espai de compromís –ja acabem– perquè requerirà un cert esforç, tant l’apode-
rament ciutadà...; l’apoderament s’ha d’exercir, no és només teoria. I, per tant, al mateix 
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temps, de mobilització i d’acció, eh?, d’acció real. No és només parlar, sinó actuar en un 
sentit molt ampli. En aquest sentit, perdoneu..., el procés constituent considerem que ja 
ha començat. 

No hi ha procés sobiranista, en un sentit ampli, sense un procés constituent popular. 
De fet, la paraula «sobirania» ens marca clarament aquesta, diríem, vinculació. 

I des del punt de vista independentista, necessitem unes condicions per al reconeixe-
ment, lògicament, com és el nostre cas, un cas tan singular –com deia– que requereix la 
reivindicació d’un principi democràtic, com el que va ser el dret a decidir, des de l’inici, 
i que hem de continuar mantenint. 

És a dir, a l’hora de buscar reconeixement, des d’un punt de vista independentista, 
aquest procés constituent, probablement, s’hagi de considerar també una condició ne-
cessària per enquadrar tot aquest procés dins del principi democràtic que ha mogut la 
societat catalana.

Ara toca mostrar al món, a més que podem fer grans manifestacions, que som capa-
ços de realitzar un procés participatiu, vinculat al procés constituent, com no s’ha fet 
mai. I tenim l’oportunitat, i tenim les condicions, i tenim els recursos, i tenim –jo crec– 
la situació ideal; tenim, pensem, a Reinicia..., ho tenim tot per fer un procés constituent 
com no s’ha vist enlloc.

Des del punt de vista de la qualitat de l’output, del resultat final, també, no?, aquest 
procés constituent ens obre unes grans oportunitats. Si som capaços, amb una bona me-
todologia, d’organitzar, sintetitzar, destil·lar, tota aquesta participació, tindrem un molt 
bon producte final, genuïnament democràtic, i amb una concepció de la democràcia que 
clarament ens vincula o ens situa en el segle XXI, deixant enrere altres concepcions més 
limitades de la democràcia, pròpies de segles anteriors, o del segle XX.

Per tant, des del punt de vista de la qualitat d’aquest resultat final, aquest procés 
constituent és una –organitzar d’una manera democràtica, aprofundint en totes aques-
tes dimensions– oportunitat única. Per això, eh?, per aconseguir tots aquests objectius, 
cal que s’enforteixi aquest procés i que enforteixi totes les dimensions possibles de la 
democràcia, d’una democràcia plena, d’una democràcia equilibrada, d’una democràcia 
que té, alhora, o que considera, alhora, la participació ciutadana, la representació i la de-
mocràcia directa.

Aquests han estat alguns dels elements bàsics, principis primordials, que han pro-
mogut –o que hem promogut– des de la plataforma Reinicia, i que, tot seguit, la Isa-
bel-Helena, doncs, us explicarà. 

El president

Molt bé, dono la paraula a la senyora Isabel-Helena Martí. 

Isabel-Helena Martí Castell (representant de Reinicia Catalunya)

Moltes gràcies, president, senyores i senyors diputats, teníem previst al principi que 
les nostres compareixences, al ser tres persones, serien al voltant de deu minuts, i, per 
tant, he considerat més oportú redactar un text per poder compilar-ho millor, no anar-
me’n massa per les branques i consumir temps que pensàvem que seria escàs.

El professor Jaume López, que m’ha precedit en l’ús de la paraula, s’ha referit al pro-
cés constituent. L’oportunitat de bastir un marc politicojurídic nou que faci que el nostre 
país es pugui repensar, reformular per ser millor i, sobretot, per augmentar la prosperitat 
i benestar de les persones que l’habiten és avui, a dalt de tot, en les prioritats de l’agenda 
política catalana. 

No només són els polítics i les institucions que estan rumiant sobre com articular 
el procés de constitució d’aquest nou país, també ho està fent –ho estem fent– des de 
fa força temps, la ciutadania. Amplis sectors de la població catalana estem mobilitzats 
i compromesos amb aquesta Catalunya del segle XXI, de la qual abans parlàvem, i que 
anhelem amb tanta, tantíssima força. 

Reinicia és justament això: una plataforma ciutadana, constituïda per tretze entitats 
diferents. Això fa que sigui un espai de suma i intercanvi eminentment plural. És plural 
des de molts punts de vista, com ho és –i ho serà cada vegada més– la nostra Catalunya 
del segle XXI. 

Reinicia és plural pel que fa la mida de les entitats que la composen: petites, mitja-
nes, grans; és també plural quant al ventall ideològic: hi ha gent més a la dreta, més a 
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l’esquerra. També és plural en l’eix de la independència. A Reinicia hi ha qui té un pro-
grama orientat envers la consecució de la independència i n’hi ha que no; vaja, que hi ha 
independentistes i hi ha no independentistes, exactament com a Catalunya, i aquesta és 
una part molt important de la identitat de la nostra entitat, de la nostra plataforma. 

Volem ser tan plurals i inclusius com sigui possible per assemblar-nos al màxim al 
nostre país. I, a partir d’aquí, contribuir a eixamplar la base social que participi i que se 
senti interpel·lada pel projecte de dissenyar i erigir un nou i, sobretot, millor país. Volem 
ajudar, posar el nostre petit granet de sorra perquè aquest nou país neixi amb la màxima 
legitimitat; creiem que la legitimitat provindrà d’un procés constituent que sigui obert, 
transparent, participatiu i inclusiu. 

Com els deia abans, a Reinicia som tretze entitats, m’agradaria poder-les citar per 
ordre alfabètic: Assemblea Nacional Catalana, Drassanes per la República Catalana, 
El País que Volem, Fundació Llibreria les Voltes, el Grup Promotor per la Convenció 
Constitucional, Juristes per la Independència, la Consti, la Marxa Som, Òmnium Cul-
tural, Parlament Ciutadà, Procés Constituent, Sobirania i Justícia i Súmate. La nostra 
vocació és la d’ampliar, tant com sigui possible, el número d’entitats i col·lectius partici-
pants; de fet, ja els ho explicarà després, amb més detall, el Jordi Rich, el meu company. 

Ara mateix, la Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya està dedicant grans 
esforços per implicar els sectors més significatius en cada àmbit, que, provisionalment 
i a l’espera de noves propostes de millora de disseny, hem organitzat l’espai sectorial de 
deliberació. 

La base del nostre full de ruta és un esquema de quatre fases consecutives, una ve 
darrere de l’altra, que respon a la noció d’una Catalunya sobirana, forjada amb l’empen-
ta i les aportacions de la ciutadania, i fonamentada en una democràcia avançada, que 
sigui capaç de trobar un equilibri entre democràcia participativa, democràcia represen-
tativa i democràcia directa. 

D’aquest full de ruta en quatre fases, la primera i la segona corresponen a la demo-
cràcia participativa. En la primera, la ciutadania s’autoorganitza en debats temàtics i 
sectorials arreu del país; en la segona, també, però és d’iniciativa institucional. Creiem 
fermament que aquesta fase, aquesta segona, de participació ciutadana amb iniciativa 
institucional, s’ha d’implementar de forma que es preservi la discrecionalitat ciutada-
na. Les institucions són necessàries, són absolutament necessàries per acompanyar, per 
encoratjar, però no s’ha de produir, sota cap circumstància, des del nostre punt de vista, 
un debilitament de la capacitat d’autodeterminació ciutadana en la gestió i desenvolu-
pament d’aquesta segona fase participativa. La independència de la ciutadania ha de ser 
absoluta, altrament minvaria la credibilitat en els mecanismes de deliberació i en els re-
sultats generats.

Els objectius de Reinicia, en aquestes dues primeres fases, serien: informar tothom 
sobre la iniciativa de participació, influir en les institucions públiques i partits polítics 
per aplicar els elements participatius, promoure les aportacions i el diàleg en tots els ter-
ritoris i sectors, recollir, tractar, endreçar i prioritzar les aportacions; retornar els resul-
tats als participants, difondre els resultats per crear opinió pública i, finalment, presentar 
els resultats a les institucions i als seus grups parlamentaris. Això seria mitjançant l’ela-
boració d’un llibre verd amb propostes per a un nou país del qual es destil·larien, en un 
informe específic, aquelles que potencialment poguéssim formar part d’un cos constitu-
cional. 

La tercera fase és ja de democràcia representativa; proposem una comissió mixta 
que estableixi espais de deliberació entre els representants electes i ciutadans, escollits 
per sorteig, per tant, escollits aleatòriament, seguint específics criteris de distribució per 
edat, territori, gènere, nivell d’estudis, etcètera, que garanteixi la continuïtat i vincula-
ció amb les fases precedents de democràcia participativa. El paper dels experts aquí és 
cabdal. La idea de comissió mixta és una de les peces fonamentals de la proposta de 
Reinicia, i a efecte d’explicar-los perquè, permetin-me dues observacions. Primera, la 
ciutadania ha estat el motor que ens ha portat on som ara, al llindar d’un procés cons-
tituent, amb la possibilitat d’erigir un nou i millor país. El seu lideratge ha estat deter-
minant i inqüestionable, i ha de seguir present, des del nostre punt de vista, en totes i 
cada una de les etapes successives. La ciutadania ha arribat per quedar-s’hi i la seva 
empremta ha de ser patent, no només durant el procés constituent sinó també en l’ADN 
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del nou país. Segon, existeix un precedent de convenció constitucional mixta que ens 
pot servir de referència, encara que lògicament Catalunya ha de definir un model propi, 
ajustat a les seves condicions i circumstàncies específiques. Aquest és, aquest precedent 
és la convenció irlandesa que va tenir lloc des del desembre del 2012 fins al febrer del 
2014. No tot va ser perfecte i, a més, tot no és aplicable, evidentment, al cas català, però 
sí que són interessants alguns aspectes sobretot pel que fa a l’èxit a aconseguir acomplir 
els objectius de calendari previstos, que en el nostre procés això és un factor important, 
a aconseguir la igualtat en la participació entre els ciutadans i els polítics, i, també, a 
aconseguir la complicitat institucional. 

El Congrés de Cultura Catalana va tenir lloc en uns moments d’enorme dificultat 
després de trenta-vuit anys d’una dictadura ferotge, que havia tingut com a objectiu, 
entre d’altres, destruir els fonaments culturals que feien de Catalunya una comunitat 
de caràcter nacional. Va ser una iniciativa orientada a la recuperació i promoció de la 
cultura catalana, que tingué lloc entre els anys 1975 i 1977; l’any vinent, doncs, s’escau-
rà el quarantè aniversari. A Reinicia, volem aprofitar l’efemèride per, d’alguna forma, 
connectar-nos en un impuls de continuïtat als valors i objectius rectors d’aquell esdeve-
niment. 

La Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya és un procés que ha d’oferir, de 
forma integrada, diversos canals de participació: actes presencials arreu del territori, la 
participació via web i comunicació mitjançant les xarxes socials, les noves tecnologies 
són un factor que, sens dubte, serà molt present i que hem de procurar rendibilitzar en 
termes de potenciar la participació. 

La Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya –les quatre ces, de forma més 
abreujada i més gràfica–, vol garantir l’exhaustivitat, la imparcialitat, la inclusivitat i la 
transversalitat. Quan diem exhaustivitat, ens referim a recollir, sense deixar-nos res, i 
promoure l’enorme llegat que ha arribat fins als nostres dies. Imparcialitat, fer camí sen-
se pressuposar ni prejutjar on ens portarà l’estació final, ser un mecanisme neutre des 
d’aquest punt de vista. Inclusivitat vol dir, al nostre parer, tothom, absolutament tothom 
sense exclusions de cap tipus; tothom és cridat a participar-hi i ningú no se’n pot sentir 
exclòs. I, finalment, la transversalitat, quan diem «tothom» ens referim tant al «tothom» 
quantitatiu com al «tothom» qualitatiu, no només necessitem molta, moltíssima gent, 
sinó que, a més, aspirem a congregar la màxima diversitat, la màxima transversalitat.

El passat –i amb això ja vaig acabant–, el passat 5 de març, Reinicia va celebrar, 
a Barcelona, un acte de presentació del projecte de la Convenció Constituent Ciuta-
dana de Catalunya per donar-lo a conèixer públicament. Plantar una primera llavor i 
sumar-hi noves energies, idees, persones, col·lectius, tot el que pugui millorar, esme-
nar, eixamplar, perfeccionar aquest projecte és per a nosaltres, ara mateix, tasca prefe-
rent. Per això, des d’aleshores, no hem parat de contactar, parlar, dialogar, intercanviar 
 impressions amb grups i persones les opinions i suport a les quals considerem impres-
cindibles. Ho hem fet i ho seguirem fent amb agents socials, amb entitats cíviques, 
amb partits polítics, representants institucionals perquè aquesta és la nostra vocació, la 
d’agregar el fabulós substrat social, cívic, polític, que conforma el nostre país i posar-lo 
a disposició dels ens oportuns un cop s’hagi produït l’acord polític.

Un present ric i divers, preludi d’un futur molt millor per a molta més gent, per a 
tothom. I és amb aquest esperit de sumar i compartir que els torno a donar les gràcies 
per l’oportunitat que ens han donat avui, tots vostès, a la Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent, per poder explicar què hem fet i què ens agradaria seguir fent.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Isabel-Helena Martí. Passo la paraula, així, al senyor Jordi Rich.

Jordi Rich Ferré (representant de Reinicia Catalunya)

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bona tarda. M’adhereixo 
als comentaris i agraïments dels meus companys, i és tot un honor poder presentar el 
nostre projecte a aquesta comissió i un verdader plaer compartir aquests moments amb 
tots vostès.

A Reinicia hem treballat per tenir una proposta metodològica potent; parlaré, bàsica-
ment, de la proposta metodològica d’un projecte de convenció constituent. Una propos-
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ta que entenem realista, versemblant, que pugui funcionar i que només és una proposta 
que la volem compartir i acabar d’elaborar amb tots. Tots hem de fer aquesta convenció 
constituent, l’hem de fer entre tots. N’hem dit un projecte i el vàrem presentar, com aca-
ba de dir Isabel-Helena, el 5 de març, i encara hi estem treballant, però no l’hem convo-
cat a hores d’ara esperant, precisament, l’acord polític i la proposta d’aquesta comissió, 
que ha de ser el tret oficial de sortida de tot el procés constituent. És la nostra contribu-
ció en aquest procés constituent.

Proposem una convenció constituent transversal i integradora, sense objectius pre-
determinats, centrada en l’aprofundiment de la democràcia en tots els seus aspectes, 
oberta, i on totes les sensibilitats socials hi siguin representades. Una convenció consti-
tuent, autoorganitzada i autofinançada, aprofitant, si així es decideix, la utilització dels 
recursos que per a tal fi contempla la Llei de consultes populars no referendàries.

Una convenció constituent que l’han de liderar el conjunt de les entitats més repre-
sentatives de la societat, des de les associacions de veïns a les associacions esportives, 
culturals; des dels sindicats a les patronals; des dels col·legis professionals als conjunts 
dels centres universitaris i d’ensenyament; des dels representants dels diversos sec-
tors d’immigració a les entitats que es desviuen per pal·liar la marginació i eradicar la 
pobresa, i també, des de les institucions confessionals als representants del laïcisme i 
l’ateisme. Tots, en la seva pluralitat, han de ser cridats no només a participar sinó a lide-
rar i a organitzar aquesta convenció constituent. 

Si hi ha sectors que no participen en els debats d’aquesta convenció, el procés quedarà 
mancat d’unes reflexions i d’uns posicionaments que interessen a tota la ciutadania. Sens 
dubte que entitats com l’ANC, Òmnium Cultural o AMI, per la seva representativitat i 
extensió territorial, són entitats centrals en la vertebració d’aquest procés, i hi han de ser 
presents, però entenem que faríem una enorme errada si es pretengués que fossin elles, 
exclusivament, que lideressin aquesta convenció constituent. 

Sortosament, hi ha diverses iniciatives ciutadanes que estan promovent debats i 
àgores espontànies de participació ciutadana. S’estan constituint espais constituents 
a diferents barris de Barcelona o l’organització comuna de diferents centres cívics de 
l’àrea metropolitana. Diverses entitats i associacions de veïns es reuneixen i acorden 
conjuntament fer un espai constituent on debatre allò que els interessa o allò que els 
sigui més proper. La Marxa Som, per exemple, comença el seu caminar la setmana 
vinent. En realitat, la convenció constituent ja ha començat i la ciutadania deleix per la 
seva participació, solament hem d’acordar una metodologia que els puguem proposar 
per tal d’ordenar tots els seus anhels, desitjos i propostes.

Des de Reinicia es proposa fer la convenció constituent en dues fases: una primera, 
d’informació i formació, amb la participació de la societat civil organitzada, en què es 
produeixin els textos bàsics per a la deliberació ciutadana, i, una altra, de debat, reco-
llida i tractament dels fruits dels debats. La primera fase és preparatòria de la segona, 
perquè per debatre s’ha d’estar ben informat. 

En la primera fase, la fase formativa i informativa, es proposa una estructuració en 
àmbits o espais temàtics. A Reinicia n’hem proposat catorze, però poden ser uns altres a 
decidir un cop la convenció constituent estigui formalitzada.

Aquests àmbits han de ser representatius dels aspectes essencials i estructurals al 
voltant del concepte de país. En cada àmbit hi pot haver el debat i les aportacions de les 
entitats expertes, de manera que hi hagi una participació al màxim de transversal i inte-
gradora possible que aporti totes les sensibilitats d’aquest espai. Per posar un exemple, 
si parléssim de l’àmbit de l’entorn educatiu, no solament hi haurien de ser les entitats 
directament relacionades amb l’activitat de l’ensenyament, com són les universitats, els 
col·lectius de mestres, centres educatius, els alumnes o els centres de recerca, sinó tam-
bé tots aquells col·lectius que participen d’una manera o altra del mateix àmbit, com les 
associacions de pares i mares d’alumnes, les associacions i representants dels psicòlegs 
i sociòlegs, les entitats formadores i organitzadores del lleure, i, en definitiva, tot l’en-
torn del món educatiu.

Els principals objectius de cada àmbit poden ser la identificació dels principals pro-
blemes i reptes a afrontar en cada àmbit, els principals anhels i propostes per a la repú-
blica de Catalunya, posant de manifest els grans consensos i dissensos. Per cada àmbit 
es podria fer un document únic, on de forma clara i molt sintetitzada es pogués explicar 
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a la ciutadania els trets més importants de cada àmbit, allò que fem bé, allò que hauríem 
de millorar, allò que fan aquells països o col·lectius que excel·leixen en aquell àmbit, do-
nant a la ciutadania la formació de les diferents formes i mecanismes existents al nostre 
abast amb els seus efectes i conseqüències més importants a mitjà i a llarg termini.

Si parléssim de l’àmbit de la política, per exemple, la ciutadania hauria de saber, de 
manera clara, no solament què és una constitució o què és un procés constituent, sinó 
també quins són els models d’estat i els models de govern existents, quins són els mo-
dels de sobirania, quins són els diferents sistemes de representació i elecció de les prin-
cipals institucions, indicant, en cada cas, els efectes que es produeixen, segons s’opti per 
un model o per un altre. Com també han de saber aquelles cessions de sobirania que es 
fan voluntàriament a aquelles organitzacions supranacionals com la Unió Europea, a la 
qual ja pertanyem, però de les quals en retenim la titularitat.

I tot això per tal que la ciutadania tingui suficient informació per poder debatre, 
amb un bon coneixement de causa i amb certa profunditat, sobre tot allò de què vulguin 
manifestar la seva opinió. I així per a cada un dels àmbits que la convenció constituent 
acordi establir.

En la segona fase, l’objectiu és que els ciutadans hi participin i sigui a través dels 
debats, àgores territorials o també de manera individual a través de sistemes telemàtics. 
En aquesta fase es proposa: una identificació d’una xarxa principal i secundària de de-
bats constituents; establir on han de raure les seus principals, on la gran majoria de la 
ciutadania pugui disposar d’una seu en el seu districte, en el seu poble o en la seva ciu-
tat, segons la grandària de cada cas –la resta de la població no ho hauria de tenir gaire 
lluny. La proposta de Reinicia que fa per a la convenció constituent és la d’unes cent 
vint seus principals, atenent criteris de participació comarcal i del nombre d’habitants 
de cada comarca, i, addicionalment, tantes seus secundàries com es vulguin o es pu-
guin localment establir.

D’aquesta manera, el 75 per cent de la població disposaria d’una seu principal dins 
del seu barri, dins del seu districte, del seu poble o de la seva ciutat, en el cas que so-
lament hi haguessin aquestes cent vint seus principals, i la resta s’hauria de desplaçar 
menys de deu quilòmetres. Però no haurien de desplaçar-se gens si es decideix fer un 
centre de debat constituent local on no hi hagi una seu principal. Els criteris, identifica-
ció i selecció dels centres de debat poden ser perfectament uns altres, no tenen per què 
ser aquests. Això s’ha d’acabar de decidir, un cop la convenció constituent estigui esta-
blerta.

Aquestes seus principals haurien de donar suport a tantes seus locals com espontà-
niament surtin en la seva àrea d’influència. D’aquesta manera, es pot arribar al cent per 
cent de la població, en especial allà on hi hagi voluntat de participar a nivell local en el 
procés constituent per tal que a cada indret es pugui definir com es vol que sigui el seu 
país.

Es proposa també que la convenció constituent doni suport a les seus principals en 
formació, en organització, en formació i subministrament de relators, en material per al 
marxandatge, i aportant un sistema informàtic potent i posant-lo a disposició de totes 
les seus, siguin principals o no, i també a nivell individual perquè tothom pugui fer-hi 
arribar les aportacions ciutadanes que cregui convenients.

Aquest suport logístic i d’organització, que la convenció constituent dóna a les seus 
principals, aquestes, a la seva vegada, l’han de donar a les seus secundàries que esti-
guin sota la seva àrea d’influència. És de vital importància la creació d’un sistema in-
formàtic potent, capaç de recollir totes les aportacions ciutadanes, siguin fetes a través 
de les àgores dels debats constituents com fetes directament per part d’aportacions in-
dividuals. S’han d’acordar els criteris de ponderació, per una banda, i d’identificació i 
classificació, per una altra, que permetin classificar, tractar i sintetitzar la informació 
mostrant els diferents graus de ponderació dels consensos i dissensos de les aportacions 
ciutadanes.

Una de les coses que s’hauran de decidir és qui debat què. L’envergadura del contin-
gut d’una constitució fa inviable que a totes les seus, siguin principals o secundàries, es 
pugui parlar de tot. La proposta que fem és que cada seu ha de poder parlar, en primer 
lloc, d’allò que li interessi especialment per la seva condició sociopolítica o geoestratè-
gica. A unes comarques o indrets, els interessarà parlar en profunditat dels temes rela-
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cionats amb el mar; a altres, de la muntanya, o, a altres, dels conreus. Per altra banda, 
convindria que tots poguéssim debatre aquells temes que són essencials per definir el 
model d’estat desitjat, com la sobirania, la participació ciutadana o el model d’estat, per 
posar uns exemples.

És en el si de l’organització de la convenció constituent que s’ha d’estructurar l’or-
ganització dels temes de debat per tal que tothom pugui participar a debatre allò que li 
interessa, però, alhora, que no quedin temes importants per debatre amb la profunditat 
que es mereixen.

També hi ha d’haver un gran equip d’experts en tractament de la informació per tal 
d’agrupar-la, sintetitzar-la de manera transparent i amb absoluta traçabilitat, de manera 
que tothom pugui veure, amb certa facilitat i transparència, com s’han incorporat les se-
ves aportacions al resultat final.

Com a document final, com han dit els meus companys, es proposa que sigui un re-
torn en forma de principis constitucionals i formes de país que han de ser l’objecte, si 
així es decideix, de les preguntes de l’enquesta multitudinària o de la multiconsulta que 
podria servir de vinculació amb l’assemblea constituent.

I de tot aquest resultat, se n’ha de fer una bona difusió a les xarxes socials, als mit-
jans de comunicació i a les plataformes virtuals perquè arribi al conjunt de la societat.

Fins aquí la proposta metodològica de la convenció constituent, i els agraeixo since-
rament la seva atenció i torno la paraula al president.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Rich. Doctor López, pot concloure.

Jaume López Hernández

Sí, teníem unes brevíssimes notes finals, a manera de conclusió. Com hem vist, te-
nim al davant un gran repte, això és innegable i..., però, alhora, un repte que tenim la 
sort d’entomar molta gent alhora. Hi ha molta gent que hi estem treballant, molta gent 
que hi treballa. Això vol dir que no tenim altra sortida que fer-ho d’una manera excel-
lent. És a dir, quan tanta gent hi treballa, malgrat la dificultat del repte, crec que no po-
dria ser..., no podríem exigir-nos menys que l’excel·lència davant d’aquesta grandíssima 
oportunitat.

Per aconseguir-ho, al nostre entendre, cal subratllar unes quantes coses que vol-
dríem, diríem, remarcar en aquesta conclusió. Cal subratllar el lideratge de la ciutada-
nia en la primera fase, que hem anomenat «convenció constituent». Per nosaltres, això 
és una condició important per assolir aquest èxit, en un marc, òbviament, de coordina-
ció amb totes les institucions del país, començant pel Parlament.

Quan parlem d’aquest protagonisme ciutadà, no només ho fem amb aquesta concep-
ció democràtica plena o equilibrada a què ens hem referit al llarg de totes les exposicions, 
sinó també per garantir que aquest procés no sigui impugnat, d’entrada, per l’Estat espa-
nyol. És a dir, que és difícil d’imaginar que es pugui impugnar alguna cosa que té com a 
protagonista claríssim, doncs, la societat civil, no?, o la societat organitzada.

També volem subratllar que per garantir la màxima transversalitat a la qual ens hem 
referit i a la integració de tothom, aquest procés no pot ser liderat, al nostre entendre, 
només per entitats independentistes ni impulsada només per partits independentistes. 
Som partidaris que el vincle entre ciutadania i representants sigui molt fort, es man-
tingui al llarg de tot el procés, i prengui forma final de comissió mixta redactora de la 
constitució. Recordem que, per «comissió mixta» entenem una comissió formada per 
representants del Parlament i per ciutadans escollits a l’atzar, d’acord amb quotes so-
ciodemogràfiques, com s’ha fet en altres exemples, com l’exemple que ens comentava 
abans la Isabel-Helena, en el cas irlandès.

I, per tant, de cara a la llei del procés constituent que aquesta comissió estudia, de-
fensaríem..., defensem aquest format. Per a nosaltres, aquest és el vincle principal entre 
ciutadania i representants. Tot i així, abans, aquest vincle també es pot materialitzar..., o 
millor dit, aquest vincle també es pot materialitzar en d’altres formes no principals, per  
exemple, a través de la Llei de consultes no referendàries i processos participatius, que 
permet a la ciutadania recollir vint mil signatures per iniciar un procés participatiu le-
gal que pugui identificar-se amb una part del procés constituent, tal com l’hem definit, 
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amb aquesta part participativa en aquesta primera fase. Per tant, aquest és un possible 
vincle, també, entre institucions i ciutadania, la d’apel·lar a una llei aprovada pel nostre 
Parlament, que no s’ha fet servir encara pel que fa referència a aquest punt en concret.

També seria possible una altra forma de vincular aquests elements, que al final d’a-
quest procés deliberatiu es fes una macroenquesta per part del CEO sobre els principals 
resultats, amb una mostra –com no s’ha fet mai–, una mostra molt més gran, que garan-
teixi un reflex fidel del que pensa la ciutadania a partir dels principis que s’han anat ex-
traient en aquest procés de participació i deliberació ciutadana. Aquest és un altre tipus 
de vincle a explorar, també.

S’ha parlat, també, d’un multireferèndum, que és una altra possibilitat, i que, amb 
relació a l’enquesta, podria tenir l’inconvenient d’una possible baixa participació que 
pogués ser utilitzada per deslegitimar el procés.

Per acabar, a mode de reflexió, amb perspectiva internacional, una brevíssima mos-
tra, eh? Segur que en aquesta comissió ja s’han exposat molts exemples del cas irlandès, 
del cas islandès, els casos d’altres països americans... 

Nosaltres, brevíssimament, voldríem, senzillament, fer una referència al cas xilè, 
perquè és un cas menys conegut, lògicament, perquè tot just està passant en aquests mo-
ments, és a dir, està tot just començant. I per què volem fer una referència a aquest cas? 
Perquè ens sembla que té moltes coincidències amb el que hem estat exposant, amb el 
propi projecte de Reinicia, i, per tant, això ens dóna una perspectiva, també, a l’hora de 
jutjar o de valorar el que estem proposant. Només assenyalaré dos punts de coincidència 
importants.

Recordem que aquest procés està impulsat per la presidència, és un procés que, 
d’entrada, té un fonament institucional clar, però que en la primera fase informativa i 
la fase de deliberació pública que ara mateix està començant, allò que diuen ells diálo-
gos ciudadanos, «diàlegs ciutadans», s’està produint justament un debat, en aquest cas 
entorn de tres eixos temàtics, amb tres, diríem, nivells locals, no?: encuentros locales, 
cabildos provinciales i regionales. La idea és acabar, en el seu cas, al mes d’octubre, 
amb unes bases ciudadanas para la constitución, que té, diríem..., o sabem també pel 
contacte que hem tingut amb ells, però que té una naturalesa o un esperit molt similar 
a allò que hem anomenat d’entrada «llibre verd», és a dir, unes bases constitucionales, 
però unes bases ciudadanas para la constitución a partir de les quals, després –en el 
seu cas, des de la presidència–, s’elabora una constitució.

També és curiós... –o jo crec que interessant, més que curiós– subratllar l’organitza-
ció, en el seu cas, d’un consejo ciudadano de observadores, una mica el que és un con-
sell, que des del seu punt de vista garanteix la traçabilitat de tot aquest procés, no?

Finalment, i de cara a subratllar coses que també hem anat exposant, no?, i que con-
tacten amb Reinicia. Si s’hi fixen, no està encara aprovat quin serà el mecanisme a par-
tir del qual s’elabori la constitució, perquè primer tenim aquestes idees globals i després 
aquesta constitució és redactada per part del nou Parlament que s’esculli. Però entre els 
mecanismes que s’apunten a escollir entre els diputats del Parlament actual hi ha una 
comissió bicameral entre el Senat i el Congrés, en el seu cas, i la segona és una comissió 
mixta formada per ciutadans i per representants. També hi ha l’assemblea consti tuent 
–escollida ad hoc, perdó. I finalment, en la quarta possibilitat, es planteja que si no hi 
hagués acord polític es pogués fer un plebiscit perquè la ciutadania escollís entre els al-
tres tres mecanismes.

És només un exemple. Lògicament, en el cas català, no n’hem de seguir cap en con-
cret, però ens ha semblat oportú perquè primer és poc conegut i, després, perquè és, cro-
nològicament, diríem, absolutament contemporani, està passant en aquests moments, i 
la nostra sorpresa en positiu ha estat observar que la lògica de fons que està movent el 
procés, en aquest cas, xilè, doncs, encaixa d’una manera més que notable amb els ele-
ments que hem estat presentant aquesta tarda aquí i que ha mogut la plataforma Reini-
cia des de fa més d’un any.

També, ja per acabar, doncs, agrair, com els meus companys, la possibilitat de com-
parèixer davant la comissió d’estudi i de compartir amb tots vostès les nostres reflexions 
i el projecte.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies als tres ponents per la seva concisa i ordenada exposició. Seria el torn 
ara de donar la paraula a un representant de la CUP. (Veus de fons.) Comenceu vosal-
tres, us toca per ordre invers. No cal que et moguis. La diputada Gabriela Serra exposa-
rà les seves preguntes.

Gabriela Serra Frediani

No; jo seré molt breu, brevíssima. Donar-vos moltíssimes gràcies per haver vingut. 
Jo penso que és com la quarta vegada que tinc el gust de poder-vos escoltar. Us hem 
sentit en privat; us hem sentit en xerrades que hem compartit; us hem sentit per telèfon; 
hem llegit tots els documents que heu presentat sempre, i jo penso que, com s’ha dit, són 
processos que hem de comptar i que hem de tenir en compte. Preguntes, no en tinc, per-
què tots els dubtes que tenia me’ls heu anat aclarint. Les diferències que existien, con-
tinuen existint, pel que fa al plantejament de la CUP, que sabeu que plantegem sempre 
que la consulta ha de ser vinculant amb l’assemblea constituent. I, fora d’això, jo crec, 
com ja heu dit tots tres, que és un procés que ens hem de trobar; sabeu que nosaltres es-
tem potenciant la plataforma de procés constituent. I com molt bé heu dit –això ja ho 
 dèiem nosaltres fa també molts mesos– hem d’engrandir i hem de fer una transversalitat.

Jordi, diumenge vam estar una hora intercanviant posicionaments, per tant, ja 
ens ho sabem, el que hem de dir cadascú. I en això estem. Dir que estem fent aven-
ços, en aquest sentit, que estem parlant amb diferents forces i col·lectius, i que, bé, 
de moment, malgrat que estem en procés electoral, malgrat que aquestes eleccions 
ens fan de pena, malgrat que tot això és una mica complicat, jo penso que tirem en-
davant.  Indiscutiblement, allà estareu Reiniciem en totes les vostres versions, perquè 
no m’acabo d’aclarir amb totes les versions de Reinicia, vull dir..., però, bé, algun dia 
 m’aclariré, no és problema, això.

I, per tant, jo penso que tenim molta feina a fer, i el que toca ara és seure i començar 
ja a treballar en concret.

La part discursiva, la part metodològica, crec que tothom la tenim feta, i, per tant, 
el que convé ja és reunir-nos amb la plataforma i començar a dissenyar i a intercanviar 
–i al final acceptar– una proposta que ens permeti començar a treballar.

Nosaltres volem... –com ja vaig dir-ho a Vic–, t’ho dic també perquè ja els ho deus 
haver comentat, no? Nosaltres pensem que el mes de setembre hauria de ser el mes de la 
xiulada general per la república catalana i pel procés constituent per a la república ca-
talana. I, per tant, fem tots els esforços que puguem perquè això sigui així. I, per tant, 
suposo que allà, en aquell moment i abans, ens hi trobarem tots i totes, per fer que això 
sigui possible.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. La paraula per al senyor Lluís Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. També agrair als membres de Reinicia que avui ens acompa-
nyen, i especialment les tres persones que ens heu exposat resumidament la feina que 
heu fet durant tot aquest temps. Poder-ho fer avui aquí, en seu parlamentària, perquè sí 
que és veritat..., i en el si de la comissió és veritat que ens havíem vist i ja hem parlat al-
tres vegades, però no menystinguem –que és una de les reflexions precisament– que avui 
es fa d’una manera institucional, que hi ha un parlament que té una majoria que està a fa-
vor d’aquest procés; tenim també un govern que està treballant per a aquest procés, i una 
ciutadania activa, organitzada o no, que també està a favor d’aquest procés. Son circums-
tàncies, doncs, que els que heu estudiat, comparat amb institucions polítiques arreu; sa-
beu que no sempre s’han donat i, per tant, nosaltres tenim la sort que això es així. Per 
tant, no menystinguem ni ho donem per descomptat, perquè és la nostra gran força, i,  
segurament, doncs, és el que ha fet i fa que, malgrat totes les dificultats, avui, doncs, pu-
guem estar aquí i que puguem parlar dels passos que fem a partir d’ara, i no pas de les 
dificultats que tenim.

I, per tant, agrair-vos primer de tot, doncs, aquesta compareixença. I, per parts; 
d’una banda, de la primera intervenció de Jaume López, referir-me només, posar en 
èmfasi que hem d’esmerçar tots els esforços que calgui perquè, malgrat que els terminis 
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ens collen i malgrat que som molts els que tenim ganes que tot això vagi molt més de 
pressa, és essencial que no fem cap error en voler-hi fer caure tothom, i que tothom s’hi 
senti còmode, i fer-ho atractiu. Perquè si això és així, els passos que farem a partit d’a-
quest inici, d’aquesta, d’alguna manera, estructura que volem que ens acompanyi d’aquí 
fins al final, seran molt més fàcils que no pas el que han estat fins ara. 

I, per tant, doncs, agrair-vos també la paciència –i alguns sabeu de què parlo, segur– 
que heu tingut, perquè també, des d’un punt de vista institucional i polític, doncs, pu-
guem haver treballat aquests mesos per facilitar un acord al més ampli possible de cara 
a la metodologia que ens sembla que és un dels elements clau. De fet, de les primeres 
compareixences en aquesta comissió, el mateix Ferran Requejo ens deia que si la meto-
dologia no la pactem entre tots, això no anirà bé.

I, per tant, ara, manllevant les seves paraules, crec que ens hem de felicitar que mal-
grat que sempre podem tenir punts de vista diferents en determinades coses, al final, 
doncs, també ens hàgim entès a portar, doncs, a un terreny del consens aquesta primera 
part. I, per tant, aquesta voluntat de fer-ho gran, aquesta voluntat d’eixamplar, hauria de 
presidir tots els treballs amb base ciutadana que, doncs, ens heu exposat, i que, evident-
ment a nivell institucional, no podem fer una altra cosa que celebrar que tinguem aquest 
esperit.

En segon terme, de la intervenció que ha fet la Isabel, de com continua a partir 
d’una determinada..., o sigui, a partir de la finalització dels treballs de base ciutadana..., 
n’hem estat parlant, en parlarem i en seguirem parlant, segur. I, de fet, segur que dels 
debats que hi haurà..., doncs, com passem d’una fase d’informació, formació, participa-
ció, propostes, a la fase final, per entendre’ns, i abans d’unes eleccions constituents. El 
Jaume ara, a l’última intervenció, s’hi ha referit, amb tres possibles propostes; totes tres 
podrien ser vàlides si les compartim; totes tres tenen algun aspecte que segurament, 
doncs, ens pot fer ballar el cap en temes de participació, temes de constitucional, etcè-
tera. Però el que és bo és que en comencem a parlar, perquè ja ens hi estem acostant. 
I, per tant, no es allò de «no sé que passarà al final»; no –no–, és que estem iniciant una 
fase que haurà d’acabar, doncs, d’alguna manera, amb una validació dels treballs de  
base ciutadana que ens porti ja, doncs, en una concreció que sigui un text de base bo  
de cara al que hagi de venir després de les eleccions constituents.

Per tant, no ens preocupem massa que hi hagi tres o quatre possibles solucions, i 
si ara en el debat en surt una altra, doncs, benvinguda sigui, mentre acabem trobant el 
consens per decidir-ho entre tots.

També agrair-vos el to que tot el que heu exposat... Hi ha hagut una intervenció que 
ha fet en Jordi Rich, quant a la metodologia... –es nota que és enginyer i heu treballat 
molt. Els que venim de base municipal i que hem fet molts processos de participació i 
tot això, sabem de la dificultat de fer una cosa d’aquest abast. Ara, quan dèieu «cent vint 
punts», jo sempre, pensant en el centralisme barceloní i metropolità, pensava, això són 
pocs. I, evidentment, ja ho has deixat molt obert de les possibilitats que això s’ampliï, 
etcètera. Sempre pensem que hi ha un rerepaís que té ganes de participar-hi, i que té ga-
nes de participar-hi amb les mateixes garanties que el metropolità de barri, que tindrà 
totes les oportunitats per fer-ho d’una manera molt més fàcil que, segur, el que estigui 
més allunyat d’aquí la capital.

Però el que és important és que també, en tota l’exposició que heu fet, que ara que 
iniciem aquesta etapa que tothom pugui participar també de compartir aquesta meto-
dologia, partint d’unes propostes que són molt bones, i, per tant, que tothom que vulgui 
plantejar una altra cosa que ho pugui fer, i que entre tots ho acabem decidint, com ha 
de ser. I, per tant, agraeixo molt el to d’aquesta proposta metodològica, perquè, de fet, 
el que ens interessa a tots és que això no sigui per als que ja estem convençuts; no sigui 
per als que ja hi hem pensat molt; no sigui per als que ens han anat seguint inclús els 
onzes de setembre, que ja seria molt –que ja seria molt–, sinó que puguem eixamplar i 
puguem dirigir-nos a tota aquella gent no sobiranista, però que, com deia a la primera 
intervenció en Jaume, el que vol és un país més inclusiu, més just, i, per tant, que també 
una base de plantejament social, més enllà del que sigui la part més sobiranista, política 
que puguem veure en determinats plantejaments, de vegades, que fem nosaltres matei-
xos. I, per tant, agraïm molt aquest to.
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Aquesta capacitat d’escoltar-nos i d’entendre’ns a tots –institucions, les entitats que 
hi heu participat–, jo crec que ens han de fer resoldre aquesta primera part que tenim 
ara, i que amb el president i els companys de la CUP ja n’hem parlat molt també, que 
és poder començar ja –poder començar ja–; que puguem plantejar-vos, i plantejar-nos, 
tots plegats, doncs, que amb aquest anhel que li ho posem molt difícil, doncs, a qui vul-
gui parar-nos tot això, com deia en Jaume, i que paral·lelament, doncs, puguem avançar 
en el debat ciutadà, que puguem dir que som molts i que és una cosa molt transversal, 
que tirem una metodologia endavant perquè el pas que ens toca ara és aquest, i que tam-
bé amb un Onze de Setembre pel mig, que ens ha d’ajudar que tot això es faci massiu, 
doncs, tinguem el resultat que volem. Per tant, compteu amb nosaltres també per a això, 
per a aquest aspecte.

I, si m’ho permeteu, per acabar amb un to una miqueta sorneguer, Isabel-Helena, em 
reclamo la possibilitat de ser polític i alhora ciutadà, eh?, per allò que has dit abans de la 
igualtat entre ciutadans i polítics, també. Em reclamo aquesta possibilitat de poder fer 
els dos papers alhora.

Res més.
I moltes gràcies, de veritat.

El president

Molt bé; gràcies, diputat. 
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les quatre de la tarda i un minut.
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