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Sessió 8 de la CEPC

La sessió de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent (CEPC) s’obre a les tres de la 
tarda i sis minuts. Presideix la vicepresidenta, Gabriela Serra Frediani, acompanyada del se-
cretari en funcions, Joan Josep Nuet i Pujals. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Lluís M. Corominas i Díaz i Chakir el Homrani Lesfar, pel 
G. P. de Junts pel Sí; Joan Coscubiela Conesa i Josep Lluís Franco Rabell, pel G. P. de Ca-
talunya Sí que es Pot, i Mireia Boya e Busquet, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el representant de Drassanes per la República Catalana Al-
fredo Bienzobas Gargallo.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Compareixença d’una representació de Drassanes per la República Catalana 

davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent (tram. 357-00123/11). Comissió d’Estudi 
del Procés Constituent. Compareixença.

La vicepresidenta

S’obre la sessió.

Compareixença d’una representació de Drassanes per la República 
Catalana davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent

357-00123/11

Benvinguts, tot el grup de Drassanes per la República Catalana. Us rebem aquí, i 
jo estic accidentalment com a presidenta de la Mesa perquè el Lluís Llach el tenim una 
mica lluny, al Senegal, i, per tant, em toca a mi presidir aquesta vegada aquesta compa-
reixença.

Sabeu que sou una compareixença que va ser aprovada per consens per tots els grups 
que formem part d’aquesta comissió. I tots sabeu qui són ells, eh? Ens parlarà l’Alfredo 
Bienzobas, que és un dels membres de Drassanes per la República Catalana, que són 
un equip de treball, un grup, que formen part també de Reinicia, però que han treballat 
d’una manera molt particular diferents aspectes del procés constituent, que és el que vé-
nen a compartir avui amb nosaltres.

Tindreu una primera intervenció... tindràs, Alfredo, de mitja horeta, i després passa-
rien els diferents grups parlamentaris a opinar, i després podries tenir una altra volta de 
rèplica, d’acord?, o de resposta, o de contesta, o de complementar el que es pugui haver dit.

Doncs...

Alfredo Bienzobas Gargallo (representant de Drassanes per la República 
Catalana)

Molt bé, gràcies. En primer lloc, agrair-vos a tots l’oportunitat que ens heu donat de 
poder-nos dirigir a vosaltres, que creiem que és la condició, per nosaltres, la més impor-
tant, perquè, des del començament, hem estat treballant en el tema de la Constitució i 
hem estat treballant... Primer vam començar amb el referèndum, eh?, i després vam se-
guir amb la Constitució, etcètera. Per tant, agraïts, ja, d’entrada. Naturalment, especial-
ment agraïts a la Gabriela, a la Mireia, per haver-nos fet d’introductors, i a tots vosaltres 
per haver-nos acollit.

Les primeres paraules voldrien ser una mica d’explicació de Drassanes, encara que 
la veritat és que hem tingut contacte pràcticament amb tots vosaltres, i, bé, ens conei-
xem ja d’intercanvi... Primer, us hem explicat sempre qui érem, i després hem pogut 
tindre intercanvis d’opinions, no? De totes maneres, com vull cenyir-me exactament al 
temps, miraré de llegir la meva intervenció. I, per tant, començo per explicar-vos breu-
ment què és Drassanes per la República Catalana.

En definitiva, Drassanes és un col·lectiu de reflexió política. Tanmateix, en ocasions, 
promovem, impulsem o participem en iniciatives de la societat civil. Drassanes té com 
a objectius assegurar una majoria social a favor de la república catalana independent, 
i l’aprofundiment de la democràcia política, econòmica i social. Considerem que per 
assolir aquests objectius, cal defensar d’una manera especial els interessos dels actors 
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socials més desafavorits de la societat catalana. Així, doncs, és objectiu de Drassanes 
contribuir al desplegament d’un procés constituent català, popular, participatiu i  donar 
suport a les activitats de mobilització, desconnexió, establiment de noves legalitats 
associades a la construcció de la república catalana.

Ens han precedit diverses compareixences, diversos ponents, que creiem que han 
aportat molt coneixement i creiem que han cercat contribuir d’una forma pràctica, evi-
tant academicismes, a l’objectiu d’aquesta comissió d’estudi. Ens ha cridat l’atenció que 
s’hagi posat de manifest que per a molts dels ciutadans la classe política i les seves ac-
tuacions constitueixen un seriós problema. També, hem pres nota de les intervencions 
que han ressaltat algunes limitacions representatives de les assemblees populars, com 
a expressió de la voluntat del conjunt de ciutadans, i de les hipotètiques distorsions dels 
moviments participatius com a conseqüència de possibles males pràctiques. Hem pogut 
assabentar-nos que, fent inclús un esforç de sistematització, hi ha almenys una dotzena 
llarga de models constituents.

Dit això, s’evidencia que cal ser molt creatius, hem d’elaborar el nostre propi trànsit 
cap a la república catalana, tenint en compte, per un costat, que no tenim estat –és un 
dels casos en què no disposem d’estat–, i, al mateix temps, que tenim un estat en contra, 
l’Estat espanyol en contra. Assumim que el desequilibri institucional entre l’Estat i la 
Generalitat només el compensa el poble informat i mobilitzat.

Ens han dit, també, que ha de ser un procés per construir una societat més justa i de-
mocràtica, no per perpetuar les desigualtats i el domini dels poders econòmics i  financers 
actuals. Cal que permeti abordar el context econòmic, polític i social, la disgregació, la 
injustícia, la desigualtat, esbrinar el futur, donar respostes al canvi de paradigmes, com 
són el repartiment del treball, posar fi a la societat patriarcal, la revolució tecnològica, 
la robòtica, els elements que planteja de futur la biotecnologia, les inter dependències en 
un món que es fa cada vegada més petit, l’acumulació de grans quantitats d’informació  
en poques mans, el desenvolupament i l’accessibilitat als serveis  públics i la titularitat 
pública de l’energia i les seves noves fonts de generació, els temes de l’aigua, l’alimenta-
ció, l’envelliment de la població, etcètera.

El procés d’elaboració de la constitució de la república catalana exigirà la cerca per-
severant i sistemàtica de punts de trobada. Escoltar molt, ser conscients de les limita-
cions, ser generosos. L’enemic principal és la desconfiança generalitzada dels ciutadans 
en els partits, dels partits en altres partits, dels ciutadans en les entitats, les entitats entre 
si mateixes, etcètera.

És possible que la divisió en fases del procés resulti excessivament acadèmica. La 
seqüència: debat popular, debat parlamentari, referèndum, comporta una simplificació 
que indueix a la confusió. El desenvolupament del procés constituent és molt més com-
plex i dialèctic. I, de vegades, contradictori. En realitat, concorren un seguit de fets suc-
cessius i simultanis amb uns altres, tots ells íntimament relacionats entre si, que generen 
múltiples interferències, però que comparteixen, entre tots, el mateix objectiu comú.

Cal referir-se a la gènesi del procés, i cal examinar en qui rau la iniciativa consti-
tuent. La iniciativa, la té la ciutadania, no només, com a poder constituent genuí, com ja 
s’ha dit en diverses ocasions en aquesta comissió, sinó també com a veritable poder ori-
ginari. No participar d’aquesta idea qüestiona la credibilitat del procés.

Qui pot exercir l’impuls constituent? –ens referim, naturalment, a Catalunya. Hi ha 
qui creu que aquest impuls constituent hauria de néixer d’una declaració i una assump-
ció de compromisos promoguda pels partits. Aquesta idea genera uns temors davant la 
sospita que es produeixi una certa patrimonialització del procés constituent per part 
dels partits polítics. Aquesta posició, la mantenen tots aquells que entenen que, com a 
mínim, el procés ha de ser un patrimoni compartit i participat entre els representants, 
els partits, i els representats, és a dir, la ciutadania.

Per altra part, si es vol involucrar el conjunt de la ciutadania, el procés ha de ser 
obert a tothom. No s’ha de pretendre, en cap cas, predeterminar el resultat del procés 
constituent. La declaració d’obertura del procés constituent per part dels partits polítics 
hauria de complir algunes condicions. En primer lloc, reunir un aspecte de representa-
ció del sobiranisme i l’independentisme suficientment ampli. Després, donar un impuls 
al procés cridant la ciutadania a participar en el debat constituent, reconeixent explíci-
tament que és una etapa liderada per la ciutadania, comprometent-se a no interferir en 



DSPC C 156
21 de juny de 2016

Sessió 8 de la CEPC 5 

els treballs del fòrum o convenció ciutadana, així com a atendre els resultats dels acords 
derivats de les deliberacions ciutadanes.

Per evitar tot tipus de confusió, i en clara manifestació pública de la separació de 
funcions, l’acord impulsor del procés constituent en cap cas hauria de ser subscrit per les 
entitats de la denominada societat civil. Al segle XXI no hi ha legitimació possible d’un 
procés constituent sense que la ciutadania participi de forma directa en el debat consti-
tuent i contribueixi de forma substancial en la seva conformació i en la decisió del seu 
contingut. El fòrum ciutadà o convenció constituent és el veritable bressol de la consti-
tució de la república catalana. Ha de ser participat pel màxim nombre de ciutadans pos-
sible, i per això ha de ser liderat i organitzat, de forma exclusiva, per la ciutadania, sense 
cap altra intermediació que no sigui la de les entitats associatives que lliurement s’han 
anat constituint des de la base social. És la ciutadania el subjecte del procés constituent, 
i no s’ha de veure substituïda per les anomenades entitats de la societat civil, que, en tot 
cas, han de jugar un paper essencialment instrumental, de mobilització social i organit-
zació del debat.

Precisament, per garantir aquest caràcter de vehicles de la ciutadania, haurien de 
vetllar perquè participin conjuntament arreu del territori català tot tipus d’entitats, inde-
pendentment de la seva posició amb relació a la forma d’estat. I que les entitats que par-
ticipin en el fòrum o convenció constituent organitzin com a instruments impulsors del 
funcionament democràtic i es dotin de regles que facilitin el treball i la presa de deci-
sions dels ciutadans pel que fa a la sistematització i l’organització dels debats, els temes 
a tractar, les garanties en la recollida de les conclusions, la temporització, la utilització 
o no de sistemes d’enquesta, complementaris, telemàtics, etcètera.

La radicalitat democràtica i la independència del fòrum o convenció constituent no 
exclou que vagi acompanyada d’una necessària comunicació o coordinació amb les 
institucions, i, si s’escau, compti amb el seu suport. La forma organitzativa que adop-
ti el fòrum o convenció constituent es decidirà, previsiblement, a l’àmbit plural d’una 
platafor ma dinamitzadora de la participació ciutadana al marge dels partits polítics. Al 
nostre parer, les assemblees sectorials i territorials haurien de jugar un paper central i, 
en conseqüència, la cloenda hauria de ser una gran assemblea en la qual es concretessin 
i divulguessin els acords presos prèviament.

Concloure el procés en el marc d’una macro assemblea deliberativa en la qual 
 tindrien un paper preponderant les entitats de la societat civil i no els ciutadans podria 
restar transparència i representativitat al procés.

Una qüestió que anteriors compareixents van posar sobre la taula és que no és el 
mateix posar-se a treballar sobre un paper en blanc que sobre unes idees prèvies. Qui 
hauria de redactar aquestes idees? En quina forma s’haurien de presentar els partici-
pants? En aquest apartat, creiem que el paper de les assemblees sectorials i la col·labo-
ració dels experts és cabdal. Drassanes proposa la redacció d’un seguit de qüestionaris 
que abordin de forma senzilla i clara els diferents aspectes constitucionals a tractar per 
la ciutadania. Els debats constituents haurien d’anar presidits d’una exposició amb un 
o diversos ponents, segons un esquema prèviament acordat per les organitzacions di-
namitzadores, que donaria pas a una assemblea amb el seu corresponent torn de lliures 
intervencions. Finalitzat el debat, els assistents donarien resposta al qüestionari corres-
ponent al tema o temes constitucionals abordats en l’assemblea.

Cal garantir la idoneïtat constituent dels temes que es posin a considerar, tot facili-
tant la incorporació d’altres que siguin considerats convenients per les assemblees. Tots 
els qüestionaris estaran oberts a la incorporació de noves propostes alternatives. Amb 
independència de la utilització d’altres mitjans, enquestes, sistemes telemàtics, etcètera, 
creiem que el debat ciutadà i l’assemblea són l’eix central de la participació ciutadana. 
Cal garantir que la ciutadania estigui convenientment i suficientment informada. Cal 
establir una ordenació bàsica dels temes a debatre, que permeti l’agregació dels resul-
tats i, per tant, l’elaboració d’unes conclusions que garanteixin la claredat del mandat 
popular.

El context d’elaboració de la Constitució del 78 va ser el de la por i la desconfiança 
mútua. El context de l’elaboració de la constitució de la república catalana ha de ser el 
de l’esperança. No cal tenir por que alguna cosa pugui restar dins del tinter o que alguna 
formulació no sigui tan reeixida com voldríem. En el seu redactat, hem d’assegurar-nos, 
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com a element central, de la flexibilitat de la constitució, i de la possibilitat raonable de 
la seva reforma, de la independència dels poders públics i dels sistemes de designació 
de representants. Del control sobre la presa de decisions, de l’auditoria dels resultats i 
del contrapès entre els diferents poders públics. Considerem central aconseguir que la 
constitució sigui oberta, assegurant l’adaptabilitat a circumstàncies can viants a través 
de les ILP de tramitació obligatòria, els referèndums de promoció  popular i resultat vin-
culant, els referèndums abrogatius, les reformes constituents a proposta parlamentària o 
iniciativa popular.

Pregunta que se’ns formula: els acords del fòrum social o la convenció constituent 
han de ser vinculants? Cal interpretar el sentit de vinculació com un mandat de compli-
ment obligatori? Creiem que aquesta proposta es fonamenta en algunes idees bàsiques. 
La primera té el seu origen en la compartimentació en fases del procés. Finalitzada la 
fase de participació popular, primera fase, es tanca, i es posa en marxa la segona, l’as-
semblea constituent, que neix d’unes eleccions al Parlament constituent, i està formada 
únicament per parlamentaris. La manca de credibilitat i confiança en els polítics i la po-
lítica, la lliure selecció i interpretació pels parlamentaris d’uns mandats constituents si 
aquests no són molt precisos i d’aplicació obligatòria, és el que fa témer i el que fa plan-
tejar aquesta necessitat d’obligatorietat. Es creu que en aquestes condicions hom pot 
pensar que els parlamentaris elegits en unes eleccions autonòmiques i en aplicació de 
les lleis espanyoles rebran les propostes constituents i, a continuació, les poden interpre-
tar com creguin oportú, o com puguin, d’acord amb les regles del joc  parlamentàries, 
suplantant així el poder constituent a la ciutadania. No podem ignorar que el veritable 
poder constituent el tindrà qui, de forma efectiva, redacti el text de la constitució. És 
clar, per a Drassanes, que les promeses de vinculació, encara que siguin fetes amb la 
millor de les voluntats, tenen un recorregut incert. Per altra part, no tenim cap dubte 
que, un cop entrades les propostes a seu parlamentària, no faltarà qui argumentarà la 
seva falta de realisme, o la falta de suport, basant-se en un insuficient nombre de parti-
cipants, en la complexitat de les propostes i en la manca d’informació, en la presència 
de grups infiltrats, en la sospita de males pràctiques assembleàries, en l’afirmació que el 
procés participatiu no pot substituir tot el poble.

Per últim, cal dir que la denominació de multireferèndum, que vol posar el seu ac-
cent en la vincularitat, pot no ser la millor, atès que pot portar a confusions o a desencer-
tades expectatives de participació.

Algunes propostes i idees finals. Tal com hem assenyalat, Drassanes entén que el de-
bat constituent ciutadà, tan ampli com sigui possible, hauria de referenciar-se a un qües-
tionari elaborat a les assemblees sectorials amb la col·laboració d’experts sobre principis 
i propostes constitucionals. Aquestes propostes haurien de permetre la realització d’un 
debat participatiu i informat arreu del territori i d’unes conclusions lligades als objec-
tius que es pretenen, conèixer i fer pública la voluntat de la ciutadania i l’agregació dels 
resultats, i una fàcil lectura dels acords ciutadans per part dels membres de l’assemblea 
constituent, i un seguiment i control acurats del grau de trasllat del text constitucional 
de la voluntat ciutadana.

El resum de les conclusions constituents ciutadanes s’hauria de donar a conèixer pú-
blicament en l’àmbit d’un fòrum, o finalització del fòrum o convenció constituent, orga-
nitzat per la plataforma dinamitzadora del procés. El lliurament dels resultats del fòrum 
o convenció s’hauria de fer per la plataforma dinamitzadora, no al Parlament, sinó de 
forma directa a l’assemblea constituent. El text articulat elaborat per l’assemblea consti-
tuent hauria de ser sotmès, de forma directa i sense altres validacions, a l’aprovació de 
la ciutadania mitjançant un referèndum, que entenem no hauria de ser a la totalitat sinó 
per blocs.

L’assemblea constituent mixta. Ja hem fet palès que considerem la ciutadania com 
un poder constituent i originari. En aquest sentit, cal evitar confondre la ciutadania amb 
la societat civil, i encara menys amb només algunes entitats d’aquesta societat civil. 
Les entitats de la societat civil, hem dit, han de concentrar-se a mobilitzar els ciutadans 
i a fer-los participar, no a substituir-los en funció dels seus legítims interessos. Des de 
Drassanes, creiem que l’assemblea constituent ha de basar-se en un sistema que com-
bini la democràcia representativa amb la participació ciutadana. Cal establir un procés 
de deliberació conjunt entre els representants electes i els ciutadans escollits, sigui per 
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elecció directa o aleatòriament, reunits en una comissió constituent mixta, respectant 
els criteris de paritat, participació de les persones dels col·lectius habitualment més re-
presentats, etcètera. Treballs, aquests, que no són aliens a la participació d’experts per 
tal d’aconseguir textos de la qualitat tècnica requerida i sotmesos, tot el procés d’assem-
blea constituent, a formes de transparència i participació públiques.

Complementàriament, i a l’espera del full de ruta que acompanyi els debats parla-
mentaris lligats a l’anunciada moció de confiança del president de la Generalitat, i amb 
referència a la proposta de l’assemblea constituent mixta, cal tenir en compte que, en 
les actuals circumstàncies de repressió institucional per part de l’Estat espanyol, a la 
ciutadania, i a una representació, diguem-ne que informal, del Parlament, no se li pot 
impedir redactar una proposta de constitució, en aplicació de l’exercici dels seus drets 
fonamentals de pensament, reunió, manifestació i expressió, la qual cosa en blinda la 
seva realització. Mentre que, sens dubte, aquests actes restarien declarats com a il·lícits 
si l’elaboració constituent derivés dels acords del Govern o del Parlament, de la Gene-
ralitat.

L’assemblea constituent extraordinària mixta, també dins d’aquest eix de combatre 
la repressió i d’abordar, des de la base, el procés constituent..., volem fer esment de l’as-
semblea extraordinària mixta, proposada per Juristes per la independència com una al-
tra de les possibles opcions. Aquesta assemblea estaria constituïda per ciutadans i pels 
representants que més consens haurien obtingut de l’assemblea de tots els càrrecs elec-
tes de Catalunya, en la proporció i el nombre que es determinés. I tindria com a objectiu 
la redacció de l’esborrany de constitució, mentre que el Parlament seguiria amb els seus 
treballs ordinaris. És així que disposaríem d’un àmbit de proposició més pròxim, pos-
siblement més col·laboratiu, en el qual la voluntat de la ciutadania tindria una acollida 
més fàcil i estaria representada d’una manera més natural. I així, de la mateixa manera, 
en ser una iniciativa de caràcter ciutadà, els seus treballs estarien més protegits de la 
persecució de l’Estat.

En definitiva, tot resta obert. Les solucions són tant o més múltiples que els proble-
mes. Cal prendre decisions.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, Alfredo. Gràcies, també, als companys de Drassanes que sens dubte 
han col·laborat en tots els debats que heu tingut per elaborar això. I passaríem la paraula 
als grups parlamentaris. Té la paraula el senyor... Joan Coscubiela? Nuet? Qui de vosal-
tres? (Pausa.) Joan? Joan Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Sí; moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, moltes gràcies, sobretot per haver fet 
l’esforç d’estructurar, no només idees sinó una determinada manera d’enfocar-ho, que 
ens dóna, a més, la possibilitat d’analitzar-ho amb més tranquil·litat, amb més calma. 
En tot cas, valorar el que signifiquen alguns dels elements que em sembla veure, així, 
en una primera lectura. Aquesta evidència de la complexitat del procés, defugint qual-
sevol element de simplicitat, crec que és important. El seu caràcter obert, per tant, no 
tenim respostes a tot. Penso que..., per nosaltres també és molt important aquesta idea 
que no cal..., no només no cal sinó que és imprescindible no predeterminar, de cap de 
les  maneres, el que és el final d’aquest procés constituent, el seu resultat, perquè és 
l’única manera, lògicament, que de veritat sigui un procés obert a la participació de la 
gent. Valorem, per la part que a nosaltres ens correspon, un fet en el qual hem vingut in-
sistint molt en aquesta Comissió del Procés Constituent: la necessitat de ser conscients 
que el procés constituent no és estrictament només un debat sobre el model futur d’estat, 
sinó que hi ha una part molt important que fa referència al tema del model de societat, i  
aquesta afirmació molt clara i contundent de «no es tracta de substituir un estat per un 
altre, unes elits per unes altres, mantenint el mateix tipus de societat», que em sembla 
que ho dèieu literalment. Fins i tot, sense que tingui un concepte de numerus clausus, 
tancat, de llista tancada, ens apunteu alguns dels elements que penseu que haurien de 
ser objecte de reflexió en aquest àmbit. Són totes les coses aquestes que hem vingut 
plantejant nosaltres en aquesta Comissió del Procés Constituent.
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Dit això, apareixen en aquesta compareixença, com han aparegut en totes les altres, 
tot i que, com vosaltres us heu encarregat d’assenyalar, aquestes són unes reflexions 
menys teòriques en el sentit d’ancorades a l’acadèmia i possiblement més fruit d’una 
reflexió política, des d’aquesta perspectiva, continuen havent-hi dos interrogants, que 
són els interrogants que crec que tenim tots, des d’aquest punt de vista, no? És com 
trobem els mecanismes perquè aquest sigui un procés constituent legitimat des del co-
mençament per al conjunt de la ciutadania, és a dir, què fa que aquest procés sigui le-
gitimat més enllà dels factors de mobilitzacions, d’exigències, dels resultats electorals, 
que cadascú interpreta, no?

Com vosaltres plantegeu de manera molt clara, hi ha un bloc socialment molt clar, 
el que podríem anomenar «el bloc social de l’independentisme i del sobiranisme», des 
d’aquest punt de vista, que molt probablement coincidiríem amb aquest plantejament de 
procés constituent, però, clar, queda almenys el 50 per cent de la població fora d’això; 
llavors, com es fa per implicar-los perquè el procés constituent sigui del conjunt de la 
ciutadania i no sigui només d’una part, molt legítima, però només una part. Aquí ja sa-
beu que el nostre plantejament és que necessitem com una mena de percussor, ho deia 
el Nuet ara, «percussor», el punt de donar el tret de sortida, què és el que legitima –des 
del punt de vista del conjunt de la societat– aquesta qüestió? Nosaltres continuem pen-
sant que, malgrat que algú ho veu com una dificultat, no sabem trobar una altra solució 
millor, una altra proposta millor; de fet, ens pensem que és la millor, la que pot legiti-
mar inicialment, per part del conjunt de la ciutadania, amb una votació del conjunt de la 
ciutadania, aquest element d’inici del procés constituent, que és el tema del referèndum, 
perquè a una..., alguns factors, algun dels factors de legitimació, amb els de participació 
democràtica des d’aquest punt de vista, no?

Llavors, l’altre tema, que és un tema que ha estat molt present també en el conjunt de 
les compareixences que s’han produït i que continua estant sobre la taula, no?, els que 
esteu aquí, que ens coneixem de fa molt de temps, sabem que, penso que és Gramsci, 
aquell que deia que: «Les idees no creixen sense organització», o dit d’una altra manera: 
les idees, si no tenen força darrere, si no tenen capacitat, m’atreveixo a dir, de pressio-
nar, d’intimidar, especialment el poder constituït, poden estar molt bé, però...

Llavors, de totes les compareixences anteriors, hi havia una cosa que crec que és un 
element comú denominador, més enllà d’alguns debats en què apareixien les experièn-
cies històriques d’aquests dos-cents, tres-cents darrers anys de processos constituents, 
amb dos tipus d’experiències, no?, aquelles en què l’impuls del procés constituent es fa 
des del poder constituït, més o menys pressionat per la ciutadania; alguns és el mateix 
poder constituït el que decideix posar en marxa un procés constituent; alguns no ho fan 
d’entrada, sinó pressionats per la ciutadania, però acaba sent el poder constituït, malau-
radament, en aquest cas, l’Estat espanyol, eh?, el que posa en marxa aquest procés cons-
tituent, o l’altra possibilitat és que es produeix una situació d’insubmissió, com a mínim 
de fractura amb les regles del joc, que requereix cert ús de..., anava a dir «de la vio-
lència», no és de la violència, de la força, perquè aquest procés constituent sigui capaç 
d’imposar les regles del procés constituït.

Fórmules intermèdies, per molt que ho hem preguntat a tots els compareixents, no 
han aparegut. Vull dir, aquella idea que alguns algunes vegades hem sentit, de dir: «Una 
nit ens n’anirem a dormir amb un poder constituït, sobre la base d’una legislació, i l’ende-
mà ens despertarem amb un poder constituent sobre la base d’una altra legislació...», eh?, 
amb un canvi legislatiu, aquesta idea aguanta potser en el debat filosòfic acadèmic, però 
aguanta molt poc a la vida de les societats. I aquí continua estant el tema de fons, perquè 
fins i tot va aparèixer pel mig l’experiència de Kosovo, que ja vam tenir temps d’analitzar 
entre tots, què passa entre 1998 i deu anys després, eh?, des d’aquest punt de vista. Clar, 
continuem estant amb els mateixos problemes.

Llavors aquests són els dos grans interrogants que tenim, no? Com es legitima 
aquest procés, més enllà dels processos d’autolegitimació, que he entès molt bé, em 
sembla que això s’ha entès molt bé, que no són exactament les de la societat civil que 
s’autoatorguen, el que és la ciutadania, però, clar, com el 50 per cent que no està aquí 
reconeix l’altre 50...?

La vicepresidenta

Senyor diputat, li queden dos minuts i mig.
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Joan Coscubiela Conesa

Sí, sí, acabo. (Veus de fons.) Ah! Com aconseguim que aquest sigui un procés que és 
legitimat per tothom, fins i tot per al que no li agrada?, que això és la base de qualsevol 
procés, des del punt de vista..., i com s’aconsegueix per..., si el poder constituït no ho assu-
meix de bon grat, fer que ho assumeixi d’un altre grat, per dir-ho d’una altra manera, no?

I, tot i que alguns més o menys en tenim alguna intuïció i així, hem tingut l’oportu-
nitat, encara que alguns no hi vam poder assistir, de veure les actes de la sessió anterior, 
amb la compareixença dels companys de Reinicia i així, exactament si ens poguéssiu 
dir..., bé, per orientar-nos una mica, donar-nos pautes de codi de circulació, com ens be-
lluguem amb tanta gent que ens explica plànols de com fer-ho i de moment la circulació 
continua estant una mica complicada, eh? Hi han molts cotxes, molts urbanos –perdo-
neu, perquè «urbanos» no sé si es diu–, molta gent que porta la circulació, però de mo-
ment encara...

Bé, això és el que se’ns ocorre en una primera valoració, però, com que ens ho heu 
entregat per escrit, tindrem l’oportunitat d’analitzar-la en detall.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula la diputada Mireia Boya, de CUP - Crida 
Constituent.

Mireia Boya e Busquet

Sí; moltes gràcies per la compareixença. Ja ens havíem vist crec que un parell de 
vegades i havíem començat a parlar de tot això, però avui crec que és la primera vega-
da que no pregunteu vosaltres, sinó que podem preguntar nosaltres, no?, la qual cosa..., 
vull dir, la vostra proposta ha pres forma després de tots els debats que heu tingut amb 
nosaltres i també amb altres partits, i és d’agrair.

Seré bastant breu, tinc quatre preguntes, en podria tenir més, però em centraré en 
quatre preguntes, en quatre aspectes del text. La primera és un dubte: en aquesta plata-
forma, en el moment de la participació ciutadana, afirmeu que seria convenient deixar 
al marge els partits polítics, no?, que fossin només els ciutadans, les entitats, els que 
formessin part d’aquesta plataforma. Voldria saber-ne la raó, perquè d’alguna manera la 
gent que és militant en un partit polític, doncs, també hauria de poder donar la seva opi-
nió i participar en aquest procés, en aquesta plataforma, en les assemblees, en el fòrum 
social constituent o en la forma que es determini.

En segon lloc, en el moment del fòrum social constituent, que és el nom que li 
 donem nosaltres, o «convenció ciutadana», que també dieu vosaltres, dieu que seria 
convenient que no hi participés la societat civil organitzada, és a dir, les entitats de 
la societat civil, i que seria millor que ho fessin només els ciutadans, i heu afirmat, 
no?, que això podria restar transparència i restar representativitat. Bé, o sigui, les enti-
tats són organitzacions que representen molta gent, aleshores, en aquest sentit, és una 
manera d’agrupar els ciutadans i donar-los una veu determinada en aquest fòrum so-
cial constituent. Voldria..., si m’ho podeu explicar, per què afirmeu just el contrari, no? 
I com fer també que aquesta participació dels ciutadans sigui d’alguna manera repre-
sentativa de tota la societat.

En tercer lloc, potser és una cosa que no ha quedat prou clara o no he sabut jo ma-
teixa treure la conclusió, és sobre el tema de qui elabora les conclusions en aquest fò-
rum social constituent, perquè, bé, heu parlat de la desafecció política, de la manca de 
credibilitat dels polítics, d’una possible manipulació i interessos quan ho portéssim a 
l’assemblea constituent, de què heu parlat després, però, d’alguna manera, algú, algu-
na mà, algun servei, doncs, ha de fer aquestes conclusions, no?, i d’alguna manera jo  
el que entenc és que doneu per fet que els polítics som molt més malignes i maquia-
vèl·lics que no els organitzadors d’aquest fòrum social constituent, que, d’alguna 
 manera, també passen per unes mans, que pensen i que tenen una opinió, i que poden 
condicionar aquestes conclusions.

I, per últim, també lligat a això, constateu la necessitat que ha de ser vinculant, no?, 
aquestes conclusions han de ser vinculants, però no acabeu d’aclarir el mecanisme per-
què això passi, o sigui, us quedeu amb les conclusions, però, d’alguna manera, algú les 
hauria de validar. O sigui, quin seria aquest mecanisme? Vosaltres ja sabeu que nosal-
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tres apostem per aquesta multiconsulta, perquè és retornar..., o sigui, és democràcia di-
recta, no?, i retornar la participació als ciutadans d’una forma directa.

Crec que us heu basat ja en la següent fase d’assemblea constituent; bàsicament el 
model mixt aquest que proposeu és el model islandès, no?, o s’hi assembla bastant. El 
que passa és que Islàndia és un país de tres-cents mil habitants i escaig, i Catalunya és 
un país de set milions, aleshores aquesta selecció de ciutadans a l’atzar perquè es posin 
a treballar amb els parlamentaris..., bé, pot posar certes dificultats, sobretot en termes de 
representativitat o com s’hauria de fer això per tal que es respectessin uns mínims pel 
que fa a la representativitat territorial, social, econòmica, etcètera. Aquestes serien les 
preguntes.

Ja, per acabar, Joan, jo crec que la suma d’independentistes i sobiranistes passa de 
llarg el 50 per cent si ens fixem en els resultats del 27 de setembre, per tant, el procés 
aquest, jo crec, l’inici del tràmit de procés constituent, està plenament legitimitat. Com-
pletament d’acord que necessitem un referèndum; bé, ja ho hem dit moltes vegades, que 
fa molt de temps que el demanem i ara es torna a demanar, tot i que per a alguns partits 
no sembla que sigui una línia vermella a l’hora de negociar ministeris o cadires a Ma-
drid. Bé, (l’oradora riu) si el duen a terme, fantàstic, i, si no, potser que l’hauríem d’or-
ganitzar des d’aquí, no?, potser que la unilateralitat acabarà sent la via per la qual hem 
d’apostar per iniciar aquest procés constituent.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada Boya. Té la paraula Lluís Corominas, de Junts pel Sí.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, presidenta. Això s’està animant, (veus de fons) veig que ens interpel·lem 
també aquí els dos. (L’orador riu.) Bé, agrair-vos la compareixença també i disculpeu 
que dels dies que vau venir a parlar amb nosaltres, precisament, no vaig poder-hi ser, 
però els companys de Junts pel Sí ja ens han fet arribar les vostres reflexions; algunes..., 
algunes les heu actualitzat, perquè això és gairebé la setmana passada, no? I agrair-vos 
la reflexió i també la sistematització.

Preguntes, reflexions; tres, breus, també. La primera: ens obsessiona molt com fer 
possible que sigui atractiva la participació ciutadana de tothom en aquest procés que hi 
ha d’haver en els propers mesos i, per tant, més enllà de plantejaments tancats, siguin 
els vostres, els nostres, els de la resta de compareixents que hi ha hagut, els de gent que 
no és independentista, els de gent que ho és..., l’objectiu final hauria de ser que aquesta 
participació del teòric poder constituent, de la ciutadania, que hauria de ser molt objec-
tiva, des d’un punt de vista, no que no tingués ideologia, sinó senzillament que hi po-
gués participar, tothom, realment, en unes condicions en què fos, a part d’atractiu, amb 
una certa vinculació, que hem debatut molt, i també, sobretot, que aquesta participació 
no quedés en mans de quatre experts ni de quatre societats o associacions, com dieu 
vosaltres mateixos, tampoc des de la política, tampoc; però que tot això, junt, realment 
encertar-ho metodològicament sabeu que és complicadíssim, eh?

Vosaltres també teniu experiències, els que estem en aquest cantó també, una parti-
cipació d’aquest abast i en aquest moment històric i en les circumstàncies que tenim no 
s’ha fet mai, en el nostre país, i, per tant, és d’una complexitat evident. I, per tant, el que 
hauríem de vetllar entre tots és a veure com fem això: que sigui atractiu i alhora que si-
gui real. I, per tant, demanar-vos també una mica de criteri aquí, si podeu, si heu apro-
fundit en el debat sobre com fer aquesta primera fase.

Perquè l’altra cosa que volia dir-vos és: sí que hem analitzat possible continuació a 
partir d’aquí, i evidentment la continuació la volem tenir perquè ho volem acabar, no?, 
però que sempre ens saltem alguna fase i cadascú té el seu final, i cadascú té, si no el 
seu final, la seva tercera fase, o la quarta, o la cinquena, i entenem que totes són vàlides 
si ens posem d’acord i realment l’objectiu final és que la constitució que surti en el seu 
moment sigui prou representativa del país que volem, sigui avalada per un percentatge 
alt de la ciutadania i, per tant, que sigui estimada inclús per la ciutadania, que no sigui 
una constitució ni tecnòcrata ni feta per una minoria que volen una determinada socie-
tat, sinó que sigui una constitució que realment sigui un moment constitutiu emparat en 
una forta base social i, per tant, a nosaltres no ens obsessiona tant, i ho hem parlat amb 
la resta de companys que hem emprès aquest camí, com continuem, perquè, de propos-
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tes, n’hi ha moltes, a sobre de la taula, el que és important és que aquesta primera fase, 
o aquesta segona, digueu-ne com vulgueu, de participació amb base ciutadana, la meto-
dologia sigui compartida, per tant, que ens la validem entre tots, perquè si ens comen-
cem a tirar els trastos pel cap que ja no validem la metodologia i com s’ha de participar, 
doncs, malament, i que, a mesura que anem avançant, també anem concretant si hi ha 
d’haver un fòrum, si hi ha d’haver una convenció, si hi ha d’haver un multireferèndum, 
si hi ha d’haver un RUI, si hi ha d’haver el que hi hagi d’haver, perquè l’objectiu és com-
partir-ho, l’objectiu final. Per tant, hauria de ser fàcil arribar fins aquí si fem bé cada pas 
i el fem sòlid.

Una reflexió en la línia que deia la meva companya Mireia Boya, és a dir, jo ho vaig 
dir en una altra de les compareixences: no desaprofitem que hi ha un govern a favor de 
la independència i que hi ha una majoria parlamentària a favor de la independència. En 
una hipotètica situació que partíssim de zero, d’un big bang català, el que dieu, amb al-
guns aspectes d’aquí i alguns compareixents que també han vingut, fóra acadèmicament 
correcte; però aquí no venim d’un big bang, aquí venim d’una situació..., d’una situació 
històrica, d’uns cinc darrers anys en què la societat civil representàvem unes entitats i 
partits polítics que han tingut la valentia de tirar-ho endavant, doncs, han tirat també 
això endavant. No dic que hagin de tenir ni més ni menys protagonisme els uns o els al-
tres, compartim en el fons el que dieu, però si en un altre país passés aquesta situació i 
ni el Govern ni els partits estiguessin a favor d’aquesta proposta, diríem: «Tant de bo els 
partits i el Govern hi estiguessin a favor.» Doncs, home, aprofitem-ho en totes les fases, 
no val a dir: «No, ara la fase que ve fem veure que no hi ha Govern i que no hi han par-
tits polítics», home, (l’orador riu) si nosaltres fem veure que no existim, si voleu, però 
mentrestant ens volen posar a la presó, el Constitucional ens està avisant cada dos per  
tres, etcètera. Per tant, crec que hem de trobar la manera que, sense que s’imposi res des 
d’enlloc, puguem complementar la part institucional amb la part de participació ciuta-
dana, que han de ser complementàries en tot el procés, a l’inici, a la part del mig i a la 
part del final, i evidentment és un objectiu que crec que busquem tots.

Bé, bàsicament era això i demanar-vos, d’alguna manera, això, que en tota la part 
d’haver-hi pensat, d’haver-hi participat i independentment si hi ha d’haver no sé quan-
tes entitats, el que perseguim tots és que realment la ciutadania pugui dir la seva d’una 
manera..., sense una incidència, diguéssim, apriorística ni de la política ni de les enti-
tats, però sí amb una història prèvia que ens ha portat fins aquí, per tant, que això ens 
ha d’enriquir, no ens ha de destorbar, per entendre’ns, i, per tant, crec que podrem trobar 
aquest punt de trobada segur.

I res més. I moltes gràcies, ho reitero, per les vostres aportacions.

La vicepresidenta

Molt bé. Gràcies, diputat Corominas. Tens la paraula, Alfredo Bienzobas, per inten-
tar donar resposta, (veus de fons) aclarir totes les qüestions que s’han posat sobre la tau-
la per part dels diferents diputats i la diputada.

Alfredo Bienzobas Gargallo

Moltes gràcies, presidenta. (L’orador riu.) Bé, jo crec que el que plantejava el Joan, 
tota una sèrie de temes... Jo voldria començar per un altre costat. Per mi, la divisió en-
tre..., bé, nosaltres, no?..., la divisió que s’estableix entre sobiranistes i independentis-
tes i tal ens sembla una mica insuficient, eh?, és a dir, ens sembla que és això que hem 
dit abans criticant, les fases, no? És a dir, el Joan i, bé, totes vosaltres, tenim un passat 
de Partit Socialista Unificat, eh?, som unificats. I això és..., i allà ens van ensenyar una 
cosa, no sé si ens la van ensenyar, però jo la vaig aprendre, que, en definitiva, s’haurien 
de buscar sempre denominadors comuns.

L’element central que nosaltres ens plantegem aquí no és si som sobiranistes o som 
independentistes, sinó que ens plantegem el tema de la llibertat, i és la llibertat del nos-
tre poble, eh? –és la llibertat del nostre poble–; i aquesta llibertat del poble després 
té expressions i, per tant, té una expressió que és dir: «Bé, volem ser lliures i dintre 
d’aquesta llibertat hi ha la llibertat d’associació i, per tant, puc voler associar-me amb 
Espanya. Però també sóc..., també puc voler ser independent.» Per tant, jo crec que 
aquesta idea que hauríem de recuperar és la idea de llibertat, de llibertat per al poble i 
de llibertat per a dintre de la mateixa situació, societat, perdó, i, per tant, serem lliures 
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per viure adequadament, serem lliures en el repartiment de la riquesa, serem lliures en 
moltes altres qüestions. I aquest és un element central que jo crec que, d’alguna manera, 
hauria d’unificar-nos i, per tant, plantejar-nos quina és la perspectiva.

El debat, en això nosaltres hi insistim molt clarament, ha de ser un debat totalment 
obert i, a més, no predeterminat. És a dir, això, en una entrevista que vam tindre amb en 
Rabell i amb l’Albano, va quedar molt clar; aquí, de guanyadors i perdedors, no n’hi ha 
d’haver. Aquí, el que hi ha d’haver és que el poble ha decidit una cosa o una altra, però 
no podem jugar amb cartes trucades, hem d’estar totalment oberts i jo crec que aquest 
és un dels elements centrals de tot aquest procés: que nosaltres hem de tindre la possibi-
litat de tindre confiança. Hem fet una menció a la desconfiança de partits entre partits, 
dels ciutadans respecte dels partits, dels partits respecte als ciutadans, etcètera, no hem 
fet totes les variacions, però hi estan posades, eh? Doncs, bé, el problema és que en con-
junt partim de grans desconfiances no buscant exactament..., no escoltant, de vegades, 
els altres i no buscant els punts de confluència reals, anant a l’arrel dels temes.

Per tant, en aquest procés..., és un procés en què està cridat tothom, i, per tant, no 
s’hi pot excloure ningú. Totes les associacions de veïns han d’estar cridades a la parti-
cipació, d’on siguin. Les organitzacions poden ser més grans o poden ser més petites, 
però tothom està cridat a participar-hi i, a més, localment, resulta que és possible que 
determinades assemblees tinguin una presència relativa i, en canvi, l’associació de veïns 
tingui una presència, o la d’escacs, o el que sigui, tothom ha d’estar cridat a la partici-
pació.

Hauríem de buscar... La legitimitat de tot aquest procés la té la ciutadania. Això no 
vol dir, eh?, la té..., això no vol dir que hem dit: «Hi ha uns processos que són total-
ment dialèctics, que a la vegada són contradictoris», o que els fem contradictoris, no 
necessàriament han de ser contradictoris. Si parlem una estona, si parlem amb esperits 
oberts, és molt possible que hi hagi menys contradiccions de les que sembla en un mo-
ment determinat. Jo, per això, penso que no entenc el que..., és a dir, és evident que el 
referèndum és una peça fonamental de legitimació; és evident que no podem fer el refe-
rèndum. Davant d’aquestes evidències, eh?, és a dir, que parlem d’un dret central de les 
persones, de la ciutadania, que és el dret a votar, i el trobem d’una manera totalment 
tallada, impedida i tal, naturalment la ciutadania té dues possibilitats: o callar i sotme-
tre’s, eh?, ser submisos, o bé lluitar pels seus drets. I, Joan, això és el que hem fet tota 
la vida: no hem parat de lluitar pels drets, els nostres i els dels altres, per tant, hem de 
seguir lluitant per aquests drets que signifiquen que la gent es pugui expressar.

De totes maneres, jo crec que en aquí es parla molt dels processos constituents i 
desconstituents, i jo crec que nosaltres estem en un procés, per un costat, constituent, 
perquè estem avançant, avançant amb totes les contradiccions, de vegades som bastant 
maldestres en això de progressar, eh?, però, en qualsevol cas, estem progressant, tenim 
una idea, sumem, intentem sumar forces, que aquest és un dels elements centrals de tota 
l’acció política a Catalunya, procurar sumar, eh?, i hi ha un procés clarament descons-
tituent. És que en aquest moment no sols hi ha una situació de desconstitució, hi ha uns 
límits tremends fins al límit de no poder ni constituir govern a Espanya, sinó que també 
hi ha l’actitud dels mateixos del poble català respecte a aquest fenomen. Per què? Perquè 
partim de bases, d’elements, que són diferents.

Jo, per tant, crec que... Jo no faré ara una crida, que la faria, perquè ja em coneixes, a 
la desobediència i totes aquestes qüestions, però... (L’orador riu.) La metralleta tampoc, 
a la desobediència..., però jo sóc de naturalesa desobedient en el moment en què real-
ment es planteja que he de conviure amb la injustícia i, per tant, nosaltres hem de tindre 
els graus de desobediència adequats. Una altra qüestió és quins són els graus de desobe-
diència, perquè la desobediència no és sols dir: «Soy desobediente, soy desobediente», 
sinó tota una successió d’actes més visibles o menys visibles que em van portant a la 
nova situació. I jo crec que en això és evident que cal ser, en aquest sentit, desobedient.

Per tant, jo ja he sentit en alguna altra ocasió aquest argument de: «Compte, que hi 
pot haver inestabilitat; compte...»

La vicepresidenta

Perdona, Alfredo, estàs a la meitat del teu temps.



DSPC C 156
21 de juny de 2016

Sessió 8 de la CEPC 13 

Alfredo Bienzobas Gargallo

Perdó, això no..., no ho sabia, al començament.

La vicepresidenta

Et queden encara vuit minuts.

Alfredo Bienzobas Gargallo

Bé, en qualsevol cas, respecte a Reinicia, que m’has demanat un índex de Reinicia. 
Bé, Reinicia parteix dels criteris que partia, en el sentit que és totalment oberta a tot-
hom, per tant, és acollidora per a totes les posicions, neix de la seva ideologia bàsica i, 
per tant, independentment que, precisament, la relació de tota construcció de tipus intel·-
lectual, doncs, al mateix temps, va confrontant-se amb elements de la pràctica quotidia-
na, eh?, i, per tant, podríem dir que alguns aspectes com..., dels elements de la proposta 
que nosaltres fem, d’alguna manera estan sent incorporats dintre de Reinicia en aquest 
moment.

Però Reinicia no és un element de xoc amb altres propostes. Reinicia és un instru-
ment obert, i Reinicia no aspira a substituir ningú ni ha de governar re. Dit això, jo 
acabo (l’orador riu) les paraules respecte a Reinicia, perquè no sóc res més que un dels 
components de la tretzena part de Reinicia, que tenim la nostra veu allà.

Bé, quant a la Mireia. La primera qüestió a què ens referíem... Nosaltres entenem..., 
i ho entenem perquè d’alguna manera hem assumit que anaven funcionant les coses 
d’aquesta manera, que hi hauria..., que es volia que hi hagués un moviment..., un mo-
ment inicial, un moment d’obertura, eh?, que nosaltres no trobem malament. És a dir, 
que els partits polítics, etcètera, doncs, facin una crida, que facin un posicionament, no 
és un tema que nosaltres rebutgem, eh? És a dir, a nosaltres ens sembla bé tot el que col-
labori amb el sistema.

La plataforma d’entitats és una altra qüestió. La plataforma d’entitats no vol dir que 
la Mireia no pugui participar dintre de la plataforma. Una altra qüestió és si la CUP ha 
de participar dintre de la plataforma, eh? I nosaltres creiem que la CUP no ha de parti-
cipar dintre de la plataforma, perquè nosaltres...

La vicepresidenta

Només la CUP, eh?

Alfredo Bienzobas Gargallo

Eh? 

La vicepresidenta

Només la CUP. (La vicepresidenta riu.)

Alfredo Bienzobas Gargallo

Només la CUP, només la CUP... (l’orador riu), i els altres, eh? Però, per mi ja saps 
que la CUP és un element de centralitat. (Rialles.)

Aleshores, aleshores... Nosaltres, per tant, creiem... I volia fer un comentari amb re-
lació al moment inicial: al moment inicial és fonamental qui fa la crida. Si en el moment 
en què fem la crida resulta que la crida aquesta està formada per partits independentis-
tes, més l’ANC, més Òmnium, més l’AMI, més el que sigui..., el resultat d’això és una 
proposta independentista. I nosaltres creiem que no ha de ser una proposta independen-
tista. Per tant, independentment que aquestes entitats importants de la societat civil..., 
crec que no han de fer res amb els partits polítics més que conversar, xerrar, posar-se 
d’acord en temes, transportar les seves preocupacions, etcètera, fer la seva pressió... que 
ja són moltes activitats.

Per això, el que no creiem és que en el moment de sortida això hagi de plasmar-se 
d’aquesta manera, perquè al final el que fa és portar-nos a determinades confusions i, a 
més, es produeix un desequilibri que crec que no interessa.

Quant al tema de... Quin és el resultat del fòrum? El resultat del fòrum surt per 
agregació. Nosaltres, quan hem estat treballant aquest tema, hem estat pensant quina 
 situació es podria donar en diverses assemblees en el moment en què fes un aterrat-
ge gent que ideològicament volia introduir determinats resultats, determinats elements. 
Com que aquest tema no és una assemblea sola, sinó que naturalment podrem discutir 
un dia d’un tema i un altre dia d’un altre tema, si la gent no surt satisfeta d’aquestes reu-
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nions, si la gent pensa «i ara vindran els doctrinaris» –del que sigui, eh?, del que sigui– 
«a fotre’ns la pallissa», aquí..., això entrarà en un terreny de desànim. A part d’això, en-
trarem en un terreny de no-conclusió. Perquè si la conclusió ha de ser la que diuen no sé 
qui, resulta que aquest element col·laboratiu, aquest element d’elaboració conjunta de les 
opinions entra en un cert risc, i d’això, doncs, tots ens sabem, i sobretot jo, d’uns altres 
temps, en sé un munt de com anaven les coses.

Per tant, qui elabora les conclusions? El fòrum el que fa és recollir l’agregació de 
dades del conjunt. Aquí la gràcia és com s’han elaborat els qüestionaris, com s’han 
elaborat... Que per això es parteix de les assemblees sectorials, etcètera, que entenen 
de determinats temes. I la proposta..., la proposta ha de ser tan àmplia... No ha de ser 
el resultat de l’assemblea, sinó que l’objectiu de l’assemblea és fer el vano de respostes 
que hi ha amb relació a un determinat tema. O sigui, no és fer una proposta; no, no. És 
plantejar als territoris, etcètera, el vano de respostes que hi han i després ja decidiran a 
través de la seva pròpia assemblea i tal quina és..., cadascú decidirà quina és la seva res-
posta als problemes constituents que es plantegen.

Quant a l’assemblea mixta...

La vicepresidenta

Un minutet, Alfredo.

Alfredo Bienzobas Gargallo

Molt bé.

La vicepresidenta

Que te’n regalo dos...

Alfredo Bienzobas Gargallo

El senyor Corominas, perquè (l’orador riu) no el puc deixar penjat. Bé, quant a l’as-
semblea... Corominas, a veure, nosaltres el que creiem en conjunt..., que aquí hi ha una 
gran necessitat de... En primer lloc, la gent, la tenim desorientada, eh? –la gent la tenim 
desorientada. Per tant, el que hem de fer, el primer que hem de fer són objectius que si-
guin clars. Objectius amb una certa immediatesa, aprofitar..., si és l’Onze de Setembre, 
aprofitar l’Onze de Setembre, aprofitar el que sigui per llançar la idea que les coses han 
canviat. Perquè la gent no ha deixat de ser independentista, el que la gent està una mica 
desmotivada, cansada, perquè, a més, no té objectiu, perquè, a més, no té... tal.

Aleshores, quant al tema que jo crec que és fonamental és trobar aquests elements 
motivadors que en qualsevol cas són de profunditat, no són elements conjunturals, i un 
tema que en aquests trenta segons que em queden... Perquè és..., això de la dictadura del 
proletariat, noia, és tremend.

La vicepresidenta

Oh, però és que tinc un paper aquí i un lletrat que m’ho va dient. (Veus de fons.) He 
de complir, jo.

Alfredo Bienzobas Gargallo

No, no, està..., està..., està bé. (L’orador riu.)

La vicepresidenta

Hi han unes normes. El lletrat tampoc no m’ha dit re. (Rialles.)

Alfredo Bienzobas Gargallo

La dictadura dels papers...

La vicepresidenta

Si necessites dos minuts, dos minuts...

Alfredo Bienzobas Gargallo

Dos minuts, molt bé.

La vicepresidenta

Igual et quedes sol, però tu continua...
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Alfredo Bienzobas Gargallo

No, no; el que sí que volia dir és que nosaltres, ja ho heu comentat abans, neces-
sitem..., tenim una gran necessitat de seguir parlant, d’intentar no només parlar, sinó 
d’intentar sentir i d’intentar lligar tots els caps que hi han respecte a aquest tema. No 
és  objecte d’aquesta sessió parlar d’una cosa de què parlaré ara, eh?, que has fet una 
menció al multireferèndum, a la RUI, a la DUI, i totes aquestes qüestions. Nosaltres ho 
tenim clar i, a més, demà apareixerà..., o demà passat apareixerà per escrit. Nosaltres 
estem per la DUI. Nosaltres estem per la DUI. Nosaltres tenim legitimitat, considerem 
que tenim una legitimitat clara que ve de les eleccions del 27 i del 9-N. I això, el que 
ens obre és un camí, eh?, que ja ens deixa d’anar lligats i relligats, i bona part d’aquestes 
conclusions que nosaltres plantejàvem de si amagadets o no amagadets farem la consti-
tució i totes aquestes qüestions. Això..., tard o d’hora, això s’acaba, eh?

I, per tant, nosaltres, el que plantegem és la DUI; el que plantegem és, naturalment, 
la DUI acompanyada de la llei de transitorietat i de la convocatòria, això sí, d’un refe-
rèndum de ratificació de la DUI. O sigui, nosaltres no creiem que el Parlament pugui 
purament quedar-se sol en la declaració de la independència, nosaltres el que creiem és 
que el Parlament ha de donar el pas, eh?, i que, a continuació, aquest pas s’ha de posar a 
ratificació de la població.

Per últim... Bé, respecte als termes del tema de l’ANC i tal, jo ja n’he parlat. Jo crec 
que en aquest moment el que convé és veure amb què suma, amb què no suma, quina 
és la..., i tal. Per tant, jo crec que l’ANC ha de..., si és societat civil, ha d’estar al costat 
de la societat civil i, a més –i això és molt important–, no comportant-se amb una es-
pècie d’exclusivitat que té tothom –no només l’ANC–, tothom té una certa idea d’apo-
derar-se de l’espai. No, no. L’espai, aquest espai és totalment compartit, perquè si no..., 
l’èxit de la constitució és precisament que sigui compartit. I, per tant, el que ha de bus-
car són les formes de col·laboració amb totes les associacions, des de les associacions 
de veïns, amb tothom, naturalment amb Òmnium i tot això, i no voler ser protagonista, 
sinó estar al servei del poble. Punt.

La vicepresidenta

Bé, t’hem regalat cinc minuts, vull dir que hem sigut generosos, eh?

Alfredo Bienzobas Gargallo

Generosos, com sempre! (L’orador riu.)

La vicepresidenta

Bé, bé. El diputat Coscubiela vol dir alguna..., afegir alguna cosa, algun...? (Pausa.) 
No? (Pausa.)

La sessió s’aixeca a un quart de cinc de la tarda.
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