DEBAT CONSTITUENT
Pensem Futur Debatem Futur Escrivim Futur
Procés participatiu transversal, inclusiu i plural per establir les bases constitucionals per al futur
polític de Catalunya (no per redactar una constitució).
Per superar el marc autonòmic actual el desig és que el conjunt de la societat civil debati sobre tots
set àmbits constituents.
El resultat d’aquest procés es traslladarà a les forces polítiques a qui correspondrà actuar en
conseqüència.

Fases
1. L'Impuls. Fase en la qual s'han estat consolidant les Enteses Territorials com a plataformes
d'entitats que dinamitzaran el projecte en cada territori. En aquesta fase s'han celebrat 7
Jornades Formatives temàtiques en 7 ciutats diferents del país per a presentar i donar eines
per al debat de cadascun dels 7 àmbits en què s'han estructurat les temàtiques constitucionals.
Es preveu que aquesta fase finalitzi el 31 de desembre de 2020.
2. Debats Ciutadans Participatius. A partir de gener de 2021 i durant 6 mesos es desenvoluparà
la fase de debats, la fase troncal del projecte, en la qual tothom podrà expressar la seva opinió
(individual). Els debats (temàtics) que es convoquin ajudaran a reflexionar i a prendre posició
respecte els diferents temes. Existeix un conjunt de preguntes (per als 7 temes de debat) i
possibles respostes i cada ciutadà participant al Debat Constituent triarà l'opció que s'ajusti a la
seva opinió (després d’haver participat o no en un Debat Ciutadà). Això permetrà poder
processar i quantificar les opinions expressades.
3. Fòrum Cívic i Social. Passat l’estiu del 2021 es convocarà el Fòrum que sintetitzarà els
resultats dels Debats participatius, aprovarà les propostes constituents sortints i decidirà el
procediment per a presentar-les de manera pública i solemne al Parlament de Catalunya.

Què podem fer?
 Assistir als Debats Ciutadans temàtics i públics que es convoquin a Girona (pot fer-ho
l’Entesa de Girona, una entitat com Assemblea, Òmnium... o una associació, col·legi
professional... entitats que s’hauran de donar d’alta a la web).
 Promoure Debats Autoconvocats amb el teu cercle familiar, d’amistats, de contactes
laborals/professionals...
 Respondre el qüestionari (sempre individualment) per expressar la teva opinió a les
preguntes. No és obligatòria, tot i que es recomana, la participació en debats... però finalment
seràs tu que, individualment, expressaràs la teva opinió a la web a través del teu ordinador,
tablet o telèfon mòbil. T’hauràs de donar d’alta individualment a través d’una app que es
presentarà properament.

Més informació
A la web http://debatconstituent.cat trobaràs molta informació, més endavant hi haurà l’espai privat
d’usuari registrat.
Cal remarcar especialment els apartats:
 Agenda de Debats Ciutadans.
 Les Preguntes, acompanyades de píndoles de vídeo (entre 2 i 4 minuts) per facilitar el
debat i/o el posicionament personal.
: : Carrer de Les Olles, 1 - 17004 Girona : :
girona@assemblea.cat
http://girona.assemblea.cat

