DECLARACIÓ A LA PRESENTACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR I FCS

Ahir el President Torra i Lluís Llach van presentar el primer esbós del que pot ser la proposta de Debat Constituent per
part del Govern -ja no li podem dir procés- i més concretament respecte de la participació ciutadana a través del Fòrum
Civil, Social i Constituent de Catalunya, l’estructura del qual s’està acabant de dibuixar a Palau.
Des de Reinicia celebrem que, finalment, el Govern posi en marxa el mandat parlamentari de la resolució 263/ XI del
Parlament de Catalunya presa el 27 de juliol de 2016, per la qual es ratifica i s’aprova l’Informe i les Conclusions de la
Comissió d’Estudi del Procés Constituent. De la mateixa manera que celebrem que la Presidència del Consell Assessor
recaigui en la persona de Lluís Llach que ha demostrat, en el seu pas per la passada legislatura, el seu compromís,
seriositat i capacitat de treball tant com a parlamentari com President de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent i
amb qui sempre varem establir una molt bona comunicació. Aquesta pot ser una molt bona oportunitat perquè el
poble de Catalunya participi de manera directa, inclusiva i transversal en la definició de les bases i valors del país i
model social en que li agradaria viure.
Ens hagués agradat més que, aquesta posada en marxa del Debat Constituent, hagués estat fruit de la iniciativa
ciutadana i de les seves entitats, que podrien haver liderat conjuntament aquest debat, tal i com va proposar Reinicia
en la presentació el 5 de març de 2015 de la Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya al Paranimf de la Facultat
de Medicina de Barcelona i que, finalment, no va acabar de quallar per la manca de participació de les pròpies entitats
així com per la manca de recolzament institucional.
Esperem i desitgem que allò que no va ser possible ara fa dos anys, ho sigui ara de la mà d’aquesta nova iniciativa
institucional que, amb la designació del Consell Assessor i el futur Fòrum Cívic i Social al front, les entitats civils es
decideixin a participar, de manera compromesa i enèrgica, en la organització d’aquest Debat Constituent, per a que
aquest sigui el màxim d’inclusiu, transversal i participatiu per tal de que el seus fruits ostentin la màxima legitimitat
possible.
Esperem i desitgem, igualment, que el fet que aquesta iniciativa, per al debat i participació ciutadana, sigui promoguda
per les institucions, no pressuposi un lideratge institucional del debat, sinó ben al contrari, que serveixi d’esperonament
a la societat civil perquè aquesta lideri i organitzi el debat constituent que permeti dibuixar els anhels, valors i principis
que han de configurar el país i model de societat en el que ens agradaria viure. Si no fos així, hi hauria una certa
probabilitat de que es percebés com una renúncia de la societat civil a liderar aquest debat, cosa que tindria
conseqüències no sols en el control i organització del propi debat sinó, molt especialment, en el contingut de les
propostes constitucionals i en el concepte de sobirania que se’n pugui desprendre.
En qualsevol cas, i un cop fetes aquestes reflexions, Reinicia dona la benvinguda a aquesta iniciativa, al seu Consell
Assessor encapçalat per Lluís Llach i al Fòrum Cívic i Social, als que aportarem tot el nostre coneixement, compromís i
expertesa allà on pugui ser d’utilitat per al bon fi d’aquest debat. Els nostres documents, ponents i procediments
queden, des d’ara, a disposició del Consell Assessor i del futur Fòrum Cívic i Social.
A la vegada, però, i addicionalment a la nostra plena col·laboració i predisposició envers el debat, ens reservem la
facultat d’anàlisi, la llibertat de pensament crític i la potestat de proposar tot allò que ens sembli prou acurat, adequat
o conseqüent amb els principis i valors de Reinicia, amb una democràcia inclusiva i participativa amb els principis de
Sobirania Ciutadana.
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