Què és un Procés Constituent
Introducció:
Abans de començar a veure i llegir aquesta presentació,
assegureu-vos d’haver vist i entès la presentació: Què
és una Constitució: https://goo.gl/Tskz3c
Un procés constituent és aquell procés i procediment
que porta a definir i aprovar una constitució.
La participació ciutadana en els processos constituents
comença al darrer quart del s.XX. Abans, totes les
constitucions eren articulades i proposades per una
Assemblea Constituent nomenada directament pel
Parlament, sense participació ciutadana.

El Procés Constituent consta de tres fases ben
diferenciades: Democràcia Participativa,
Representativa i Directa. No hi ha vinculació legal
entre cap de les tres fases.
L’Assemblea Constituent pot proposar l’articulat
constitucional que vulgui, per això és el Poder
Constituent.

Repte

El repte és qui, i per quins mecanismes i en
quines condicions elegeix a l’Assemblea
Constituent, què és Poder Constituent i pot
redactar la proposta articulada de constitució
L’Assemblea Constituent pot, legalment, proposar
d’acord, o no, amb el que ha manifestat la
un articulat que no respecti la proposta ciutadana
ciutadania prèviament en la fase participativa

Un procés constituent es un exercici de
SOBIRANIA

Qui lideri el procés constituent es el SOBIRÀ
La Assemblea Constituent és SOBIRANA.
Qui elegeixi la composició i membres de
l’Assemblea Constituent és el SOBIRÀ.

Proposta de CONVENCIÓ CONSTITUENT
en la seva Fase Participativa (1)
•
•
•
•
•
•
•

100% a Iniciativa ciutadana. Sense direcció institucional.
Les institucions li han de donar suport, però no dirigir o
tutelar.
S’han d’organitzar Debats Constituents en pobles i barris de
les ciutats.
Que han de ser espontanis o organitzats per les entitats
locals o grups de ciutadans que dinamitzin cada territori.
Han de ser obertes a tothom que vulgui participar en
expressar com li agradaria que fos el seu país.
Més enllà dels nacionalismes, les cultures, les religions, les
races, els partits, els gèneres ... No hi ha d’haver temes que
no es puguin debatre.
De manera totalment participativa, transversal i
integradora.

Proposta de CONVENCIÓ CONSTITUENT
en la seva Fase Participativa (2)
Els temes o àmbits de debat son tots els que pugui contenir una
Constitució i/o tots aquells que vulgui o desitgi la ciutadania del
territori dels Centre de Debat Constituents.
Un grup d’experts ha d’elaborar prèviament uns dossiers o
documents amb l’estructura dels punts més importants de cada
àmbit. És a dir, s’ha de posar a disposició de la ciutadania quin son
els models existents de cada àmbit que hi ha realment al món.
Per exemple, si parlèssim de Sobirania, de quí és el Sobirà, s’hauria
de parlar dels diferents models que hi ha al món, de les
característiques i conseqüències de cada model. De quines son les
avantatges i inconvenients de cada model i dels efectes a mig i llarg
termini.

Proposta de CONVENCIÓ CONSTITUENT
en la seva fase Fase Representativa:
• Deliberació i negociació per part de la Assemblea Constituent,
formada per representants de la societat civil i representants del
Parlament. Caràcter independent del Parlament i de la influència
ciutadana directa. Es proposa 70% ciutadania (en eleccions o
sorteig, a decidir) i 30% elegits pel Parlament.
• Representants electes dialoguen amb representants de la
ciutadania, negocien consensos polítics i decideixen a través del
vot.
• Compareixences d’experts i de la societat civil organitzada que
assessoraran en les sessions i redactaran la versió final per garantirne la màxima qualitat tècnica
• Negociació per aconseguir acord polític on no hi ha acord social.
• Estricte retiment de comptes amb arguments dels canvis acordats.

Proposta de CONVENCIÓ CONSTITUENT
en la Fase de Democràcia Directa:
• Referèndum global amb possibilitats de referèndums parcials.
• La ciutadania decideix a través del seu vot.
• Referèndum sobre un sol text o, preferentment, parcials i sobre
blocs.
• El Parlament sotmet al conjunt de la ciutadania la ratificació de
la proposta sorgida dels treballs de l’Assemblea Constituent.
• Abans de la ratificació per referèndum, la societat civil impulsora
de la Convenció Constitucional, validarà el text.
• Quan hi hagi deferències insalvables en la fase anterior, deixar
que la ciutadania triï entre diversos redactats alternatius.

Objectius d’un Debat Constituent(1)
 Informar: Que és un Estat, una Constitució, una Convenció
Constituent.

 Promoure: El diàleg en tot el territori i tots els sectors
mitjançà:
. Actes territorials organitzats per entitats locals.
. Actes sectorials promoguts per entitats territorials amb
expertesa.

Objectius d’un Debat Constituent(2)
 Dotar de recursos, orientar el debat i donar suport
organitzatiu amb Mètodes, Continguts, Ponents,
Relators, Moderadors, Dinamitzadors...

 Recollir les aportacions de la ciutadania. Qüestionari.
 Tractar els continguts: Ordenar, agrupar, sintetitzar...
 Destriar les propostes de caire Constitucional de les de
propostes de país a desenvolupar en lleis posteriors.

Objectius d’un Debat Constituent(3)
 Prioritzar invitant a la ciutadania a manifestar el seu
suport a les diferents propostes.

 Retornar les propostes en forma de Principis Constitucionals
i Propostes de país.

 Difondre els resultats a la opinió pública.
 Presentar els resultats a l’Assemblea Constituent.

PROPOSTA DE REINICIA

QÜESTIONARI

Avantatges del qüestionari
Centra el debat i evita dispersions innecessàries.
Evita els conflictes per que les alternatives (posicionaments) ja
estan especificats.
Simplifica tot el procés de tractament d’informació i la estructura
organitzativa.
Abarateix extraordinàriament els costos perquè no és el mateix
tractar el resultat d’un qüestionari fix que totes les aportacions
ciutadanes obertes.
Afavoreix la participació perquè permet fer-ho a través del debat
territorial, del debat d’una entitat i de les aportacions individuals.

