L’1 d’Octubre obre la porta al Procés Constituent
Reinicia, és una plataforma d’entitats creada amb l’objectiu de promoure la participació ciutadana en la
definició del model de societat que permeti viure dignament a les persones. És una eina que ha evolucionat
al llarg del temps i que volem posar a l’abast dels nostres conciutadans, perquè tots plegats puguem
participar, amb ple coneixement, i com a subjectes actius en un procés constituent amb l’objectiu de
construir les bases d’una nova constitució.
A Reinicia hem elaborat un mètode complert, exhaustiu, integrador i participatiu que, a través de la nostra
pàgina web www.reiniciacatalunya.cat, posem a disposició de tota la ciutadania i de totes les entitats
interessades en desenvolupar xerrades o processos d’informació i formació sobre qualsevol temàtica d’un
procés constituent, perquè la ciutadania es pugui informar, pugui entendre, pugui debatre amb ple
coneixement de causa i, finalment, pugui expressar la seva opinió individual de manera completament lliure i
segura de que la seva opinió serà tinguda en compte, de manera confidencial i privada i amb la absoluta
certesa de que tots els processos emprats, així com els seus resultats seran tractats amb la màxima
transparència i traçabilitat per tal de garantir la bondat de tot el procés, tal i com queda reflectit en el seu
Document Fundacional.
Celebrem i ens sumem a la iniciativa ciutadana i de les seves entitats com La Marxa Som, Aixequem la
República, Procés Constituent, Constituïm i més recentment el treball que estan realitzant els Grups de
Treball dels CDR’s respecte del procés constituent, la Plataforma 1-O i altres que sens dubte es sumaran al
projecte, per tal d’aglutinar, amb totes elles esforços i sinèrgies que permetin a la ciutadania una millor
comprensió i participació en definir el model de societat digna i solidaria que tots volem. Es tracta d’un
procés basat en la iniciativa i participació ciutadana per a que aquesta pugui desenvolupar, amb total
llibertat, els seus debats i elaborar les seves conclusions sobre el model de societat que vol construir i que,
sense acceptar cap interferència ha de comptar amb el suport institucional.
En aquest sentit Reinicia ha desenvolupat i posa a disposició de la ciutadania i les seves entitats els següents
documents i coneixements:
1.- Estructura d’una constitució. Aquelles coses que cal saber abans de iniciar un procés constituent.
2.-Què és un procés constituent. Les claus perquè un procés constituent sigui plenament
participatiu, transversal, integrador i el seu resultat pugui satisfer al conjunt de la ciutadania.
3.- La creació i organització dels espais de debat constituents. Aportació de continguts i temes de
debat, aportació i formació de ponents, així com l’aportació de metodologia i desenvolupament dels
actes i debats per tal d’arribar a un màxim nombre de ciutadans i ciutadanes que puguin ser
informats i motivats a participar en aquests debats constituents.
4.- La metodologia i l’eina de recollida de la voluntat i desitjos de la ciutadania a través de la resposta
d’un qüestionari senzill i entenedor, sobre tots aquells aspectes constitucionals, valors i principis
d’organització social en els que vulgui participar i manifestar la seva opinió i voluntat, sobre la
societat en la que li agradaria viure.

5.- Retornar a la societat, de manera clara, entenedora i transparent, el resultat agregat de les seves
consideracions, tant pel seu propi coneixement com per a que serveixi de base dels principis del
marc constitucional que els redactors de la proposta articulada de la constitució hauran de tenir en
compte, de manera legítimament vinculant, per tal de que aquesta, contempli els desitjos majoritaris
del conjunt de la ciutadania.
A la vegada, manifestem la nostre disposició aparticipar activament en tots aquells actes ciutadans que es
puguin desenvolupar per commemorar i donar suport a tots els participants, encausats i represaliats del 1-O,
amb els que ens solidaritzem. Volem col·laborar en el disseny, entre tots i totes, d’una nova societat en la
que la violació de drets fonamentals, com aquestes d’ara fa un any, siguin impensables.
Ens posem a la disposició de totes les organitzacions i entitats que vulguin desenvolupar actes, activitats o
xerrades sobre el procés constituent, a través del correu info@einiciacatalunya.cat, per tal de donar-les tot
el suport que precisin i estigui a les nostres mans.
També volem anunciar que properament, durant el mes de novembre, celebrarem una àgora específica
sobre el sistema judicial, que anunciarem properament, a la que hi esteu tots i totes convidades. Debatrem
sobre com ha de ser l’arquitectura i organització del sistema judicial per tal de que compleixi amb les
funcions pròpies per exercir la justícia amb el màxim de rigor i independència. Debatrem sobre els models
d’elecció i control de la cúpula del sistema judicial, així com dels diferents mètodes de finançament per tal
de que la justícia sigui més igualitària, equitativa, proporcional, més propera i a l’abast de la ciutadania.
A Reinicia, volem i treballarem perquè aquest 1-O sigui el començament del nostre procés constituent que
ens ha de permetre definir, entre tots i totes, el model de societat en la que ens agradarà viure.
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