ASSEMBLEA OBERTA “ARA ÉS DEMÀ”
Síntesi dels debats

El passat dissabte 1 de febrer de 2014, al recinte Fabra i Coats del barri de Sant Andreu de
Barcelona, va tenir lloc l’Assemblea Oberta “Ara és Demà”. Varen assistir-hi més de 1.700 persones que, durant dues hores, varen debatre al voltant de dos eixos: a) les lluites i accions que
cal promoure en el moment actual i b) la construcció d’una alternativa política. El debat es va
organitzar en 19 grups d’entre 40 i 90 persones. Amb la facilitació d’un dinamitzador/a, cadascun dels grups es va subdividir en 5 petits subgrups per tal de promoure que tothom pogués
participar amb condicions d’igualtat. Les diferents reflexions de cada grup varen ser recollides
per un relator/a en un document PAD (http://pad.araesdema.cat/). A continuació us oferim una
síntesi de les principals aportacions realitzades pels i les assistents.
LLUITA CONTRA LA POBRESA I CONTRA TOTES LES DESIGUALTATS: RENDA MÍNIMA GARANTIDA I REFORMA FISCAL
Cal continuar lluitant contra les desigualtats històriques de la nostra societat i, molt especialment, contra totes aquelles que s’han agreujat com a conseqüència de la crisi i de les polítiques
neoliberals promogudes pels diferents governs. En els darrers anys s’han multiplicat a Catalunya
les situacions de pobresa, de misèria i d’emergència social; amb problemàtiques creixents com
els desnonaments, la malnutrició infantil o la pobresa energètica. Per fer front a aquest increment
de l’exclusió social proposem treballar per un model fonamentat en la justícia social i no en la
caritat, tot situant al centre de l’acció política tant la redistribució de la riquesa com la garantia
de les necessitats bàsiques. Entenem que cal prioritzar les lluites per exigir la Renda Mínima
Garantida, defensar les pensions i el conjunt de l’estat del benestar. Al mateix temps, defensem
una profunda reforma fiscal, de caràcter progressiu, un impost sobre les grans fortunes i la prohibició de l’amnistia fiscal.
LLUITA CONTRA L’ATUR I EN DEFENSA DEL DRET A UN TREBALL DIGNE
La defensa dels drets de la classe treballadora és, sens dubte, una de les principals prioritats
compartides pels assistents a l’assemblea. Calen polítiques socials per lluitar contra l’atur i fomentar un treball digne, com el repartiment del treball o l’establiment d’una forquilla salarial, apujant el salari mínim i limitant el màxim. Al mateix temps, hem de plantar cara a la reforma laboral,
hem de recuperar els drets perduts i hem de lluitar pels convenis col·lectius. Per tot això és imprescindible l’organització dels aturats i aturades (tant joves com adults), el suport al moviment
sindical i la visibilització de lluites com la de Panrico, Alstom o TV3, entre d’altres.
DRET A DECIDIR-HO TOT MITJANÇANT UN PROCÉS CONSTITUENT
Defensem el dret a decidir dels catalans i les catalanes, però volem decidir-ho tot. Recolzem la
consulta del 9 de novembre, però no només volem decidir sobre el futur polític de Catalunya
sinó que també volem decidir sobre el model de societat. Cal que recuperem protagonisme en la
lluita per l’alliberament nacional, tot disputant l’hegemonia a la dreta. Entenem que l’alliberament
nacional i l’alliberament social no són indissociables: volem trencar el règim per canviar-ho tot.

El dret a decidir ha de ser el punt de partida d’un procés constituent per construir un nou país,
un país millor, social i ambientalment just.
UN MODEL ECONÒMIC ALTERNATIU AL CAPITALISME: ECONOMIA SOCIAL I
NACIONALITZACIÓ DE LA BANCA
Creiem que cal promoure alternatives a l’economia capitalista i a l’actual sistema financer. Apostem per l’economia social i solidària basada en el cooperativisme, compromesa amb la defensa
del bé comú i amb la democratització del sistema productiu. Defensem la nacionalització de la
banca i la promoció de la banca ètica. També defensem les iniciatives de consum responsable,
especialment les vinculades a les lluites mediambientals, com poden ser les cooperatives de
consum alimentari o les que promouen un model energètic alternatiu, com és el cas de Som
Energia. Entenem que hem de plantar cara als oligopolis i als grans poders econòmics i financers, que cal recolzar a la petita i mitjana empresa i el petit comerç, i que cal promoure totes
aquelles iniciatives que siguin útils per millorar la situació de les persones (col·lectivització de
terres abandones, xarxes de solidaritat, ocupació dels pisos buits dels bancs...). Les administracions haurien de ser les primeres en assumir model alternatiu de consum en les seves decisions
diàries.
NO PAGAMENT DEL DEUTE IL·LEGÍTIM I PERSECUCIÓ DEL FRAU FISCAL
Donem suport a la proposta de l’auditoria del deute per tal d’identificar aquella part del deute
que és il·legítim. Proposem no pagar-lo. Simultàniament, entenem que cal incrementar la persecució sobre el frau fiscal, especialment el produït per les grans fortunes i en els paradisos fiscals.
Ambdues accions, el no pagament del deute il·legítim i la persecució del frau fiscal, permetrien
revertir la davallada de recursos de les administracions públiques per a polítiques socials.
CONTRA LA TROIKA I EN DEFENSA DEL MÓN LOCAL
Les possibilitats de resposta davant la crisi s’estan veient altament restringides per la política
econòmica dictada des de la Troika i aplaudida pels governs espanyol i català. En aquest context, hem d’estar vinculats a les lluites que s’estan produint a Europa i cal plantar cara a aquesta
política global. Per això proposem una gran mobilització contra la Troika el proper 9 de maig. Al
mateix temps, però, creiem en la política de proximitat i proposem donar més poder món local.
Ens oposem a la reforma de l’administració local, defensem el municipalisme i apostem per
reforçar el moviment veïnal, articulant espais de confluència a nivell de barri entre associacions
de veïns, ateneus culturals, entitats i institucions per fer front als problemes col·lectius des de la
proximitat.
DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS, ACCESSIBLES I DE QUALITAT
Cal fer front al model neoliberal de mercantilització i privatització dels serveis públics; un model
que incrementa les desigualtats i empitjora la qualitat dels serveis. Apostem per un blindatge
d’aquells serveis vinculats a allò que és de tots: sanitat, educació, serveis socials, cultura, transport públic... No podem permetre els preus abusius del transport públic ni les actuals taxes
universitàries. Hem de prioritzar una educació de qualitat, humanista i laica, i hem de lluitar per
un accés gratuït a l’educació superior. Defensem una gestió pública que garanteixi l’accés als
serveis i l’equitat. Al món local, proposem la municipalització de determinats serveis, com l’aigua
o les escoles bressol.

GARANTIR LA DIGNITAT, ELS NOSTRES DRETS I LES NOSTRES LLIBERTATS
Hem de defensar tots aquells drets bàsics que estan essent vulnerats: els drets de ciutadania, el
dret al propi cos o els drets nacionals, entre d’altres. Defensem la idea del “paquet de la dignitat”
amb drets bàsics com són la sanitat, el treball digne o l’habitatge i donem suport a la Marxa per
la Dignitat. Defensem els drets del col·lectiu LGTB i ens oposem frontalment a qualsevol forma
de racisme i de feixisme. Proposem articular una campanya unitària en defensa de les llibertats
civils i polítiques i coordinar la lluita contra la llei de seguretat ciutadana. Exigim el tancament
dels CIEs i la derogació de la llei d’estrangeria.
LLUITA CONTRA ELS DESNONAMENTS I PEL DRET REAL A L’HABITATGE
Hem de ser presents en la resistència als desnonaments fins aturar-los. Cal canviar la legislació
hipotecària i garantir el dret real a l’habitatge. Proposem crear un impost sobre els pisos buits,
especialment els dels bancs.
LLUITA PELS DRETS DE LES DONES I EN DEFENSA DE L’AVORTAMENT
És indispensable mantenir les lluites de gènere i potenciar l’apoderament de les dones en totes
les lluites. Cal defensar els drets de les dones, plantar cara a la violència masclista i garantir el
dret a l’avortament lliure i gratuït. En aquest sentit proposem reforçar la jornada del 8 de març i
implicar als homes en aquestes lluites.
APROFUNDIR DE FORMA RADICAL EN LA DEMOCRÀCIA
No podem basar la democràcia en un vot cada quatre anys. Volem una democràcia més participativa, més directa i més constant; que fomenti la participació política i que posi a la ciutadania (i
no als partits) en el centre del sistema polític. Els grups de treball locals, les assemblees obertes
als barris i als ateneus, els processos participatius, la llei de consultes o els referèndums són
alguns dels instruments a potenciar. Les noves tecnologies, a més, podrien facilitar la implementació i la generalització de molts d’aquests mecanismes. D’altra banda, per una bona salut
democràtica cal eradicar la corrupció política i cal avançar amb l’establiment de mecanismes i
pràctiques basades amb la transparència absoluta.
RECUPERAR L’ÈTICA I ELS VALORS
Enfront la competitivitat i l’individualisme, cal reivindicar l’ètica i els valors comunitaris. Si volem
canviar la societat cal fer-ho des de valors com la cooperació, la col·laboració, la solidaritat o la
garantia d’accés als béns comuns. Sense caure en l’immobilisme, hem de recuperar els valors
del nostre passat.
EL MEDI AMBIENT COM UN BÉ COMÚ
Defensem totes aquelles accions que contemplin el medi ambient des de la perspectiva del bé
comú, introduint els valors d’una nova cultura de l’aigua, de l’energia, i dels recursos naturals en
general. Cal promoure alternatives en els subministraments bàsics, fugint dels oligopolis i com
a via per solucionar les situacions de pobresa. Igualment, cal preservar el conjunt del territori i
cal impedir iniciatives com Barcelona World.

MILLORAR LA COMUNICACIÓ I APOSTAR PER MITJANS ALTERNATIUS
Hem de millorar la forma de comunicar les nostres lluites al conjunt de la societat per tal de
fer front a la indiferència i polititzar la ciutadania. Hem de transmetre un missatge d’optimisme,
però al mateix temps hauríem d’utilitzar un llenguatge combatiu que no faci el joc als discursos
hegemònics del neoliberalisme. Cal fer molta pedagogia, ser clars i creïbles, explicar les causes
de les coses, tornar a conscienciar sobre la lluita de classes i fer arribar el missatge a les classes populars. S’han de fer visibles les alternatives que proposem i cal mostrar els èxits assolits.
Al mateix temps, cal fer una aposta decidida pels mitjans de comunicació alternatius, plurals i
compromesos amb la transformació social.
CONTRA LA RESIGNACIÓ: APODERAMENT
Hem de combatre tant el missatge que culpabilitza als individus de la seva situació com la resignació de la ciutadania per front les dinàmiques del sistema. Per això cal treball en l’àmbit de
l’apoderament, on la cultura és una eina importantíssima. La ciutadania ha de tenir les eines,
ha de ser conscient del seu poder i s’ha de veure capaç de plantar cara, col·lectivament, a les
injustícies del sistema. La solidaritat, l’ajuda mútua i l’activisme són essencials per canviar les
coses. L’apoderament de les bases, d’altra banda, també és la clau per vèncer el descrèdit de
la política.
RENOVAR ELS REPERTORIS D’ACCIÓ COL·LECTIVA: DESOBEDIÈNCIA, RESISTÈNCIA AL CARRER I INCIDÈNCIA A LES INSTITUCIONS
Tot i que les vagues, i altres formes tradicionals de mobilització, continuen essent necessàries,
creiem que cal una renovació de les formes de lluita. La desobediència, tant civil com institucional, s’ha de convertir un instrument clau en les nostres lluites. Tanmateix, cal innovar i pensar també en altres fórmules: vagues de consum, bloquieg dels bancs, visibilització de campanyes que
ara són invisibles... Cal reforçar les accions que molestin al sistema i al mateix temps cal avançar
cap a formes de mobilització més proactives i propositives i no únicament reactives i de protesta. En aquest sentit, proposem combinar la resistència al carrer amb la voluntat d’incidència en
les institucions. Hem de connectar les lluites del carrer amb les institucions (per exemple amb
Iniciatives Legislatives Populars). Simultàniament, hem d’aconseguir que l’esquerra institucional
treballi conjuntament amb els moviments socials en la construcció de solucions als problemes
col·lectius. Els moviments socials tenen actualment una gran capacitat de mobilització i estan
plantejant solucions i accions transformadores, tanmateix, necessitem les institucions per aconseguir canvis sistèmics i avançar cap a un procés constituent.
PROPOSEM ARTICULAR UN FRONT D’ESQUERRES AMPLI, OBERT I COMBATIU
Proposem la creació d’una nova alternativa política d’esquerres a Catalunya basada en
l’articulació en xarxa de moviments socials, plataformes, lluites diverses, marees, sindicats, organitzacions de canvi social, partits polítics i tota aquella gent d’esquerres que s’hi vulgui sumar.
Entenem que cal unir les lluites, tant a nivell sectorial com a nivell territorial, per multiplicar la nostra capacitat d’incidència. Ens adrecem al 99%, amb la voluntat d’anar més enllà de la societat
civil organitzada, polititzant i mobilitzant les majories inactives de la societat. Es tracta de crear
un subjecte polític nou, combatiu, flexible i amb obertura de mires; que vagi més enllà de la suma
de diferents actors. És una proposta àmplia, orientada a la creació de vincles i espais comuns
que facilitin la integració de tothom, i especialment oberta a la gent jove i a la incorporació de
persones no militants.

NORMALITZAR LA DIVERSITAT: LA PLURALITAT ÉS UN VALOR
Creiem que cal deixar de banda els personalismes, cal respectar la diversitat i mantenir la pluralitat, doncs aquesta ha de ser entesa com una riquesa i no com un problema. Hem d’avançar
cap a la normalització de les diferències. En aquest sentit, entenem que el nou subjecte polític
no hauria de suposar ni la dissolució de les organitzacions que l’integrin ni la renúncia als seus
principis i idearis.
OBJECTIU: LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL I EL CANVI DE MODEL
L’objectiu de la nova alternativa política hauria de ser avançar cap a un veritable procés de transformació social que acabi amb l’actual model neoliberal, tot catalitzant un procés constituent
per a Catalunya. Per fer-ho, la concurrència en processos electorals ha de ser un dels principals
instruments, però no l’únic. Creiem que cal explorar, des de la diversitat de cada territori, la
possibilitat de concórrer plegats a les eleccions municipals de 2015 amb vocació de governar.
En qualsevol cas, però, caldrà preservar el debat a les assemblees i caldrà mantenir obertes
múltiples formes d’acció política: protesta, desobediència, iniciatives legislatives populars, pràctiques socials quotidianes i transformadores, espais i accions que expressin la confluència de
les diferents lluites, etc.
UNA LLEI ELECTORAL QUE HO FACILITI
L’aprovació d’una llei electoral a Catalunya podria facilitar l’articulació d’aquest nou subjecte
polític si contemplés un sistema electoral de llistes obertes o desbloquejades i, al mateix temps,
apostés per la proximitat entre l’elector i els candidats/es.
TROBAR I CONSENSUAR PUNTS EN COMÚ PER A LA UNITAT D’ACCIÓ
Aquest nou subjecte polític, resultant de la confluència de les diferents lluites i mobilitzacions,
s’hauria de fonamentar en una sèrie d’objectius clars i compartits que siguin la base per a la
unitat d’acció. Caldrà cercar els punts de confluència i consensuar un “programa de mínims”
que convidi a la suma.
CONSTRUCCIÓ DE BAIX
La construcció de la nova alternativa política s’hauria de fer des de les bases de les organitzacions i des de la societat en general. Proposem partir dels espais de proximitat territorial per acabar adquirint un sentit de caràcter nacional. Aquest procés, a més, ha de ser obert i participatiu.
NOVA POLÍTICA: ORGANITZACIÓ PARTICIPATIVA
La nova alternativa política que proposem haurà d’innovar en les formes de fer i d’organitzarse. S’haurà d’articular en base a formes d’organització assembleàries i participatives; apostant
per un model de radicalitat democràtica en el que cada persona sigui tinguda en compte. Cal
tendir cap a models d’organització més líquids i flexibles en què les noves tecnologies facilitin
la implicació i la participació de tothom en condicions d’igualtat. Al mateix temps, hauria de ser
una organització permeable cap al conjunt de la societat, capaç d’interactuar amb la ciutadania,
d’oferir espais de debat i de proposta, d’anar a buscar a la gent per conèixer els seus problemes
i d’implicar-se en projectes que intentin resoldre realitats concretes. Per últim, caldrà ser radicalment transparents pel que fa a qüestions com els sous, els contactes, les responsabilitats o

el balanç de comptes.
HUMILITAT I AUTOCRÍTICA PER PART DELS PARTITS
Els partits d’esquerres que s’incorporessin en aquest nou espai social i polític haurien de fer
un exercici d’autocrítica, analitzant la seva part de culpa en l’actual situació de desconfiança de
la ciutadania vers la política de partits. També haurien de reflexionar sobre la capacitat que han
tingut els moviments socials en els darrers anys per mobilitzar a la ciutadania i innovar en les
formes de fer i de defensar les seves lluites. Cal repensar el rol dels parits en el nou subjecte
polític per tal d’aconseguir recuperar i dignificar la política. Els partits haurien d’actuar des de
la humilitat, haurien d’estar disposats a perdre el seu protagonisme i no haurien de tenir por a
perdre el control. D’altra banda, els partits també haurien de canviar les seves formes de fer.
S’haurien de democratitzar internament, haurien de ser més transparents, s’haurien d’organitzar
més horitzontalment i haurien d’establir més mecanismes de rendició de comptes.
GENEROSITAT I CONFIANÇA, SENSE QUOTES I SENSE SIGLES
L’alternativa política s’hauria de construir a partir de la màxima generositat. Cal reconèixer la feina feta per part de tothom, dins els partits, els moviments i les organitzacions de canvi social. Al
mateix temps, cal reconèixer també la legitimitat de la gent nova que s’incorpori a aquest espai.
D’altra banda, és fonamental ser capaços de revertir l’actual situació de desconfiança vers la
política de partits. La incorporació de noves persones i l’aposta per noves formes de fer poden
ajudar a generar aquesta confiança. Tanmateix, també convindria que el nou subjecte polític
renunciés tant a les sigles com a qualsevol forma d’organització basada en el repartiment per
quotes.
CAL DONAR CONTINUÏTAT A AQUESTA ASSEMBLEA OBERTA
Aquesta matinal ha estat un èxit! Proposem crear un grup impulsor plural, paritari i intergeneracional que permeti donar-hi continuïtat. Caldria treballar en assemblees a nivell local i sectorial
per acabar convocant una nova Assemblea Oberta en els propers mesos. Igualment, caldria
començar a fer accions conjuntes. Els partits convocants d’aquesta primera assemblea haurien
de fer un pas enrere i promoure una convocatòria conjunta amb altres actors de la societat
civil organitzada. Igualment, caldria fer difusió i ampliar la convocatòria. Cal anar a buscar totes aquelles organitzacions que comparteixin les reflexions aquí mostrades i que puguin estar
interessades en participar de la creació d’una nova alternativa política d’esquerres a Catalunya.

