
Debat Constituent per a la República
Catalana Independent

Acta de la sessió promoguda per la sectorial: Veïns per la Independència

Data: 02/05/2015 Lloc: Assemblea Veïnal Plaça Vila de Madrid (Barcelona)

29 Participants 

 De la pròpia sectorial:  18

 D’altres assemblees de l’ANC:  0

 Externs a l’ANC:  

- Particulars:  3

- Membres d’entitats (nombre de membres i especificar quines entitats): 8
Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
Assemblea Veïnal Plaça Vila de Madrid (AVPVM)
AAVV Palau-Sacosta (Girona)
AAVV Torre Llobeta
Nou Barris Cabrejada
Marea Pensionista
AAVV Esquerra de l'Eixample
AAVV Llefià (Badalona)

Temes tractats 

Considerem que els temes tractats fan referència a:

 Constitució X
 Lleis o normes post constitucionals X

Es considera un primer pas al voltant del món veïnal i el debat constituent. Un 
inici de debat i propostes que en convocatòries posteriors s'ampliarà a d'altres 
actors (la resta de Federacions Veïnals, la CONFAVC, Moviments Socials, etc)



Propostes veïnals per al debat constituent

Principis que es considera que hauríen de constar en el text 
constitucional.

Propostes que es considera que s'hauríen de desenvolupar en les 
lleis posteriors.

1.- Establir formes d'actuació i models d’organització municipal participatius i 
democràtics, vetllant per l’aplicació i el bon ús dels diversos mecanismes i de les vies 
reals d’implicació ciutadana en l’àmbit institucional. Impulsant la creació d’estructures 
participatives permanents i de caràcter consultiu i vinculant, segons els casos.

2.- Establir el dret a l’espai públic com a espai de socialització col·lectiva, on poder 
desenvolupar la participació popular.

3.- Estimular l’espai públic com a àmbit d’expressió i d’acció del veïnat.

4.- Dignificar les places com a àgores de la vida dels nostres barris, espais convocants 
on s'estimula la participació, on poder reunir-se i opinar.

5.- Garantir politiques per a la dignificació i recuperació de l'espai públic de qualitat, 
com a millor escenari per a la socialització de la vida urbana, el lloc en el qual millor 
s'expressa la diversitat i s'aprèn la tolerància.

6.- Utilitzar les TIC per impulsar la informació immediata i suficient i per a la presa de 
decisions permanent entre el veïnat.

7.- Reconèixer el moviment associatiu i la participació veïnal directa com una part 
fonamental de la democràcia participativa on es canalitza la representació formal i 
informal. Cal avançar en models de democràcia participativa, vinculant i directa.

8.- Aconseguir el reconeixement social de les entitats i del moviment associatiu en la 
seva aportació al bé comú, fomentant la seva participació en els afers municipals i que 
l'administració compti amb l'opinió del teixit associatiu i del veïnat de manera decisòria 
en temes estratègics com poden ser els serveis, les infraestructures, el model 
d'urbanisme, els equipaments públics o els pressupostos municipals.

9.- El moviment veïnal ha de poder participar en la planificació i gestió de les politiques 
publiques i aconseguir el reconeixement com a garant d'allò públic, de l'interès comú. 
 
10.- Cal fomentar la "cultura de la participació" amb la introducció en el disseny 
curricular d'escoles i instituts del coneixement de les entitats veïnals i socials, educant 
des de i per a la participació social crítica. Associar-se és enfortir la cohesió i el teixit 
social, és transcendir a la individualitat.

11.- Cal que les administracions fomentin l'associacionisme mitjançant la formació, 
assessorament i assistència jurídica gratuïta abolint la burorepresió, entenent com a 
burorepresió el conjunt de traves i obstacles jurídics que les administracions posen per 
evitar qualsevol acció, protesta o iniciativa dels moviments socials i de les entitats 
veïnals. 



12.- Potenciar els plans comunitaris com a espais de col·laboració entre les 
administracions i els veïns, en la cultura del consens i de la màxima informació i 
participació. La participació no només s'ha de donar en els períodes preliminars per 
diagnosticar els problemes, sinó que ha de ser present durant el procés de disseny, 
execució i avaluació del resultat final.

13.- Elecció directa dels regidors de districte i desenvolupament dels consell de districte
més enllà dels actuals òrgans consultius, amb la implicació de las associacions i 
entitats dels barris, com elements tan de democràcia directa com descentralitzadors.

14.- Transparència total de tots els comptes, pressupostos i sous dels treballadors de 
les administracions públiques, així com dels acords municipals i documents que 
s’aprovin en qualsevol administració pública.

15.- Cada ajuntament hauria de tenir un equip de treball que estudiï els projectes 
europeus que fan grups d'altres ciutats per col·laborar-hi.

Què haurà de fer de manera immediata la nova República 
Catalana Independent.-

- Solucionar la pobresa energètica, infantil i de les desigualtats.

- Prioritzar recursos cap als serveis socials.

- Garantir l’assistència sanitària universal per la gent del municipi.

- Prendre mesures immediates amb dotació de recursos per a la superació de les 
situacions d'emergència social. 

- Prendre mesures de suport a famílies amb membres en atur o en situació de 
dependència.

- Fer polítiques efectives d’inserció laboral; de creació de treballs comunitaris i per a 
desenvolupar un model de repartiment del treball.

- Combatre els abusos de les entitats bancàries evitant els desnonaments, exercint una
defensa activa dels afectats.

- Desenvolupar plans integrals per a la gent gran.

- Prevenció efectiva, seguiment intensiu i assistència a les víctimes de les conductes de
violència de gènere.

- Desenvolupar polítiques de promoció del teixit cooperatiu, de les xarxes d’autogestió 
de serveis i de béns comuns, de l'agricultura urbana, i donar suport a l’emprenedoria 
social i al comerç de proximitat.

- Garantir l’equilibri en l’adjudicació de centre de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials.
 
- Repartir els nens/nenes immigrants entre totes les escoles per tant que no es formin 
guetos.



- Donar una atenció particular, de la mà de les AMPA i de la comunitat educativa, a les 
situacions de vulnerabilitat que afectin a la infantesa.

- Garantir els subministraments bàsics (aigua, llum, gas i telefonia) a les families en 
dificultat.

- Promoure de manera efectiva el transport públic com a elementa cabdal d'articulació 
territorial i de justícia mediambiental amb preus populars i tarificació social.

- Elaborar un Pla Estratègic de Turisme, elaborat amb la participació activa de les 
entitats veïnals i dels veïns, que reordeni l'oferta turística cap a un model sostenible 
que doni suport a d'altres activitats econòmiques més enllà de l'oci i el consum.

- Promocionar la vida independent de persones amb diversitat funcional.

- Educar per la convivència i la solidaritat mitjançant plans d'entorn i coeducació amb la 
prevenció efectiva de les conductes incíviques.

- Configuració d'assemblees ciutadanes com a òrgan base de participació. 

- Elaboració de mandats d'assemblea com a mètode d'anàlisi i gestió de la política 
municipal. 

- Fer pressupostos participatius i referèndums vinculants sobre temes importants de 
cada barri. 

- Realització d'auditories per analitzar els comptes de tots els organismes públics 
municipals o amb participació majoritària de capital públic.

- Creació de Xarxes veïnals col·laboratives.


