Iniciem ja el Procés Constituent
L'1 d'octubre la població de Catalunya va fer possible el referèndum per la
Independència. Milers de persones van defensar els punts de votació i les urnes tot i la
prohibició i la repressió, amb un miler llarg de ferits, per part de l'Estat espanyol.
Aquell dia vam demostrar la voluntat del poble català a esdevenir un país independent.
Les conseqüències d'aquell dia les estem patint ara mateix amb l'empresonament dels
dirigents d'Òmnium Cultural, de l'Assemblea Nacional Catalana i de membres del
govern escollits democràticament; també ens han intervingut i actualment ens governa
el PP amb l'aplicació de l'article 155 d'una Constitució Espanyola emprada tan sols
quan interessa a aquest govern espanyol autoritari i feixista.
Però, per a nosaltres els i les catalanes, l'1 d'octubre fou l'inici de la nova República
Catalana. Arreu han sorgit Comitès de Defensa de la República, amb la intenció que,
des de baix, des de la població i de la forma més àmplia possible, teixim com volem
que sigui aquest nou país. Hem de començar ja el procés constituent que farà el
contracte social, constitució, que ha de definir aquesta nova república.
Al CDR de Sants, hem creat una comissió per a assolir aquest objectiu, la redacció
d'una constitució catalana. No l'escriurem nosaltres aquesta constitució, sinó que estem
pensant maneres per a que la gent pugui dir la seva pel que fa referència a aquest nou
país. La nostra intenció és que des d'arreu del territori és facin debats i enquestes per a
poder posar en comú quina mena de país volem i que això quedi reflectit en aquesta
nova Constitució. El terme República és tant ampli que no podem permetre que ens la
defineixin en un despatx d'experts en lleis però d'analfabets socials. Sobretot si hem
estat el poble qui hem aconseguit, a base de cops, la voluntat d'independència de
Catalunya, ara cal saber com ha de ser aquest país.
No podem permetre que decideixin per nosaltres, feu sentir la vostra veu en el
CDR que tingueu més proper. Posem les bases a la nova constitució de la que sorgiran
les lleis d'aquest nou país, decidim per exemple laïcitat, transparència total en els
comptes públics, ecologia, igualtat, horitzontalitat, inclusió... Decidim-ho tot entre
totes, participeu dels CDR i iniciem aquest debat que ens portarà a la nova constitució.
Ara és el moment, per a que quan definitivament tinguem el país que com a
catalanes mereixem, l'haguem definit entre la gent que l'hem fet possible, aquelles que
vam sortir a defensar les urnes la vigília de l'1 d'octubre i aquelles que hi viuran. Així
que definim entre tothom aquest nou país que ara recomença.
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