
Acta de l'Assamblea de Constitució del Front Cívic de 

Catalunya_29/09/12 

Dia: 29 de setembre de 2012 

Hora: 10h 

Lloc: Centre cívic La Sedeta c/Sicília 321, Barcelona 

Comença l’assemblea a les 10:15h i obre la mateixa Ramon Franquesa proposant el 

següent ordre del dia: 

 Presentació de l’acte i  proposta composició de la taula 

 Elecció de la Taula de l’Assemblea 

 Presentació de la declaració constituent del Front Cívic Catalunya 

 Debat Obert sobre la declaració 

 Votació de la declaració 

 Debat sobre les tasques del Front Cívic 

 Escollir la coordinadora territorial de Catalunya 

S’aprova per assentiment la proposta. 

1. Presentació de l’acte 

Seguint l’ordre del dia Ramon Franquesa fa la presentació de l’acte. S’explica el 

manifest d’en Julio Anguita, que és el “Frente Cívic Somos Mayoría” i la finalitat de 

l’assemblea que serà la constitució del Front Cívic de Catalunya. Així mateix es fa 

referència a que els mitjans de comunicació no han volgut informar d’aquesta 

assemblea. 

Es presenta la composició de la taula que es proposa quedi constituïda per una part de 

les persones que han treballat en la convocatòria i preparació de l’assemblea. La 

constitució és la següent: Alex Amaro, Diosdado Toledano, Ramon Franquesa, Ignasi 

Espinosa, Laia Sánchez i Zenaida Serrano. 

Diosdado Toledano comenta l’últim document que s’ha publicat per Julio Anguita i que 

parla de l’organització del Front Cívic. Vol deixar palès que és un procés obert i 

constituent i explica el programa i dona els moms de la comissió d’organització estatal. 

S’adjunta a aquesta acta el document esmentat. També fa referència a l’actuació de la 

policia al 25S a la manifestació i deixa clar que aquest front cívic està al costat dels 

detinguts a Madrid. 

Ignasi Espinosa presenta la metodologia de participació i de funcionament de la reunió. 

2. Votació de la taula 

Es demana la votació dels assistents per l’aprovació de la taula i la metodologia de 

participació, que s’aproven sense cap vot en contra, blanc o abstenció. 

 



3. Presentació de la declaració del Front Cívic Catalunya 

Seguidament es fa la lectura del manifest del Front Cívic Catalunya per ponent  del 

mateix, Miguel Candel. 

4. Debat de la declaració del Front Cívic Catalunya 

S’obre un torn de paraules per tal de corregir, implementar, etc. aquest document inicial. 

Entre les paraules (17 en total) es recullen els següents suggeriments: 

 Al document li manca referències al món de la dona. No hi ha cap al·lusió, per 

exemple, a l’avortament. Sobre aquest punt hi ha tres o quatre paraules que 

insisteixen en la manca de referències a la dona. També es comenta que en el 

document abans esmentat sobre organització, de les 13 persones que composen 

la  comissió estatal d’organització només hi ha una dona. 

 Al primer paràgraf del manifest, on es diu .”.. d’ideologia contrària” es demana 

de canviar per “ideologies diverses”. 

 Diferents persones manifesten que estan d’acord amb el contingut i es va 

demanar que s’enviï per correu electrònic. 

La resta de paraules fan referència a temes per treballar, com treballar, accions, etc. Es 

relacionen més endavant amb les paraules recollides al segon torn. 

Torna a intervenir Miguel Candel per recollir els suggeriments al manifest i ens fa una 

reflexió dient que el document és un recull de greuges i que no es poden reflectir tots els 

elements programàtics. 

5. Votació de la declaració 

L’Assemblea vota l’aprovació del document amb el següent resultat: 

4 vots negatius i 4 vots en blanc. La resta, més de 450, són a favor del manifest. Queda 

aprovat el document amb les incorporacions recollides pel ponent que s’adjunta també 

amb aquesta acta. 

6. Debat sobre les tasques del Front Cívic 

S’informa a l’assemblea que el número d’assistents és entre 450 a 500 persones. Hi ha 

persones procedents del Garraf, Maresme, Vallès Oriental i Occidental, Baix Llobregat, 

Barcelonès, Tarragona i Girona. Els participants han pogut recollir un document 

d’adhesió on poden deixar les dades per rebre informació. 

En aquest moment s’obre un segon torn de paraules per tal de recollir propostes 

d’accions, organització, etc. Demanen intervenir 28 persones que exposen les següents 

idees o demandes. 

 Ens manca educació política. Necessitem pedagogia. 

 Som majoria, ens hem d’unir i unir esforços. 

 S’ha de trobar una estratègia comunicativa. 

 Preocupa la qüestió sindical i el tema de dretes i esquerres. 



 No s’ha de rebutjar els sindicats si no la burocràcia sindical. 

 Cal centrar-se en els punts de confluència. 

 Fer organització als barris. Que arribi la informació. 

 Agrupar els col·lectius més sensibles. 

 Cobrar en efectiu. Treure dels bancs els nostres diners. 

 No pagar el deute extern. 

 Extensió, cultura federalista. Fer els documents en els 4 idiomes de l’estat. 

Proposta de la següent assemblea pel dia 25 de novembre o 5 de desembre. 

 El 25N votar a “Escons en blanc” 

 Captar l’abstenció 

 El Front Cívic deu ser no partidista. 

 Hegemonia d’esquerres. 

 Apropar-se als barris. Estar al costat dels més dèbils. 

 Els sous dels polítics s’han d’equiparar als sous de la majoria. 

 El Front Cívic molesta als partits. 

 Capçalera pròpia per a les manifestacions. 

 Sortir al carrer. 

 Clarificar els objectius i aglutinar a la resta d’assemblees de barri, 15M, etc. 

 Portar el debat a les bases. 

 Hi ha altres paises en lluita: Grècia, Portugal, etc. 

 No a l’OTAN. 

 Com ens constituirem? Plataforma, associació...? 

 Vaga indefinida 

 Que es facin subcomissions amb gent especialitzada. 

 S’està desmantellant l’educació pública 

 Sobretot necessitem organització. 

 Espai de confluència i afluència sindical. 

 Canvi de la llei electoral. 

 El missatge no arriba 

 Hem de començar a treballar ja. 

 Quina diferència hi ha entre el 15M i el Front Cívic per a que això no quedi 

només en un sentiment? 

 Nacionalització de la banca. 

 Contactar amb els territoris. Que la gent es trobi físicament. 

 Sense organització la gent no avança. 

 Necessitem gent compromesa i dirigents. 

 Exigència de la 3ª república. 

Una vegada acabat el debat pren la paraula en Ramon Franquesa per sintetitzar les 

intervencions i extreure’n conclusions. 

El Front Cívic és una plataforma de plataformes. Es tracta de transversalitzar en un únic 

moviment, un conjunt de demandes bàsiques que afecten al conjunt de la ciutadania. 

Aquestes demandes han de ser concretes i cal articular-les a nivell estatal en el procés 

de construcció del Front Cívic. 

Aquest ha de ser un procés de debat (definir les demandes) i mobilització, en que no 

esperem la constitució final del Front per a començar a actuar. 



Aquest ha des ser un procés inclusiu i per tan ha de buscar el acord i no la confrontació 

amb altres forces politiques, sindicals o socials sinó l’acció conjunta sempre que sigui 

possible. Si no es possible caldrà fer-ho sols, però per defendre a la gent, no per 

denunciar a altres com metodologia de treball. El prioritari es respondre a l’agressió que 

estem patint i impulsar la Assemblea estatal constituent del Front. 

En aquesta direcció queda la tasca d’organitzar les propostes presentades a l’assemblea, 

per al que es planteja que la Coordinadora prengui en consideració totes les aportacions 

i comenci a proposar mecanismes de participació (comissions, impulsar assemblees 

locals) i propostes de accions com Front Cívic. 

Com a conclusió del debat es proposa sotmetre a votació: 

 La síntesi presentada com a conclusió del debat i el encàrrec a la Coordinadora 

de concretar mecanismes de participació i accions. 

 La proposta de coordinadora composada per les persones de la Taula, més els 

membres de la Coordinadora provisional que ha convocat l’assemblea (es 

relacionen en annexa) 

 Aprovar la obertura de la web www.frontcivic.cat 

 Aprovar la constitució del Front Cívic - Som Majoria Catalunya. 

  

7. Escollir la coordinadora territorial de Catalunya 

L’assemblea dona el seu suport amb cap vot en contra, cap vot en blanc i 1 abstenció a 

les quatre propostes anteriors. 

Es demana que la taula urgentment faciliti la convocatòria de la coordinadora per 

començar a treballar en la recollida de propostes, creació de comissions, etc. 

Des de la Taula es proclama formalment la constitució del Front Cívic a Catalunya i es 

crida a tots els assistents a treballar per la seva difusió. 

S’aixeca la sessió a les 13 hores del dia esmentat. 

 


