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Drets de ciutadania per a tothom, no a la xenofòbia i derogació de la 
legislació d’estrangeria  

 
1. PUNT 8 DEL MANIFEST:  

Nº del 8 del manifest. Drets de ciutadania per a tothom. Text de Debat número 2 (v1.0) 
 

2. TEMÀTICA I VERSIÓ DEL DOCUMENT:  
 
Drets sobirans i dret de sobirania: Per la construcció dels drets ciutadans hem de 
garantir-ne uns mínims vitals per a revifar la dignitat del país. Aquests drets han de garantir 
la sobirania del poble i els seus drets sobirans: dret a la sobirania alimentària, dret a la 
sobirania energètica i dret a la sobirania econòmica. 
 

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  
 
Exposició 
Davant l’emergència d’una crisi multidimensional, no només econòmica, política i social, 
sinó una crisi que afecta tots els àmbits de la vida, hem de generar una situació de ruptura 
per a co-crear la Revolució Integral (1) (2). 
 
Diagnòstic 
Generar aquesta ruptura voldrà dir fer campanya per aconseguir un bloqueig  que obligui a 
l’Estat a fer complir el dret de sobirania (per mitjà d’un compromís signat per la consulta del 
9-N) (3) i els drets sobirans. Per tal d’assolir la sobirania alimentària s’hauria d’aplicar 
mesures de l’esfera legal per al nou paradigma (4); per a l’energètica l’econòmica i per a 
l’econòmica, l’esfera cultural i decidir que decidim.  
 
Reflexió general 
Per al bloqueig caldrà pensar algun punt crític on no passar desapercebudes, com podria 
ser la Plaça Sant Jaume i voltants, i plantar-nos fins que es garanteixi el dret de sobirania i 
els drets sobirans (5). Això es podria fer sota el lema que sense justícia social no hi haurà 
independència, recuperant el debat estratègic (6) i en aquest cas, estendre el debat i fer 
comprendre a tota Catalunya i a tot el món que la democràcia és decidir-ho tot (7) i és 
inclusiva, així es poden assimilar els drets sobirans amb la democràcia política/legal, 
econòmica i ecològica (8). 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EL TEMA  
 

1. Acció no violenta. Pacifisme com a recurs per poder evolucionar. Pacifisme i 
revolució integral (Targa, Irene) [Diàlegs múltipes 14J punt 10, pàgina 3]: 
http://habitaciocomunicativa.files.wordpress.com/2013/11/10_pacifisme_solidaritat_f
oto.pdf 

2. Pensant la revolució avui (Grup de Reflexió per a l'Autonomia) [Construir un nou 
món - Acabar amb l'ordre establert]: 
http://procesembat.wordpress.com/2014/03/02/pensant-la-revolucio-avui/ 

3. Manifest "Per un referèndum tant sí com no" 
http://perunreferendum.cat/manifest/  

http://habitaciocomunicativa.files.wordpress.com/2013/11/10_pacifisme_solidaritat_foto.pdf
http://habitaciocomunicativa.files.wordpress.com/2013/11/10_pacifisme_solidaritat_foto.pdf
http://procesembat.wordpress.com/2014/03/02/pensant-la-revolucio-avui/
http://perunreferendum.cat/manifest/
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4. Nou paradigma social: L'art de viure i conviure (Janine Künzi) [Text de Debat 1, 
punt 11]: 
http://wiki.procesconstituent.cat/index.php/Nou_paradigma_social:_L%E2%80%99ar
t_de_viure_i_conviure 

5. Violència estructural (Grup de treball del punt 10 del manifest) [Text de Debat3, 
punt 10]: 
http://wiki.procesconstituent.cat/index.php/VIOL%C3%88NCIA_ESTRUCTURAL.  

6. Recuperar el debat estratègic (Raúl Zibechi) [Procés Embat, traduït de La 
Jornada]: http://procesembat.wordpress.com/2014/03/09/recuperar-el-debat-
estrategic/ 

7. Projecte Multireferèndum: http://www.multireferendum.cat/ 
8. Democràcia Inclusiva [Wikipedia]: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A0cia_inclusiva  
 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ  
- Provocar la ruptura amb l’actual ordre establert. 
- Reclamar a l’Estat la total sobirania del poble català. 
- Confluir amb tots els sectors socials per a convocar un referèndum per a 
l’assemblea constituent. 
- Fer una crida a construir col·laborativament la Wikiconstitució Catalana: 
http://wikiconstitucio.org/wiki/  
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