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El Fòrum de Torra i Llach promourà
un «debat de país» i no dirigirà el
procés constituent
El president de la Generalitat i l'exdiputat de Junts pel Sí asseguren que la
redacció de la Constitució catalana només podrà fer-se des del Parlament un cop
declarada la independència efectiva

Quim Torra i Lluís Llach en la presentació del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent | ACN

El president de la Generalitat, Quim Torra, i Lluís Llach han presentat aquest dimarts el consell
assessor que haurà d'impulsar el Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, aprovat durant la
reunió del Govern. No es tracta de posar en marxa el procés constituent, ha dit Llach, i tampoc hi
ha el mandat de redactar una Constitució catalana, sinó que l'objectiu és dinamitzar l'entramat
d'entitats cíviques i socials per posar en marxa el debat. L'horitzó amb el qual es treballa és més
enllà d'aquesta legislatura, i el cantautor ha insistit que anirà completament al marge de les
dinàmiques de la "política institucional".
"Nosaltres comencem a dinamitzar un debat constituent però no orientem cap procés constituent.
Un procés constituent s'inicia en un Parlament després de declarar una independència efectiva",
ha argumentat l'exdiputat de Junts pel Sí, que ha assegurat que no imagina que el govern
espanyol pugui impugnar una iniciativa que està emparada per la llei 10/2014 de consultes
populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana. La intenció de Llach és
incorporar persones que no siguin independentistes, tot i que no ha concretat quantes seran i qui
ocuparà aquestes places. El consell assessor tindrà entre 10 i 20 persones i estarà adscrit al
president de la Generalitat.
https://www.naciodigital.cat/noticia/165437/forum/torra/llach/promoura/debat/pais/no/dirigira/proces/constituent
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? #president (https://twitter.com/hashtag/president?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) : "El debat constituent
pertany a la ciutadania i cal que sigui aquesta qui porti la iniciativa. Des de les institucions
l'acompanyarem". pic.twitter.com/UKCiFjZudI (https://t.co/UKCiFjZudI)
? Govern. Generalitat (@govern) 23 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1054677113976934406?ref_src=twsrc%5Etfw)
"Ens volem dirigir al 100% de la societat, aquesta és la nostra missió", ha assenyalat Llach, que
espera trobar complicitats dins la "majoria republicana i a favor del dret a decidir" però que no
descarta la implicació d'entitats no independentistes. La composició del consell assessor està per ara
"obert", tindrà per objectiu "conjugar esforços" de les entitats cíviques i socials catalanes per activar
un debat sobre quin país ambiciona la ciutadania i és precisament per això que Torra ha subratllat
que el pes se situarà sobre la pròpia ciutadania amb l'acompanyament de les institucions.
Els membres que formin part del Fòrum no rebran cap retribució. Amb tot, Llach ha assegurat que
si aquest organisme fa bé la seva feina sí que "s'hauran de preveure despeses". Ha recordat
que, de fet, la resolució 263/11 aprovada al Parlament recollia que es destinessin els recursos
necessaris per impulsar un debat constituent.
Una eina derivada del mandat de l'1-O i del 21-D
"En compliment del mandat de l'1-O i de les eleccions del 21-D, posem en marxa una eina
republicana per avançar d'acord amb el dret a l'autodeterminació", ha destacat Torra. "Està obert a
tota la ciutadania", ha ressaltat el president de la Generalitat. El consell ha d'animar la creació d'un
organisme que agiti el debat "sense excepcions". "No emprendrà un procés constituent pròpiament
dit, sinó que ofereixi un model de debat de país dirigit a la ciutadania", ha apuntat Torra.
L'organisme s'empara en la llei de consultes populars no referendàries, aprovada el 2014 i una
part de la qual va quedar suspesa pel Tribunal Constitucional.

?#President (https://twitter.com/hashtag/President?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) : "En compliment del
mandat democràtic del referèndum del Primer d'Octubre, posem en marxa una eina republicana
per avançar d'acord amb el dret d'autodeterminació. És el Consell assessor per a l'impuls del Fòrum
Cívic i Social per al Debat Constituent" pic.twitter.com/cPJW09QmBQ (https://t.co/cPJW09QmBQ)
? Govern. Generalitat (@govern) 23 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1054675865047461889?ref_src=twsrc%5Etfw)
Sobre la tria de Llach, el president ha indicat que és la persona "adequada" per situar-se al
capdavant d'aquest consell assessor. "Gaudirà de la màxima independència, perquè el debat
pertany a la ciutadania. L'acompanyarem des de les institucions", ha apuntat el president de la
Generalitat. El cantautor, que va ser diputat de Junts pel Sí, ha agraït la confiança i ha instat a
"repensar la societat catalana" del segle XXI. Amb l'objectiu, ha dit, que un Parlament constituent
-sigui quina sigui la seva composició, un cop declarada la independència- tingui una "orientació
clara" sobre quina direcció vol prendre la ciutadania. Les entitats cíviques i organitzacions socials
tindran protagonisme per definir les "línies genèriques" del país.
Reunions a Palau
El Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent és un compromís adquirit en el pacte de legislatura
signat per Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, i s'ha anat perfilant en diverses reunions al Palau
de la Generalitat liderades per Llach
https://www.naciodigital.cat/noticia/165437/forum/torra/llach/promoura/debat/pais/no/dirigira/proces/constituent
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(https://www.naciodigital.cat/noticia/163666/torra/incorpora/lluis/llach/dirigir/proc/constituent) i en
les quals hi han participat Albano Dante Fachin, Àngels Martínez, Gabriela Serra -encarregada del
procés constituent en la redacció de la llei de transitorietat jurídica- i Beatriz Talegón. Torra volia
posar-lo en marxa a l'octubre, coincidint amb l'aniversari dels fets de l'any passat.
La posada en marxa d'aquest nou organisme arriba una setmana abans que arrenqui oficialment
el Consell per la República
(https://www.naciodigital.cat/noticia/165412/consell/republica/mig/gas/sense/consens) , presidit
per Carles Puigdemont i dirigit per Toni Comín. El Consell es va presentar ahir en privat en una
reunió a Waterloo amb presència del Govern -Torra i Elsa Artadi-, del PDECat, d'ERC i de les
entitats, però la CUP se'n va voler desmarcar perquè, "sense ruptura", és un element "simbòlic".
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