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PRESENTACIÓ 

La Marxa Som és un itinerari popular que ha recorregut totes les comarques del Principat 
de Catalunya seguint l’itinerari d’El Camí. 

Ha recorregut durant 50 dies el país físicament, i cap a la llibertat i plenitud de manera 
simbòlica, acostant-se a tot el territori poble a poble, plaça a plaça, per plantejar diàlegs 
sobre com bastir conjuntament un país millor fonamentat en una democràcia 
participativa. Es tracta, per tant, d’una iniciativa cívica i no partidista, on tothom hi ha 
estat convidat. 

Forma part del conjunt d’entitats i iniciatives impulsores de la plataforma Reinicia 
Catalunya, essent La Marxa Som un primer exercici territorial centrat en el tema troncal 
de tota societat: com s’expressa al nou país la sobirania popular, base de tota 
democràcia. 

Com? 

La Marxa ha seguit el traçat de la ruta de senderisme cultural El camí en 4 columnes que 
han confluit a Montserrat el 31 de juliol. 
El missatge de LMS s’ha transmès en diferents formats, des d’actes complerts i 
caminades allà on els pobles les han organitzat, fins a portant el missatge de la 
democràcia participativa a l’Ajuntament i entitats, convidant-los a realitzar posteriorment 
una jornada participativa per tractar el tema en el marc del procés constituent del país. 

On i quan? 

• Columna de Llevant, del 12 de juny al 31 de juliol. 

• Columna de Ponent, del 22 de juny al 31 de juliol. 

• Columna Sud, del 24 de juny al 31 de juliol. 

• Columna Metropolitana, del 23 de juliol al 31 de juliol. 

Més que una caminada 

La Marxa Som és un instrument de democràcia participativa que s’ha posat al servei de 
les persones, entitats, moviments socials i institucions del país per obrir un espai més 
d’implicació de la gent en el procés que vivim per fer un país millor al servei de tots. 

Mitjançant petites assemblees locals connectades per portaveus –sistema que permet la 
participació deliberativa de tothom sense massificacions ni manipulacions- s’ha recollit la 
veu del poble de forma ordenada i coordinada, amb l’objectiu de proposar un nou model 
de democràcia més innovador i participatiu en el marc del procés constituent que s’està 
gestant. 
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MANIFEST  d’adhesió a La Marxa Som 

Davant dels importants reptes i desequilibris que tenim com a país i com a humanitat, iniciem com 
a poble un nou temps en el qual es respecti de forma creixent el bé comú. 

Per fer-ho, ens cal una major consciència de tothom i un salt endavant vers una nova democràcia 
que estimuli una major participació de les persones en els afers públics, tant locals, com nacionals, 
com mundials. 

No hi ha major revolució social que prendre la paraula com a poble per decidir. 

Els nostres reptes comuns: 

Estem disposats a assumir junts el repte d’innovar i posar en pràctica un nou ordre social i 
democràtic funcional i il·lusionador, d’acord amb els reptes i eines del segle XXI, a fi de 
realitzar els nostres objectius comuns: 

I. L’assoliment d’un país i d’un món més justos, equilibrats i respectats socialment i 
econòmicament. 

II. El ple respecte i igualtat de drets entre les cultures i nacions del món com a millor 
garantia per la pau. 

III. El respecte al medi ambient i a les espècies amb les que convivim al planeta. 

Com els assolirem: 

Un sistema de decisió més participatiu, complementàriament als actuals sistemes 
parlamentaris delegatius, suposa una major consciència i implicació de tothom gràcies a 
l’exercici permanent de la sobirania popular. És aquesta creixent participació col·lectiva 
la garantia i la clau que ens pot permetre tractar i resoldre gradualment entre tots els 
diferents temes i reptes de la nostra societat: els models energètic, econòmic, de salut, 
d’educació, de cooperació, etc. 

El sistema actual merament delegatori s’ha demostrat insuficient i incapaç de resoldre 
molts d’aquests reptes, que en molts casos empitjoren dia a dia. 

A Catalunya —nació que històricament ha tingut vocació d’innovació social amb 
aportacions com un dels primers parlaments europeus, les assemblees de Pau i Treva, el 
cooperativisme, la cooperació internacional, etc. — hi conflueixen avui una sèrie de 
factors, circumstàncies i anhels que fan possible l’assaig d’un nou model democràtic més 
participatiu i compromès, que permeti tractar els diferents aspectes de la nostra societat 
en base al bé comú.  
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Un model que volem implantar i anar millorant amb la pràctica a partir de les moltes 
experiències participatives que s’han generat els darrers anys arreu, amb vocació que 
esdevingui una experiència viva d’innovació social al servei del país i del món i 
d’enfortiment dels vincles comunitaris. 

Per tot això, aquest no és un manifest simbòlic, sinó el compromís personal i col•lectiu 
ferm d’iniciar un moviment transversal i integrador per dur-ho a terme: 

1. Creant nous espais d’informació, deliberació i decisió col·lectius vinculants, recollits 
com a element central en la constitució i en les lleis, que donin lloc a iniciatives 
legislatives o d’altre tipus. 

2. Basant-nos en una nova cultura de decisió democràtica fonamentada en els valors del 
diàleg i el consens com a sistema preferent de decisió. 

3. Creant espais de trobada de proximitat als pobles i barris, d’escala i dimensió humana, 
amb petits grups que permetin el diàleg de tothom i connectats per portaveus lliurement 
escollits pels seus membres. 

4. Estimulant activament la participació ciutadana al mateix nivell que la participació 
electoral, amb els mitjans i canals públics disponibles, així com la difusió de la informació 
plural i de qualitat i sistemes de participació i d’informació amens i creatius. 

5. Creant òrgans populars de seguiment i comunicació amb els organismes oficials. 

6. Complementant els processos de decisió deliberatius amb referèndums de decisió 
simple i directa quan sigui adient, i amb eines d’informació i decisió telemàtiques o 
d’altre tipus. 

7. Unint, en cas necessari, la nostra força col·lectiva i pacífica per fer respectar la voluntat 
expressada pel poble. 

En marxa per un nou País on el poble decideix! 

Amb aquests propòsits ens posem en marxa i ens comprometem a participar en la Marxa 
Som, a difondre-ho als nostres respectius àmbits i a recollir les opinions i propostes 
acordades per cada municipi del país, com a acte d’afirmació de que som poble sobirà de 
ple dret, i que com a tal decidim. 
Del nostre ser i decidir serà d’on brollarà la nostra acció personal i col·lectiva 
compromesa amb el bé comú del nostre temps, cada cop menys respectat i més anhelat 
per la immensa majoria de persones i pobles de la Terra. 

La Marxa Som 

____  
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Aquest manifest constitueix l’essència del missatge i proposta que La Marxa Som durà als municipis del país per recollir 
la veu del poble a través de la ruta nacional El Camí i dels seus brancals adjacents que es vagin creant. És oberta als 
territoris que s’hi vulguin afegir. 

La Marxa Som es realitzarà de poble en poble els mesos de juny i juliol del 2016, en 4 columnes que confluiran el 31 de 
juliol a Montserrat. Tothom s’hi pot apuntar els dies que vulgui a traves del web.  

Les assemblees participatives que es creïn amb La Marxa Som podran ser utilitzades a voluntat de cada municipi com 
una nova eina per tractar posteriorment els diferents temes d’interès públic, tant locals com en col·laboració amb les 
institucions catalanes i amb iniciatives com ara Reinicia Catalunya, la Convenció Constitucional Ciutadana o altres.  

Qui no pugui participar a les assemblees que es duran a terme al pas de La Marxa Som pel seu municipi i barri, es pot 

adherir a aquest manifest a títol individual o en nom de col•lectius.  

Els resultats consensuats seran portats pels portaveus territorials al Parlament de Catalunya perquè siguin incorporats al 

projecte de fer un nou país millor entre tots i per a tots. 
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PROCEDIMENT UTILITZAT A LES ASSEMBLEES 
DE TOTES LES POBLACIONS PARTICIPANTS 

Les assemblees territorials dutes a terme a tots els municipis participants han seguit aquest senzill 
i natural sistema organitzatiu, basat en els petits grups que permeten el diàleg ordenat de 
tothom. Després, el portaveu escollit per cada assemblea veïnal, ha posat en comú els seus acords 
amb la resta de portaveus del municipi, i posteriorment a nivell de comarca i país. 
D’aquesta manera, s’ha generat una estructura orgànica, no dirigista, autònoma i de baix cost, 
sistema que es proposa com a complementari per a la nova república catalana. 
El procediment de funcionament transmès ha estat el següent (disponible al web): 

 
Les reunions convé que siguin curtes, com a màxim d'una hora i mitja de durada. 
Cada assemblea o consell veïnal es recomana que sigui des de 2 o 3 fins a 7 o 8 membres 
com a molt, a fi que tothom +pugui intervenir.  
Si hi ha més assistents, s’agrupen en assemblees menors sota 
el criteri de proximitat de residència (veïnatge), a fi de 
facilitar la trobada i l’autoorganització pel seu compte en 
posteriors trobades. 
Si una assemblea té menys membres que d’altres no és cap 
inconvenient, ja que es funciona per consens. 
 
Consens. Molts dels temes d’una societat, siguin de nivell local, o nacional, o mundial, no 
són de sí/no (referèndum), sinó que de vegades tenen més complexitat i matissos, i 
necessiten d’espais deliberatius. 
Cada assemblea és sobirana: només pertany als seus integrants. No hi ha dogmes: l’únic 
requisit és buscar el consens –evitant el vot sempre que sigui possible-  en base al bé 
públic ambiental, social i cultural propis del lloc, i en solidaritat amb la resta. És a dir, 
basar les decisions en els drets Humans individuals, col.lectius dels pobles, i ambientals. 
Cal, per tant, un temps d’arrelament per conèixer la realitat i patrimoni locals i entendre 
la llengua catalana per poder participar i decidir. 
 
Portaveus. Cada assemblea de veïnat o carrer, integrada per un portaveu de les seves 
llars, nomena dos portaveus o enllaços que integren l’Assemblea del Municipi. Igualment, 
l’Assemblea Veïnal Comarcal és integrada per un (o dos) enllaços de cada municipi, i 
l’assemblea de país s’integra pels portaveus de les assemblees comarcals.  
Els portaveus gaudeixen de la confiança dels seus representats per assolir el consens amb 
els altres portaveus, assumint canvis en les propostes de partida sempre que se’n salvi 
l’esperit general. 
Es genera així un arbre d’assemblees (o consells) que pot arribar a cada llar del país sense 
massificacions, i que funciona tant per indrets poc poblats com per grans ciutats (tindran 
més o menys branques i membres). 
Els portaveus o enllaços no són càrrecs fixes, sinó que són escollits per consens en cada 
ocasió pels respectius integrants de cada assemblea. 
 
  



Informe de resultats de La Marxa Som. Juny i juliol 2016    
 

7 
 

I) PRIMERA FASE DE CADA TEMA TRACTAT: INFORMACIÓ 
 

El Consell Sectorial de cada àmbit o tema que es tracti, format per entitats, professionals, 
tècnics i entesos sobre la matèria, prepara la informació i propostes de partida, que es 
difonen pels mitjans disponibles (actes informatius generals, publicacions, enquestes a les 
escoles per respondre en família, web, xarxes socials, etc.). 
 

II) SEGONA FASE DE CADA TEMA TRACTAT: DIÀLEG I CONSENS 
Un cop generada la informació i propostes, correspon al poble la decisió, mitjançant les 
trobades deliberatives -i si s’escau, referèndum final de ratificació. 
 
1. Breu recordatori de la sessió anterior i lectura dels principis del fòrum pel consens. 

2. Diàleg, garantint que abans de repetir paraules, tothom s’hagi expressat. Idealment 
tot el grup s’automodera respectant els torns. Si no es respectés, pot nomenar un 
conductor que vetlli pels principis de funcionament. 
Explicació breu i concisa de cada membre de les seves propostes, per torn correlatiu. 
Les ja esmentades per algú i assumides no cal repetir-les. 
Quan algú no està d’acord amb alguna proposta, ho expressa quan li toqui el seu torn. 
Si és de complexa solució, se’n prendrà nota i al final es mirarà de consensuar o bé 
quedarà pendent per a altres ocasions, a fi d’avançar amb la resta de propostes. 

3. Consignació escrita i signatura dels acords assolits i de les discrepàncies no resoltes, 
enviades als membres. 

 
PRINCIPIS DEL FÒRUM PEL CONSENS (es proposen com a criteri de funcionament; 
predisposen a l’actitud de diàleg i la cerca del bé comú): 
 
1. Cordialitat: posarem en comú allò que ens uneix; respectarem les persones en el to i 

en la forma de les nostres intervencions. 
2. Expressió i brevetat: mirarem d'intervenir per aportar la nostra contribució al 

consens; serem puntuals, concisos en les nostres intervencions, evitarem repeticions i 
ens cenyirem al tema tractat. 

3. Disciplina: respectarem el torn de paraula dels altres i les qüestions de procediment. 
Acceptarem de bon grat les observacions del conductor o dels companys si no 
respectem algun d’aquests punts. 

4. Diàleg: sabrem escoltar, amb ànim de comprendre el sentit d’allò que es vol dir més 
enllà de les paraules (mirarem d’“endevinar l’altre”). Evitarem oposicions 
sistemàtiques i prejudicis, expressant el nostre parer sense teoritzar ni alliçonar. 

5. Ética: no defensarem només l'interès particular sinó que buscarem el de la comunitat 
en cada cas, per damunt de doctrines i d’ideologies. 

6. Obertura: evitarem la crítica destructiva però no amagarem els problemes i els punts 
de vista discrepants, que ens poden enriquir i que amb el temps poden anar 
convergint. 

7. Tancament: mirarem d'acabar la reunió amb acords de consens (acceptats per 
tothom de grat, tot i partir potser de posicions diferents), evitant sempre que sigui 
possible la votació. 
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FULL DE REGISTRE DE PARTICIPANTS I D’ACORDS DE LES ASSEMBLEES 

 

ASSEMBLEA  
 

Comarca Municipi Data  
 TERRITORIAL       
 

     

     Àmbit de la vostra 
Assemblea: Assemblea del carrer:   

  

 

Assemblea del Barri-Veïnat 
(portaveus de carrers):   

  

 

Assemblea del Municipi 
(portaveus de barris):   

  

 

Assemblea de la Comarca 
(portaveus de municipis):   

  

  
  

 

Em 
comprometo a 
participar si cal 
dur a terme 
una acció 
pacífica 
col·lectiva 

Membres de l'Assemblea que subscriuen els acords: 
  

Nom i cognoms E-mail i telèfon de contacte DNI Signatura 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

* Les accions pacífiques col·lectives poden ser necessàries per fer respectar la voluntat majoritària del poble.  
Demanem el vostre compromís per participar a nivell territorial per plantejar i coordinar possibles accions de 
no cooperació o desobediència civil en cas que la voluntat democràtica del poble no fos respectada. 
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Preguntes orientatives 

A) Estem d'acord en implantar un sistema de democràcia participativa en la línia 
general del que planteja el Manifest de La Marxa Som o ja ens està bé el sistema 
representatiu actual? 

B) Estàs d'acord amb les propostes d'aquest manifest (entenent que posteriorment 
caldria concretar-ne els detalls i reglament de funcionament)? 

C) C) Estem disposats a assumir la participació que comporta la implantació d'una 
democràcia deliberativa i amb més referèndums? 

 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, t’informem que les teves dades s’incorporaran en un fitxer de titularitat de l'associació PAS: Amics del Camí. 
Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició a través del telèfon 93 844 4553 o del correu electrònic 
elpas@elcami.org 
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ACORDS PRESOS: 

  Sí / No 

S'assumeixen les propostes 
recollides al Manifest de La 
Marxa Som   

Punts que no s'accepten, que s'esmenen o 
complementen: 

Altres propostes 
acordades: 

Discrepàncies no 
consensuades en 
aquesta reunió: 
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MUNICIPIS PARTICIPANTS A LA MARXA SOM 

Per tal de fer extensiu el missatge de La Marxa Som, s’ha enviat a tots els ajuntaments 
dels municipis del principat de Catalunya la Moció de Suport a la Marxa Som i se’ls ha 
convidat a fer assemblees participatives encara que el recorregut de la Marxa no hi 
passés. 

Taula resum del nombre de participants: 
 

Ajuntaments i Consells comarcal que han aprovat la 
moció de suport de La Marxa Som fins avui (altres 
centenars l’han rebut i estan en procés) 

37 

Entitats i ajuntaments col·laboradors 250 
Persones i entitats adherides al manifest de La Marxa 
Som inicialment (nombre aproximat a l’inici de la 
campanya, que resta oberta durant tot el procés 
constituent català). 

1.437 

Municipis on s’han fet actes en el marc de La Marxa Som 90 
Municipis on s’han celebrat assemblees  57 
Assemblees totals realitzades 149 
Ajuntaments que han rebut la moció (pendent resposta) 917 

 

  

Comentari [p1]: Aqueta dada fin que 
no em contestin tots sobre actes de la 
Marxa no serà definitiva 
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MUNICIPIS ON S’HAN REALITZAT ASSEMBLEES AL PAS DE LA MARXA 
SOM 

COLUMNA DE LLEVANT  

Població Nombre 
d’assemblees 

Berga 6 

Banyoles 1 

Figueres 8 

Torroella de Fluvià 2 

Vilamacolum/Viladanant 1 
La Bisbal d’Empordà 2 

Girona 4 

Santa Coloma de Farners 1 

Vic 3 
Viladrau 1 

Breda 1 

Mataró 3 

Granollers 3 

Cardedeu 4 

La Garriga 3 

 

 
 
Berga      
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  Figueres 
 

 
 
Torroella de Fluvià    
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           Girona 
 
 

 
Vic  
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Mataró 
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COLUMNA DE PONENT  

Població Nº assemblees 

Guils 1 

Bolvir 1 

Puigcerdà 2 

La Seu d'Urgell 3 

Corbins 1 

Lleida 6 

El Palau d'Anglesola 1 

Tàrrega 6 

Cervera 6 
Solsona 3 

Cardona 4 

Manresa 5 

 
 
 

 

  
Puigcerdà - Cerdanya     
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   Puigcerdà - Cerdanya  
  

 

  
Lleida 

 Solsona 
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COLUMNA SUD (dades parcials, pendents de completar amb les darreres etapes) 

 

Població Nº assemblees 

Vilallonga del Camp 4 

Miravet 1 

Móra d'Ebre 1 
El Molar 1 

Masquefa/ Sant Pere de Riudebitlles 1 

Falset 2 
La Morera de Montsant 2 
Reus 4 

Tarragona 7 
Vilanova i la Geltrú 1 

Sitges 2 

Sant Sadurní d'Anoia 1 
Sant Joan de Mediona  6 
Capellades 5 
Igualada 3 
 

 
Falset             Cornudella de Montsant 

 
Vilallonga del Camp             Tarragona 
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COLUMNA METROPOLITANA  

Població Nº assemblees 

Barcelona (Sant Antoni) 
Barcelona (Horta – Guinardó) 

7 
8 

Esplugues de Llobregat 4 
Molins de Rei 5 
Sant Cugat del Vallès 1 

Sabadell 4 

Terrassa 3 

 
 
 

   
Barcelona      Barcelona  

 
Sabadell   
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Galeria d’àlbums de les 4 columnes: http://www.lamarxasom.cat/galeria-la-marxa-som/ 

Altres àlbums de fotos: 

Jordi Camprubí: 

https://www.flickr.com/photos/parlaciutada/sets/72157671731643316/with/28577371092/ 

Lluís Brunet: 

http://lluisbrunet.cat/llb_w/reportatges/paisoscatalans/SOM/pc_SOM_001/rd_b_02.html#.

V5-k2BIUnfY 

Martí Olivella (Berguedà, Empordà, Montserrat) 

https://www.dropbox.com/sc/u5g3hhhubtbbtbk/AADjU4d5p-QDeQsggvT731bCa 

Vídeo de l’acte sencer de Montserrat: vídeo (Josep Maria Batet): 

https://youtu.be/PUHve5AvudE 
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VALORACIÓ GLOBAL 

La valoració provisional d’aquesta experiència de tan gran abast és molt positiva, per 
l’acollida rebuda arreu del territori. 

La proposta de La Marxa Som no és un missatge simple com el d’altres mobilitzacions, i 
per tant és de difusió més orgànica, extensiva i creixent que no puntual i massiva. 
Es tracta d’un missatge profund, transformador, responsabilitzador, i per tant comporta 
un canvi de consciència que no és immediat, amb els dos eixos social i nacional de forma 
integrada. 

Tot i tenint en consideració les diverses circumstàncies temporals durant la preparació i 
realització de La Marxa Som, tals com el moment d’incertesa política, una certa sensació 
de quietor i desànim social en quant al procés constituent, la no implicació a nivell de 
cúpula de l’ANC (sí en canvi les seves territorials), la coincidència amb les eleccions 
espanyoles, el poc ressò que se n’han fet els mitjans oficials, o la manca d’activació de la 
plataforma Reinicia de la qual La Marxa Som forma part, la valoració dels resultats és 
altament positiva. 

Amb tots aquests factors i les conseqüents incerteses, des de l’organització de La Marxa 
Som es va optar per tirar endavant aquest gran esdeveniment. 
Tot i l’adhesió formal d’algunes grans entitats com Òmnium Cultural, la no adhesió 
d’altres i l’absència de suport institucional explícit (per trobar-se encara en procés de 
definició i d’acord polític en relació al procés constituent), gràcies en molt bona part a la 
implicació de les assemblees territorials d’entitats com ANC, Procés Constituent i OC, així 
com dels ajuntaments i moltes altres entitats locals dels municipis, el missatge i pràctica 
de La Marxa Som ha arribat a totes les comarques amb uns resultats globalment 
satisfactoris. 

Aquesta primera onada no s’ha tractat d’un exercici de masses, sinó d’una demostració 
pràctica qualitativa i extensiva territorialment de que: 

1) Hi ha un consens general en la necessitat urgent de millorar la nostra democràcia. 
Ningú ha manifestat ser contrari a aquesta necessitat, ni a títol individual, ni 
d’entitats, ni d’ajuntaments ni partits. 

2) Avançar cap a una democràcia plena, és a dir, que sigui representativa i també 
participativa, és un repte que vol el poble de Catalunya, d’acord amb el seu esperit 
innovador i democràtic. 

3) La democràcia participativa no pot ser només incrementant els referèndums, que 
també. Per a molts temes, es veu imprescindible establir espais de trobada de 
proximitat deliberatius. 
La Marxa Som ha esdevingut una demostració pràctica que és possible que tot el país 
participi en un tema de forma deliberativa, sense massificacions, i en poc temps. No 
és cert que la democràcia participativa sigui lenta, si es fa amb un sistema de petits 
grups connectats per portaveus. 
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4) Una democràcia participativa per a Catalunya és una necessitat vital i urgent per 
complementar la tasca política des de les institucions representants del poble, a fi de 
poder resoldre molts dels problemes que no es resolen només amb el sistema actual 
merament representatiu. 

5) Davant la cultura poc participativa vigent, causada per complexos factors, la 
democràcia participativa és un procés de maduració col·lectiu que cal que sigui 
estimulat inicialment des de les institucions i les escoles. 

 

PROPERES PASSES DE LA MARXA SOM 

Completar d’entrada l’informe i propostes de totes les persones i municipis participants. 

Lliurar-les formalment als grups parlamentaris favorables al dret a decidir. 

Un cop iniciat el procés constituent oficial del país, en cas que les nostres institucions 
oficials considerin que és una bona eina aquesta metodologia extensiva, territorial, 
sobirana, autoorganitzada i inclusiva i una bona manera d’arribar a tots els racons del 
país, posar-nos a disposició per realitzar una procés participatiu deliberatiu extensiu. 

La feina principal ha estat obrir aquest camí i difondre i posar en el primer pla del procés 
constituent que l’aspecte cabdal és qui decideix en el nou país, és a dir, la necessitat de 
complementar l’actual i vella democràcia delegativa amb una democràcia participativa, 
que juntament amb la democràcia directa (referendària) configuren el que podem 
anomenar una democràcia plena. 

Amb La Marxa Som hem constatat que els participants, tant persones (i entitats) com 
ajuntaments, han assolit consciència i més claredat de que el més rellevant és que el 
subjecte de la sobirania del poble al nou país s’expressi més sovint i amb nous 
mecanismes de participació vinculants, per damunt dels altres aspectes sectorials i 
temàtics, les línies mestres dels quals es podran anar decidint progressivament amb la 
implicació de tots. 
També portava a concloure, en general, que això ens permetria –si així hi estem d’acord- 
disposar d’una constitució més simple, que no pretengui detallar a priori tota la 
complexitat de totes les temàtiques, car si conté un article central que diu que Catalunya 
és una república amb una democràcia participativa i també directa, tots els temes es 
podran anar tractant decidint amb garantia que es configuraran amb el major respecte 
possible al bé comú. 

Per tant, La Marxa Som estarà a disposició de noves accions si resulta oportú. 

  



 

 

ENTITATS ADHERIDES I COL·LABORADORES

El procés d’adhesions d’entitats, institucions i persones individuals resta obert i les 
properes setmanes s’iniciarà una nova campanya. S’indiquen a continuació les 
entitats inicialment adherides:

 

 

La Marxa Som és membre i una de les entitats impulsores de Reinici
que aplega les següents entitats per promoure una Convenció Constitucional 
Ciutadana a Catalunya (CCCC):

 

Llistat provisional d’entitats col·laboradores per columnes:

 

ENTITATS DE LA COLUMNA DE LLEVANT

RIUS DE LLIBERTAT 
CLUB D’ESQUÍ BERGUEDÀ
ÒMNIUM BERGUEDÀ 
PROCÉS CONSTITUENT BERGUEDÀ
AJIB 
ANC BERGA 
BANC DEL TEMPS 
BERGUEDANA DE FOLCK
CASAL PANXO, 
CASTELLERS DE BERGA
PENYA BOLETARIRE 
TOCDEFOLCK 
A.E. LILLET 
CLUB EXCURSIONISTA RIPOLL
ANC OLOT 
ANC SANTA PAU 
ANC BANYOLES 
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d’adhesions d’entitats, institucions i persones individuals resta obert i les 
properes setmanes s’iniciarà una nova campanya. S’indiquen a continuació les 
entitats inicialment adherides: 

La Marxa Som és membre i una de les entitats impulsores de Reinici
que aplega les següents entitats per promoure una Convenció Constitucional 
Ciutadana a Catalunya (CCCC): 

 

Llistat provisional d’entitats col·laboradores per columnes: 

ENTITATS DE LA COLUMNA DE LLEVANT 
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PROCÉS CONSTITUENT BERGUEDÀ 

BERGUEDANA DE FOLCK 

CASTELLERS DE BERGA 

CLUB EXCURSIONISTA RIPOLL 
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d’adhesions d’entitats, institucions i persones individuals resta obert i les 
properes setmanes s’iniciarà una nova campanya. S’indiquen a continuació les 

La Marxa Som és membre i una de les entitats impulsores de Reinicia Catalunya, 
que aplega les següents entitats per promoure una Convenció Constitucional 
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ANC FIGUERES 
SOM JOVES 
GEES 
LA CATE 
CAL-FIGUERES 
ANC L’ARMENTERA 
ANC L’ESCALA 
ANC LLADÓ 
ANC SANT PERE PESCADOR 
ANC TORROELLA DE FLUVIÀ 
ÒMNIUM ALT EMPORDÀ 
ANC BAIX EMPORDÀ 
CASAL ROIG 
JERC LA BISBAL 
ANC AIGUAVIVA 
ANC GIRONA 
FUNDACIÓ LLIBRERIA LES VOLTES 
EL FORN 
L’ADAC 
CASAL 24 DE JUNY 
ANC GIRONÈS 
ÒMNIUM GIRONÈS 
ANC ARBÚCIES 
ANC VILOBÍ D’ONYAR 
ATENEU LA SEGA 
ANC SANTA COLOMA DE FARNERS 
ÒMNIUM LA SELVA 
ANC RODA DE TER 
ANC VIC 
ÒMNIUM OSONA 
PROCÉS CONSTITUENT OSONA 
ANC VILADRAU 
ANC LA GARRIGA 
ASSEMBLEA DE JOVES LA BORDALLA 
OMNIUM CARDEDEU 
CARDEDEU VITAL 
COL·LECTIU DE MUSICS 
TARAMBANA 
FES UN PLEC 
ASSOCIACIÓ CULTURAL SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 
ANC CAMPINS 
ANC VALLGORGUINA 
ANC ARENYS DE MAR 
ANC MARESME 
ÒMNIUM MARESME 
ANC MOIANÈS 
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ENTITATS DE LA COLUMNA METROPOLITANA 

PARLAMENT CIUTADÀ 
ANC ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 
ANC HORTA-GUINARDÓ 
ÒMNIUM HORTA-GUINARDÓ 
PROCÉS CONSTITUENT EIXAMPLE 
PROCÉS CONSTITUENT HORTA-GUINARDÓ 
ANC ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
GRUP INDEPENDENTS DE COLLBATÓ 
CAL ESPLUGUES 
ESPLUGA VIVA 
ANC MOLINS DE REI 
ÒMNIUM MOLINS DE REI 
TRÀFECS CAMINA 
PARR`QUIA SANT MIQUEL ARCÀNGEL 
CEM MOLINS DE REI 
AGRUPAMENT ESCOLTA JAUME VICENS VIVES 
AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA MOLINS DE REI 
ÒMNIUM CULTURAL BAIX LLOBREGAT 
AGROQUÍMICA OLLÉ 
PROCÉS CONSTITUENT SANT CUGAT 
BRUIXES DEL NORD SABADELL 
ÒMNIUM CULTURAL SABADELL 
UES SABADELL 
PARLAMENT CIUTADÀ 
PLATAFORMA PER LA LLENGUA 
PROCÉS CONSTITUENT SABADELL 
ANC SABADELL 
UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE 
UNIVERSITAT POPULAR DE SABADELL 
PROCÉS CONSTITUENT TERRASSA 
ANC TERRASSA 
ANC VILADECAVALLS 
ANC OLESA 
CAL OLESA 

 

 

ENTITATS DE LA COLUMNA DE PONENT 

ANC CERDANYA 
ATENEU POPULAR DE L’ALT URGELL 
ÒMNIUM ALT URGELL 
RAFTING PARC LA SEU D’URGELL 
ANC PALLARS SOBIRÀ 
ENTREPOBLES LA POBLA DE SEGUR 
ANC BALAGUER 
PROCÉS CONSTITUENT LLEIDA 
ATENEU POPULAR DE PONENT 
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ANC LLEIDA 
ÒMNIUM CULTURAL LLEIDA 
AGRUPAMENT ESCOLTA ALOSA 
MAREA GROGA DE LLEIDA 
GRUP CULTURAL GARRIGUES 
CASTELLERS DE LLEIDA 
FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ 
CERCLE DE BELLES ARTS DE LLEIDA 
ASSOCIACIÓ ARTS DE PONENT 
MAREA BLANCA DE PONENT I PIRINEUS 
ANC CORBINS 
ANC PLA D’URGELL 
ATENEU POPULAR PLANA D’URGELL 
CASAL POPULAR L’ARREU DE MOLLERUSSA 
ATENEU POPULAR GARRIGUENC 
AGENTA – AGRUPACIÓ D’ENTITATS DE TÀRREGA 
ANC ANGLESOLA 
ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE L’URGELL 
CASAL POPULAR EL ROSTOLL DE TÀRREGA 
CLUB NATACIÓ TÀRREGA 
LO BAR DE LES PISCINES DE TÀRREGA 
MUSEU FÀBRICA J. TREPAT DE TÀRREGA 
ANC TÀRREGA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA 
CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONENC 
BRANCA DE TRUCS DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA COLL DE LES 
SAVINES DE CERVERA 
DIABLES CARRANQUERS DE CERVERA 
ANC SEGARRA 
MUSEU COMARCAL DE CERVERA 
ANC SOLSONA 
ÒMNIUM SOLSONÈS 
ANC BAGES 
CENTRE EXCURSIONISTA DEL BAGES 
ÒMNIUM BAGES 

  

ENTITATS DE LA COLUMNA SUD 

ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ 
ANC SANT CARLES DE LA RÀPITA 
ANC ULLDECONA 
CEM LA CAMETA COIXA 
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA LA PICOSSA DE MÓRA D’EBRE 
ANC CORNUDELLA 
ANC LA MORERA DE MONTSANT 
CASAL CARRASCLET DE FALSET 
ANC PRIORAT 
ANC PRADES 
ELS BIRIMBINS 
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ANC ALTAFULLA 
ANC DE CREIXELL 
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA L’ESPARDENYA VILALLONGA DEL CAMP 
ANC DE LA CANONJA 
ANC DE TARRAGONA, COLLA JOVE DELS XIQUETS DE TARRAGONA, 
SONAGRALLA 
ANC DE TORREDEMBARRA 
ÒMNIUM TARRAGONÈS 
SÚMATE TARRAGONÈS 
ANC DEL VENDRELL, CENTRE EXCURSIONISTA LA LIRA 
ASSOCIACIÓ CAN PISTRAUS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, CENTRE 
EXCURSIONISTA LA TALAIA DE VILANOVA I LA GESTRÚ 
ATENEU POPULAR DE SITGES 
ÒMNIUM GARRAF 
EL TRILL – ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL TERME D’ARGENÇOLA 

 

AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS 

AJUNTAMENT CORNUDELLA DE MONTSANT 
AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA 
AJUNTAMENT D’ALTAFULLA 
AJUNTAMENT D’ARSÈGUEL 
AJUNTAMENT D’IGUALADA 
AJUNTAMENT D’OLOT 
AJUNTAMENT D’OS DE BALAGUER 
AJUNTAMENT DE AIGUAFREDA 
AJUNTAMENT DE BALAGUER 
AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL 
AJUNTAMENT DE BREDA 
AJUNTAMENT DE CALLDETENES 
AJUNTAMENT DE CALLÚS 
AJUNTAMENT DE CAMPINS 
AJUNTAMENT DE CARDEDEU 
AJUNTAMENT DE CARDONA 
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE CERVERA 
AJUNTAMENT DE CORBINS 
AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT 
AJUNTAMENT DE CREIXELL 
AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP 
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES 
AJUNTAMENT DE GANDESA 
AJUNTAMENT DE GER 
AJUNTAMENT DE GUALBA 
AJUNTAMENT DE GUISSONA 
AJUNTAMENT DE LA SÈNIA 
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL 
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA 
AJUNTAMENT DE LES AVELLANES 
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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
AJUNTAMENT DE LLADÓ 
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ 
AJUNTAMENT DE LLOBERA 
AJUNTAMENT DE MARTINET 
AJUNTAMENT DE MATARÓ 
AJUNTAMENT DE MEDIONA 
AJUNTAMENT DE MIERES 
AJUNTAMENT DE MIRAVET 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 
AJUNTAMENT DE MONTFERRER I CASTELLBÒ 
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
AJUNTAMENT DE PRADES 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT 
AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ 
AJUNTAMENT DE RIPOLL 
AJUNTAMENT DE SABADELL 
AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS 
AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES 
AJUNTAMENT DE SANTA PAU 
AJUNTAMENT DE SITGES 
AJUNTAMENT DE SOLSONA 
AJUNTAMENT DE SUSQUEDA 
AJUNTAMENT DE TÀRREGA 
AJUNTAMENT DE TORÀ 
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA 
AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA 
AJUNTAMENT DE VIC 
AJUNTAMENT DE VILADRAU 
AJUNTAMENT DE VILALLONGA DEL CAMP 
AJUNTAMENT DE VILANOVA 
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR 
AJUNTAMENT D’EL MOLAR 
AJUNTAMENT D’EL PALAU D’ANGLESOLA 
AJUNTAMENT DEL PERELLÓ 
AJUNTAMENT D’EL POAL 
AJUNTAMENT D’ELS OMELLONS 
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 
AJUNTAMENT D’OLOT 
AJUNTAMENT EL MOLAR 
AJUNTAMENT FALSET 
AJUNTAMENT LA MORERA DE MONTSANT 
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ 
CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT 
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS 
EMD VALLDOREIX 
PAERIA DE CERVERA 
 



 

 

 
Altres entitats adherides i agraïments:

      

 
 

 

Jaume Enrich, disseny i adaptació del logotip.

Odisean, assessorament i suport informàtic.

 

Artistes col·laboradors: 

Jordi Castells i Planas (Cardedeu): Arca de Llevant

Alba Casanovas (Creixell):

Alba Cuñé (Cervera), Agnés Pla (Guissona), Miquel Planes (Sant Ramon): Arca 
de Ponent 

Mireia Sànchez (Barcelona): Arca Metropolitana
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Altres entitats adherides i agraïments: 

           

, disseny i adaptació del logotip. 

, assessorament i suport informàtic. 

(Cardedeu): Arca de Llevant 

(Creixell): Arca Sud 

Agnés Pla (Guissona), Miquel Planes (Sant Ramon): Arca 

Mireia Sànchez (Barcelona): Arca Metropolitana 
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Agnés Pla (Guissona), Miquel Planes (Sant Ramon): Arca 
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CONCLUSIONS DE MONTSERRAT 

Llevant 

El futur ha d'estar basat en una democràcia participativa, en base a les propostes recollides 
al manifest de la Marxa Som. 

Importància que les decisions preses per part de la gent siguin vinculants. 

Hi ha problemes a nivell organitzatiu, subsanables amb la implicació de les institucions. 

Hi ha d'haver informació tant de mitjans de comunicació com d'experts que assessorin. 

S'ha de promoure tota la part de presa de decisió i informació mitjançant via telemàtica. 

Hi ha d'haver una reforma horària per tal que la gent tingui temps de trobar-se. 

Que hi hagi espais públics on trobar-se. 

Importància de que la gent agafi compromís i sensibilitat envers tots els temes i que no 
delegui. 
Important que es faci un pla a les escoles que eduqui i promogui la democràcia participativa 
i el bé comú. 

Que aquest procés s'ha de portar a terme amb alegria i com si fos una festa. 

Metropolitana 

S'està d'acord amb el manifest i el què es fa són aportacions i matisos. 

Desprofessionalitzar la política. 

En cas d'incompliment del programa electoral que hi hagi revocació de càrrecs i formes de 
penalització, fiscalització i exigència de responsabilitats. 

Importància de disposar d'informació prèvia abans de què es portin a terme els debats 
territorials. 

Educació en democràcia participativa des de la infància. 

Els resultats dels processos deliberatius i referèndums han de ser vinculants. 

Els representants polítics han de ser territorials. 

Ponent 

Hi ha consens en què es vol una democràcia participativa i amb el manifest amb 
aportacions. 

Educació en democràcia participativa des de la infància. 

Fomentar el periodisme independent amb informació rigorosa i fidedigne. 

Els resultats de les consultes i referèndums han de ser vinculants. 

Endegar mocions de confiança als nostres representants en el cas d'incompliment dels 
compromisos, és a dir, poder de revocatòria. 

Assolir mecanismes de consulta popular àgils. 

Sud 

Escoltar més les necessitats del carrer, dels pobles i territoris, també els menys poblats  

Decidir sobre afers locals. Per exemple iniciant assemblees a nivell local amb petites 
decisions a nivell de barri on els ajuntaments deleguessin la presa de certes decisions en 
aquestes assemblees ja constituïdes 

Crear un comitè pre-constitucional per assessorar sobre aquests models de democràcia 
participativa que hi hagi vigents al món i d'altres que siguin possibles. 

Fomentar un canvi cultural per passar del "ja s'ho faran" al "som-hi". 

Evitar portes giratòries en la política. 

Apostar per la sobirania energètica i alimentaria. 

Sanitat pública per tothom. 
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Vegeu en el document PDF complementari les aportacions consensuades a cada municipi 
participant, mitjançant l’assemblea de portaveus de les respectives assemblees creades. 
 


