Trobada Aixequem La República 2 de desembre de 2017 – La Base (Grup de baix)
1) Assistents:
Parla gent provinents dels diferents col·lectius, barris, poblacions (les intervencions que fan són a
títol personal, com remarquen):
Marxes per la dignitat
CDR Castellar del Vallès
CDR Sant Antoni de Vilamajor
CDR Eixample Dreta
CDR Mollet del Vallès
Col·lectius feministes del Poble-Sec
Raval
CGT
CDR Horta-Guinardó
CDR Girona Salt
CDR Sant Andreu
Iaioflautes
Moviment animalista
CDR Eixample Esquerra
CDR Mataró
CDR Rubí
Sant Boi
CDR Barceloneta
CDR Poble-Sec
Assemblea Groga
Obrim Fronteres i lluites antiracistes
Parlament ciutadà
2) Resum de consens i temes a debatre una mica més sobre la proposta general:
Diria que tothom veu pertinent la creació d'un espai de trobada i confluència, per:
1. Compartir/Enfortir lluites (discurs, reivindicacions i pràctiques)
2. Eixamplar base popular
3. Coordinar accions conjuntes i relat sobre la nova societat que volem
4. Pressionar els partits i institucions per fer-la possible
Hi ha visions contraposades al voltant de:
a) Emprar el terme “República”, perquè fa bo l'Estat com a solució. Aquesta visió ve d'un col·lectiu
però no sembla amoïnar les altres persones que intervenen que sí es refereixen a la República com
a terme a emprar per avançar cap a conquestes socials més enllà de la creació d'un Estat. Hi ha
també una persona que sí creu que el que ens cal és la creació d'un Estat, centrar-se en això i en
res més.
b) Ser un nou subjecte polític o un espai de confluència. En un dels moments (al final de la primera
part) es diu que no són vies contradictòries.
c) Ser una força revolucionària (i per tant minoritària) o tenir una vocació molt àmplia que integri
gent molt diferent.
3) Transcripció-resum de les intervencions:
–
–

Aprofitem la feina feta, com la carta de drets socials impulsada per les Marxes per la Dignitat.
És interessant la proposta per anar més enllà de la “defensa” que de vegades transmet certa
tristesa, sinó que cal proposar en positiu. Però és molt important que no partim de zero pel que es
refereix a les propostes de processos constituents.
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Ara mateix s'està treballant en la coordinació dels CDR. El que cal és apretar perquè allò social,
continguts socials de ruptura, estiguin present als CDR i a tot espai constituent.
Sí, però ens preocupa molt utilitzar el concepte “República”. Necessitem definir-la, perquè ens
preocupa apuntalar la idea de la necessitat d'un nou Estat se'ns fa contradictòria. Millor parlar de
nou país que de república.
Cal fer una república sense fixar-nos en ideologies. Que ens hem de centrar en la consecució d'una
república.
Fins ara es hem empoderat. Ara necessitem passar de les lluites empoderadores a les
emancipadores. Necessitem que aquest sigui un espai de confluència per impulsar un procés
constituent amb les bases que ja venen de feines com les marxes per la dignitat i d'altres.
No hem de crear un nou subjecte polític, sí fomentar un espai de trobada i d'impuls dels valors
republicans.
Sí hem d'esdevenir nou subjecte polític per defensar tot això.
Cal posar especial èmfasi en la salut, les cures i les violències masclistes.
Compte amb crear una república capitalista com la volen les elits.
Cal un moviment antifeixista per la democràcia, crear una estructura sòlida i minimitzar els matissos.
Ens cal fer un balanç d'aquests dos darrers mesos. Si hi ha república serà des de baix o no serà.
Cal un espai per debatre el com i el què i és molt important eixamplar la base entre les classes
populars i contradir la idea de que això va d'alguns líders del procés i les principals famílies
catalanes.
Cal decidir si volem ser un moviment social o la societat en moviment. Si volem ser una força
revolucionària o un front ampli.
Hem de ser un lobby de pressió, un “pressing partits”.
Podem ser espai de confluència i també subjecte polític, una cosa no és contradictòria amb l'altra.
El que ens cal són noves metodologies, més que nous continguts.
Cal que creem una estructura organitzativa.
Cal eixamplar la base anant als llocs de treball i atenent l'eix laboral.
Cal adreçar-se a la classe treballadora, a la població migrant, un 15% de la població que no té dret a
vot.
Alguns CDR ja estem fent aquesta pensada per eixos de quina república volem, caldria no solapar,
sinó coordinar.
Hi ha molts actors que no estan al marc perquè consideren que anem contra ells. Cal un relat en
què ens puguem reconèixer tots, per no quedar-nos entre nosaltres.
Els continguts ja hi són, el que cal és crear un moment destituent, a partir d'una xarxa de
resistència.
Sí, tenim el contingut dispers, però no poder de col·locar-ho al mig. Cal un centre de coordinació.
Digues-li xarxa, més que centre.
Hi ha CDR molt acrítics i necessitem concretar en lluites socials.

