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CAPÍTOL 1: RESULTATS DE PARTICIPACIÓ EN EL PLA DE GOVERN
Audiència

-

Total membres del Consell: 91.448

(a data 1 d’octubre, últim dia possible de participació)
-

Total membres del Consell amb dret a participació: 90.208

(1.240 membres del Consell són menors de 18 anys)
-

Nombre de descàrregues de l’aplicació: 25.023

-

Nombre total de valoracions: 2.816

-

Total de comentaris fets als Àmbits: 787

-

Total de propostes de Projecte: 583
(en l’anàlisi qualitativa se n’han contemplat 568, doncs s’han

descartat les que no complien cap criteri ni aportaven cap valor)
Resultats

Atenent al nombre de valoracions, hi ha participat un 11,25% del total de
persones que s’han descarregat l’aplicació i un 3,12% de la base ciutadana
convidada a participar.

Dels 90.208 membres amb dret a vot, un 0,87% han fet algun comentari sobre
els Projectes actuals del Pla de Govern i un 0,65% han proposat algun projecte.
Sobre el total de descàrregues de l’APP (25.023) el % de participació amb
comentaris ha estat de l’3,15% i el de projectes del 2,33%.
El 3 projectes més ben valorats han estat:
1- Projecte 15: Identitat digital
2- Projecte 16: Desenvolupament d’eines tecnològiques segures i fiables
3- Projecte 11: Litigació estratègica internacional
Tots tres són projectes en que ja s’hi treballa.
Dels 10 primers, ja es treballa en tots excepte els 7, 8 i 10, que corresponen en
l’Àmbit de Política Internacional que és un eix estratègic de treball per a 2020-21.
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Valoració de Projectes del Pla de govern
5*

Núm.
Vots

Valoració
Final

190

1657

1924

4,805

56

215

1530

1820

4,786

16

72

259

1354

1713

4,709

29

23

76

259

1639

2026

4,706

P 8: Presència de Catalunya a l'esfera
internacional

14

27

112

273

1497

1923

4,670

Acció Política
Internacional

P 7: Rellançar el dret a
l'autodeterminació al s.XXI

25

37

124

265

1460

1911

4,621

Acció Econòmica i
Tecnologia

P 14: eFinances

23

30

119

303

1354

1829

4,605

Acció Política
Internacional

P 9: Desp. de la xarxa diplomàtica
del Consell

18

43

121

316

1389

1887

4,598

Acció Econòmica i
Tecnologia

P 13: Consum i xarxa de serveis

20

31

131

317

1325

1824

4,588

Acció Política Interior

P 5: Incrementar la base ciutadana
del consell

44

63

148

369

1748

2372

4,566

Acció jurídica
internacional

P 12: Lobby jurídic

19

27

135

346

1143

1670

4,537

Acció Política Interior

P 3: Legislació republicana

58

62

172

388

1721

2401

4,521

Acció cultural

P 18: Activitats internacionals a
l'entorn de la llengua i la cultura

25

40

159

315

1201

1740

4,510

Acció Política Interior

P 4: Impuls dels Consells Locals

42

56

212

455

1555

2320

4,476

Acció Política Interior

P 2: Participació política al si del
Consell

47

62

230

426

1636

2401

4,475

Acció Política
Internacional

P 10: Acció diplomàtica ciutadana

29

46

180

366

1231

1852

4,471

Estudis i Coneixement

P 20: Ajuts a l'estudi i la recerca

35

64

206

303

1102

1710

4,388

Acció Política Interior

P1: Desplegament institucional del
Consell

143

67

224

560

1822

2816

4,368

Estudis i Coneixement

P19: Elaboració d’informes, estudis,
recerca i anàlisi de dades

40

45

200

394

1027

1706

4,362

Acció cultural

P 17: Publicacions del Consell

43

63

263

355

956

1680

4,261

Àmbit

Projecte

1*

2*

3*

Acció Econòmica i
Tecnologia

P 15: Identitat digital

7

18

52

Acció Econòmica i
Tecnologia

P 16: Desenvolupament d'eines
tecnològiques segures i fiables

6

13

Acció jurídica
internacional

P 11: Litigació estratègica
internacional

12

Acció Política
Internacional

P 6: Estratègia per al reconeixement
internacional

Acció Política
Internacional

4*
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Participació als Àmbits del Pla de Govern
Àmbit

Núm. persones
que han escrit

Núm. de
valoracions

Comentaris sobre l'Àmbit d'acció política interior

266

719

Comentaris sobre l'Àmbit d'acció política internacional

120

154

Comentaris sobre l'Àmbit d'acció jurídica internacional

43

75

Comentaris sobre l'Àmbit d'acció econòmica i tecnològica

175

245

Comentaris sobre l'Àmbit d'acció cultural

107

158

76

177

787

1.528

Comentaris sobre l'Àmbit d'estudis i coneixement
TOTAL PARTICIPACIONS

Participació en Projectes del Pla de Govern
Projectes
Propostes de projectes
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Núm. persones
que han escrit

Núm. de
valoracions
583

1.177
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CAPÍTOL 2: ANÀLISI DE LES PROPOSTES DE PROJECTE AL PLA DE GOVERN
L’objectiu final d’aquesta anàlisi és trobar les aportacions fetes pels membres
del Consell per la República que siguin susceptibles de convertir-se en el
“projecte 21” del Pla de Govern, atenent al compromís adquirit amb els
membres al moment d’obrir el procés de la República Compartida.
Per a trobar aquests nous projectes s’han llegit el total de les 568 propostes
rebudes una per una. S’ha elaborat la següent classificació de manera
consensuada:
I.

Projectes.

En aquesta categoria s’hi ha inclòs el que s’ha considerat que, segons el
criteri de les persones que han fet l’anàlisi, es pot dur a terme com a
projecte del Consell per la República perquè són adequats i factibles. Se
n’ha identificat un exemple.
II.

Propostes.

En el transcurs de l’anàlisi s’ha detectat que hi ha certes aportacions que
difícilment es poden materialitzar en forma de projecte. Aquestes s’han
categoritzat com a propostes i s’han inclòs perquè poden ser rellevants a
considerar pel Consell de Govern.
III.

Aportacions referents a projectes del Pla de Govern.

Dins d’aquesta categoria s’hi ha inclòs aquelles aportacions que
contenen elements ja especificats al Pla de Govern. No s’han recollit com
a propostes rellevants però sí que s’han quantificat i distribuït segons el
projecte al que pertanyen.
IV.

Preocupacions i interessos.

S’ha detectat que la majoria d’aportacions fan referència a temes
englobats dins d’un marc d’un debat constituent. Aquestes no s’han
classificat ni com a projecte ni com a proposta, però si que, per la seva
rellevància - és una informació valuosa per conèixer els interessos i
preocupacions de les persones inscrites al Consell per la República-,
s’han quantificat i classificat en àmbits temàtics.
V.

Inquietuds recurrents

S’han volgut recollir aportacions que, tot i no encaixaven en cap dels
punts anteriors, apareixien de forma recurrent i s’ha volgut reflectir.
S’han descartat, de manera unànime, 122 aportacions perquè no complien cap
dels criteris mencionats anteriorment i no aportaven cap vàlua al contingut.
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I. Projectes
Projecte de Descolonització

Aquest projecte proposa anar a les arrels, estudiar i recuperar com
s’organitzava, es governava, es pensava a si mateixa, s’estructurava la societat
catalana prèvia a la colonització, amb la finalitat d’assumir, adaptar, actualitzar,
trets, característiques i governances pròpies de la Catalunya pre-1714.
Un cop recollit aquest coneixement, es proposa fer una feina de socialització,
democratització, difusió, amb les eines del Consell, Consells locals,
documentals, etc. I paral·lelament incorporar tot aquest coneixement al Debat
Constituent, per a que el debat social pugui partir d’aquesta tasca i des d’aquest
nou punt de vista, lluny de maneres de fer, comportaments i lògiques
imposades pel Regne d’Espanya.

II. Propostes
Proposta 1

Elaboració d’un carnet físic que es pugui utilitzar, per exemple, en establiments.
Que pugui oferir algun avantatge per tal de donar un valor i una utilitat a la
identitat catalana, més enllà del que aquesta representa per si mateixa.
Proposta 2

Fer ús de programari lliure i que així el codi pugui ser auditable per a qualsevol
persona. És una forma de transparència, una manera de generar confiança a la
ciutadania i un compromís amb la llibertat personal de la ciutadania.
Proposta 3

Hi ha molta preocupació per la creació d’espais de debat i que aquests es
puguin plantejar a nivell local, comarcal, nacional, etc. Molts el focalitzen cap
als Consells Locals, però d’altres també posen en valor les eines digitals com a
espais on poder dur-ho a terme.
Proposta 4

Donar molta importància als processos participatius, sobretot pel que fa a
l’entrada d’Iniciatives Legislatives Populars (ILPs) i a fer que aquestes prenguin
molt més pes i la influència sigui més directa.
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Proposta 5

Publicació/creació del DORC: Diari Oficial de la República Catalana.
Proposta 6

Creació d’una plataforma multimèdia (ràdio i televisió) privada de la República,
que generi debats sobre com fer efectiva la independència i sense censures.
Proposta 7

Creació dels Casals de l’experiència. La població té un índex d’envelliment molt
alt i molt de coneixement i experiència adquirida. La proposta consisteix en
aprofitar aquesta font de coneixement creant casals de voluntaris que ensenyin
oficis, comparteixin experiències (com, per exemple, resistències des de la
clandestinitat), i generar un diàleg inter-generacional. Els participants
guanyaran en relacions personals i el respecte entre les edats i la societat en el
traspàs de coneixement i en evitar la pèrdua d’alguns oficis, tradicions, etc.
Proposta 8

Crear la marca "productes catalans" i que sigui reconeguda com a marca
d’interès i qualitat en productes i serveis.
Proposta 9

Eixamplar la base del Consell. Crear un equip de treball específic per anar a
barris on resideixen unionistes per preguntar, de forma empàtica, què en
pensen de la República Catalana i què en voldrien. Recórrer més a pràctiques
com la porta freda i bustiades per arribar a més gent.
Proposta 10

Crear un espai de cooperació amb altres cultures, en especial minoritàries, que
defensi la seva existència i fomenti la difusió mútua arreu, creant ponts
bilingues sense ús de terceres llengües com l'anglès.
Proposta 11

Generar un pla d’acció pels joves (18-30 anys) i sentin que encaixen i que poden
aportar al Consell per la República.
Proposta 12

Creació d'un Consell Català d'Investigacions Científiques que absorbeixi
científics titulars adscrits a centres d'investigació catalans i espanyols que en
vulguin formar part.
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III. Aportacions referents a projectes del Pla de Govern.

A continuació s’aporten els següents gràfics, en els quals s’hi troben
representades la quantitat de suports a cada àmbit i a cada projecte del Pla de
Govern.
3.1 Taula 1 - Aportacions per àmbits
Àmbits

Núm. aportacions

Acció Política Interior

156

Acció Política Internacional

40

Acció jurídica internacional

4

Acció Econòmica i Tecnologia

165

Acció cultural

24

Estudis i Coneixement

30

3.2 Gràfic 1 - Aportacions per àmbit
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3.3 Taula 2 - Aportacions per projectes del Pla de Govern
Projectes del Pla de Govern

Núm. aportacions

P 1: Desplegament institucional del Consell

18

P 2: Participació política al si del Consell

43

P 3: Legislació republicana

28

P 4: Impuls dels Consells Locals

15

P 5: Incrementar la base ciutadana del consell

52

P 6: Estratègia per al reconeixement internacional

6

P 7: Rellançar el dret a l'autodeterminació al s.XXI

5

P 8: Presència de Catalunya a l'esfera internacional

13

P 9: Desplegament de la xarxa diplomàtica del Consell

9

P 10: Acció diplomàtica ciutadana

7

P 11: Litigació estratègica internacional

2

P 12: Lobby jurídic

2

P 13: Consum i xarxa de serveis

43

P 14: e-Finances

50

P 15: Identitat digital

19

P 16: Desenvolupament d'eines tecnològiques segures
i fiables

53

P 17: Publicacions del Consell

11

P 18: Activitats internacionals a l'entorn de la llengua i
la cultura

13

P 19: Elaboració d'informes, estudis, recerca i anàlisi
de dades

20

P 20: Ajuts a l'estudi i la recerca

10

8

República compartida
RESULTATS DE PARTICIPACIÓ I ANÀLISI DE LES
PROPOSTES DE PROJECTE PEL PLA DE GOVERN
15 d’octubre de 2020

Consell
per la República
Catalana

3.4 Gràfic 2 - Aportacions per projectes del Pla de Govern

IV. Preocupacions i interessos

A continuació s’enumeren, de major a menor nombre d’aportacions, els temes
d’interès expressats a la participació:
Medi Ambient: 53 aportacions

Gestió sostenible del territori amb més autosuficiència energètica, més
transport públic, reconvertir sectors agraris, generar productes responsables
amb el medi ambient, lleis sobre la contaminació i el reciclatge i sobre la
transició energètica.
Banc Català: 43 aportacions

Es parla d'una banca pública, ètica i digital de la República Catalana,
contemplant la criptomoneda i els plans de pensions.
Acció Social: 37 aportacions

Tothom mateixos drets i deures. La reivindicació de lleis que protegeixin els
drets fonamentals dels ciutadans: En concret el subministrament dels serveis
bàsics que estiguin garantits (ex: habitatge).
Els valors en els què volem construir la República: Igualtat, fraternitat, LGTBI, la
protecció davant la justícia en vers la vulneració de drets per feixisme, racisme,
per creença, o sexe. Eines d’integració social. Millor reconeixement i gestió de
les diversitats. Protecció col·lectius immigrants. Atenció a la gent gran i inclusió
del jovent.
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Llengua: 29 aportacions

Preocupació per preservar la nostra llengua que ens defineix com a poble, des
de la reivindicació del català als mitjans, a l'escoles, a l'administració pública, la
necessitat d'actualitzar la immersió lingüística i la necessitat d'incentius per l'ús
del català als comerços. També cal projecció internacional d’aquesta i obrir el
debat sobre quines són les llengües oficials (català/aranès/castellà)
Governança: 23 aportacions

Administració al servei del ciutadà, més moderna, més digitalitzada i menys
burocràtica. Molta preocupació per a que les ILPs siguin claus en el futur. Límit
de legislatures per a càrrecs electes.
Seguretat: 22 aportacions

Es denota que no hi ha confiança amb els cossos de seguretat actuals (Mossos),
i es demana crear una seguretat ciutadana lligada als valors republicans. Es
planteja també de crear un exèrcit i el CNI català.
Debat Constituent: 22 aportacions

La recuperació i activació del propi debat constituent que culmini amb el
redactat d'una Constitució Catalana. La participació ciutadana en tots els
processos i consultes amb la digitalització d’aquests. El paper dels Consells
Locals com a ens de democratització i participació ciutadana, exemplaritzant,
així, el funcionament de baix cap a dalt, motivant el canvi democràtic, amb
llistes obertes i justificant les competències individuals en el marc laboral del
funcionariat republicà i l'esfera política.
Salut: 21 aportacions

Preocupació per la gestió sanitària davant de catàstrofes o pandèmies. Es
reivindica sovint reformular els plans d'emergència sanitària.
Es recull l’interès per introduir teràpies alternatives en el sistema públic.
Es demana garantir l’accés a la salut i el benestar dels ciutadans amb millora de
les instal·lacions i dotació de recursos per aquest àmbit fonamental de la vida
quotidiana.
Model econòmic: 21 aportacions

Basat en el decreixement i posar al centre les persones. Sobirania alimentària,
energètica, etc. Economia local i consum de proximitat. Municipalització dels
subministraments de serveis bàsics. Lluitar contra despoblació i desruralització.
Protecció i promoció agricultura i ramaderia. No només viure del turisme.
Aprofitar la digitalització per a la descentralització.
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Ensenyament: 20 aportacions

Es destaca la preocupació per un bon sistema públic català educatiu, en dotar
d'eines digitals a tots els centres educatius i en totes les branques
d'ensenyament, sobretot en l'àmbit universitari, amb ajudes i beques.
Exigir l'ús del català als centres educatius.
Garantir la qualitat de l'ensenyament públic i reduir la burocratització del
sistema educatiu. Fomentar les relacions internacionals i les col·laboracions en
aquest àmbit.
Educar la ciutadania en processos participatius i en la lluita no violenta i
pacífica.
Empresa indústria: 12 aportacions

Productes més respectuosos medi ambient. Empreses industrials catalanes amb
consells administratius a Catalunya. Pla d’autosuficiència energètica. Incentius
per indústria catalana (aprofitar instal·lacions Nissan). Industria local envers
importació/globalització. Corredor mediterrani. Suport als gremis.
Territori: 11 aportacions

Repoblar zones rurals. Millorar les comunicacions i transports públics que
arribin a tot arreu. Conselleries o institucions públiques distribuïdes pel territori.
Habitatge: 10 aportacions

Acabar amb l’especulació, residències d’estudiants a preus raonables. Parcs
d’habitatge públic. Solucionar la problemàtica dels okupes. Llei hipotecària
justa que defugi dels abusos de la banca privada. Ningú sense habitatge, cap
desnonament. Creació conselleria d’habitatge.
Hisenda catalana: 10 aportacions

Hisenda pròpia. Contra impost successions. Treure IRPF de l’import de les
pensions. No beneficis fiscals per església catòlica. Política fiscal amable per
empreses.
Migració: 10 aportacions

Política d’immigració de control fronterer. Combatre discursos feixistes sobre
immigració. Política solidària amb refugiats.
Esports: 9 aportacions

Aprofitar esdeveniments esportius i esportistes independentistes per reclamar
dret autodeterminació de Catalunya. Mantenir selecció catalana. Foment de
l’esport per la cohesió social. Ajudes administratives a entitats esportives i de
lleure.
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Drets animals: 8 aportacions

Més drets. Defensa dels animals. No al maltractament animal, prohibició de
pràctiques com correbous, bous embolats. Recuperació d’espècies autòctones i
en perill d’extinció.
Agricultura: 6 aportacions

Agricultura i ramaderia pilar fonamental de l’economia catalana. Fugir de
transgènics i incentivar producció ecològica i bio-diversa. Model basat en
l’agricultura regenerativa i el maneig holístic.
Cultura: 6 aportacions

Protecció patrimoni cultural català i del folklore a nivell nacional. Promoció
cultura catalana internacionalment (esdeveniments globals). Recuperar festivals
com el de la cançó en Llengua Catalana. Crear aliances amb altres nacions
sense estat. Donar premis. Importància de la Transmissió del patrimoni cultural i
identitari.
Creació de mitjans privats de comunicació de la República.
Científic: 5 aportacions

Fomentar i finançar recerca i desenvolupament científic. Generar debat sobre
model científic-acadèmic en suport de l’economia
Justícia: 4 aportacions

Separació absoluta i rigorosa de poders. Portar davant justícia jutges espanyols
que han prevaricat. Creació tribunal de justícia republicà o estructura paral·lela
al TSJC. Estructurar una escola judicial. Justícia moderna i ràpida.
Han estat un total de 382 aportacions relatives a preocupacions i interessos.
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4.1

Gràfic 3 – Preocupacions i interessos

V. Inquietuds generals

Es destaca la preocupació per assegurar una participació ciutadana en els
processos legislatius i especialment en que les decisions emergides d’aquests
processos siguin vinculants. Això s’expressa sensiblement amb el format actual
de les Iniciatives Legislatives Populars.
Sovint es demana l’ús, per part del Consell, de termes com Països Catalans, la
nació catalana o el conjunt de la nació, que engloben més que el Principat.
S’ha identificat un recolzament important a la digitalització de la república en
tot els àmbits, sobretot pel que fa a processos participatius.
Per últim, es destaca que s’han trobat moltes referències als valors que es volen
a la república, que coincideixen sempre amb els valors del Consell.
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