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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 de 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. 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- i defensar el bé públic
ambiental, social i cultural propis del lloc en solidaritat amb la resta (Drets Humans individuals,
collectius dels pobles, i ambientals). Cal, per tant, conèixer la realitat i patrimoni locals i entendre la
llengua catalana per poder participar i decidir.
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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.

I) PRIMERA FASE DE CADA TEMA TRACTAT: INFORMACIÓ
El Consell Sectorial de cada àmbit 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
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, nomenar un conductor que doni les paraules. 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, quan li toqui el seu torn ho dirà. 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 (empíricament 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 personal sense teoritzar
o alliçonar.
5. Ética: no defensarem només l'interès particular sinó que buscarem el de la comunitat en cada cas, per damunt de
dogmes i 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), evitant sempre que
sigui possible la votació.
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