
El Teixit assembleari 

de Xirinacs



Agrair el ser convidats com a Fundació Randa – Lluís M. Xirinacs

per a donar conèixer els trets principals de la proposta d’organització del poble, 

de SOCIETAT HUMANA, de COMUNITAT HUMANA d’en Xirinacs.

Al programa s’ha anunciat aquesta xerrada d’aquesta manera:



El Teixit assembleari de Xirinacs

Presentarem la proposta de teixit assembleari d’en Xirinacs. L’1 de gener de

2000, Lluís M. Xirinacs va iniciar una plantada diària de 12h a la Plaça de Sant

Jaume de Barcelona amb la intenció de convocar a Assemblea als Països

Catalans. Donava a conèixer aquesta proposta, passejant, a tothom que

s’interessava, i va néixer la campanya "Jo també em planto" a la que moltes

persones varen adherir-se, i iniciar aquest procés assembleari al territori que no

va acabar de quallar.

Ara han sorgit, com a forma de defensa del poble, i amb quasi anàloga forma

organitzativa, els CDRs del nostre país. Els CDR tenen també una estructura

territorial de representació no jeràrquica per designació de les pròpies assembles

de cada territori, de forma molt semblant a la proposta del “teixit assembleari

d’en Xirinacs”.

Cal canviar les regles de la política actual des de les decisions assembleàries

(feed-back) que ens permetrà la demòtica, l’autèntica democràcia, la força

del poble organitzat.



El Programa informatiu recull altres aspectes rellevants que es troben 

en sintonia amb la proposta que presentem: 

• Reconeixent el Teixit Social (Àgores de moviments socials): 

Recuperar la percepció del teixit que construeix el present. 

Allò que som els éssers humans, en confluir i reconèixer-nos.

• Recuperació de la consciencia del comú i la generació de teixit 

social

• La Carta de la Terra: declaració ecològica internacional (16 punts)

Tema d’avui es situa principalment en el capítol IV: DEMOCRÀCIA, NO-

VIOLÈNCIA I PAU

Comencem ...



Teixit Social:

Podríem dir que el Teixit social es conforma amb els fils (cordes) 

de grups de persones que tenen un paper actiu socialment, aquests 

fils poden entrellaçar-se i crear un teixit que permet incrementar, 

opcions, oportunitats, qualitat de vida, empoderament comunitari i 

corresponsabilitat.

El teixit social és la xarxa que, des de el compromís comunitari, 

cohesiona la comunitat i facilita desenvolupament de la pròpia 

societat.



Assenyalem 2 elements principals que s’entrellacen, i constitutius del 

teixit social:

• El més extens al nostre País és el que anomenaríem comunitats no-troncals 

o tranversals, conformades per entitats amb autonomia interna i finalitats 

específiques: associacions, agrupacions, empreses, sindicats, partits, gremis, 

col·legis professionals, fundacions, ONGS, etc.     

• L’altre nucli, fins ara no tant extens i estructurat, serien el que anomenaríem 

comunitats troncals, aquelles que dins de un territori vetllen i treballen de 

manera holística (global), en totes direccions, dels afers propis de la 

comunitat específica. Comunitats troncals serien: la llar o comunitat de 

convivència; la comunitat veïnal (edifici; carrer; barri; districte); la comunitat 

municipal; la comarcal; la regional; la de país; la internacional; la mundial. 

• Aquí és on trobem la proposta organitzativa de la Comunitat Humana 

en Assemblees que proposa en Xirinacs. 



Actualment en la nostra lluita per la república catalana han sorgit formes 

organitzatives del poble a nivell territorial molt interessants com 

organitzacions territorials que afavoreixen teixir el nostre país:

• L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) és una organització per 

aconseguir la Independència de Catalunya. que té en sí mateixa una 

estructura territorial, sectorial i internacional. És una Associació (cal ser 

soci)  que treballa per la independència de Catalunya i té una estructura 

vertical “jeràrquica” per elecció d’una presidència, un comitè permanent, un 

secretariat nacional; i una estructura horitzontal i participativa a nivell 

territorial baix.

L’Assemblea General (de totes les persones sòcies que participin) és 

l'òrgan sobirà de l’Associació i els seus membres en formen part per dret 

propi i irrenunciable.



Una altra forma d’organitzativa del poble sorgida més recentment són:

• Els CDR tenen també una estructura territorial de representació no jeràrquica 

per designació de la pròpia assembles de cada CDR territorial. Han sorgit de 

forma “reactiva” per “defensar” 1er del Referèndum i ara de la República, i 

s’organitzen per lluitar per objectius concrets. 

Veure proposta organitzativa a:  https://azadiplataforma.wordpress.com/2017/10/18/proposta-de-coordinacio-de-la-xarxa-

de-comites-de-defensa-del-referendum-cdr/

Aquesta organització dels CDR és molt similar a la proposta 

d’en Xirinacs, i a la del model de Rojava, al Kurdistan Sirià.

Podem comprovar, doncs,  la importància 

i la força del poble quan crea teixit, i s’organitza. 

https://azadiplataforma.wordpress.com/2017/10/18/proposta-de-coordinacio-de-la-xarxa-de-comites-de-defensa-del-referendum-cdr/


Abans d’explicar la forma del teixit Assembleari d’en Xirinacs, potser caldria 

aclarir alguns conceptes importants, segons ens comenta el mateix Xirinacs:

demòtica vs política   (taula comparativa – copies i web)

política

• Política  ve del grec “polis” i vol dir ocupar-se dels afers, de l’ordenament de 

la “polis” que eren ciutats estats, pel que s’apropa més a ocupar-se de les 

qüestions d’estat.

• “Polític” és l’àmbit oficial o estatal, que administra coactivament la sobirania 

per delegació.

• Actualment podríem entendre de forma generosa que  la política podria ser    

entesa  com l’activitat dels qui procuren obtenir el poder, retenir-lo o 

exercitar-lo per a unes finalitats vinculades amb l’interès del bé de la generalitat 

de la població (?).



política

• En  les  anomenades  democràcies  occidentals  els qui procuren el poder són 

els partits polítics a través del que anomenem  democràcia representativa 

(no directa).

• La democràcia representativa (en realitat delegativa) es tracta del model 

més comú de democràcia. Dins de la democràcia representativa, la sobirania 

continua, teòricament, en mans del poble,  però  aquest  no  exerceix  

directament  el poder  sinó  que  delega  aquesta  tasca  en representants  

escollits  en  eleccions  periòdiques, els quals no solen ser revocables per 

part del poble mentre dura el seu mandat. Això fa que les democràcies 

representatives tendeixin sovint a ser règims on la sobirania del poble es 

s’exerceix únicament  durant  els  comicis,  que  solen esdevenir-se entre 

períodes relativament llargs de temps (4 anys, per exemple).



política

• La democràcia delegativa,   entesa   com l’única democràtica pel sistema 

actual, està dotada de lleis i regles (lleis electorals i d’altres) que l’allunyen 

d’una representació proporcional i nacional, d’uns representats escollits 

realment pel poble (les llistes les preparen els partits i són tancades), d’una 

igualtat d’oportunitats (econòmiques, i d’accés als mitjans) per donar a 

conèixer les propostes, d’uns mecanismes de responsabilitats judicials per 

incompliment i/o corrupció, de consultes directes (referèndums) vinculants.

• Això   ha   permès   la   formació   d’una   “casta” política amb privilegis 

auto-atorgats a nivell judicial,  econòmic,  social...  per sobre  dels  drets 

del poble que diuen representar.

• Cal canviar aquestes regles de la política actual des de les decisions 

assembleàries (feed-back) que ens permetrà la demòtica, l’autentica 

democràcia, la força del poble organitzat.



Només assenyalar acabada aquest visió – resum del que és la 

política, i just abans de parlar del concepte de demòtica, comentar 

que la paraula idiota prové del grec ιδιωτης (idiotes). 

Aquesta paraula la utilitzaven els antics grecs per referir-se a 

aquell que no s'ocupava dels afers públics, sinó només dels 

seus interessos particulars.



Demòtica

• Democràcia vol  dir  “la  força  -“kratos”  - del poble -demos-” que 

s’obté gràcies a l’organització del nostre poble organitzat que assumeix 

les seves responsabilitats i el seu propi destí.

• “Demòtic” és l’àmbit públic on rau l’arrel de la sobirania.

• Enfront la política, que no neguem, però cal fer més transparent, 

proposem la “demòtica” (“el que és propi del poble”), ocupar-nos –

com a poble - dels nostres afers, sense delegacions de responsabilitats. 

Aquesta és una proposta social.

• El poble s’ha de dotar d’una eina organitzativa (assembleària), un  

feed-back de  compensació dels poder oficials (Estat) i dels poders 

econòmics.



Demòtica

• L’espai  públic  és  un  dret  fonamental.  Entre  la privacitat de l’individu i 

l’oficialitat de l’Estat, existeix un territori de molta importància,  on la unió fa la 

força dels febles, fagocitat històricament pel liberalisme individualista salvatge i 

per l’estatisme totpoderós. És la vida pública de la Comunitat en la base, allò que 

constitueix el poble, font i fonament de tota sobirania comunitària, expressada 

per aquella Assemblea oberta que es feia  antigament  en  l’àgora,  el  fòrum,  la  

plaça major.

• La font de tota sobirania (entesa com a plenitud de llibertat i responsabilitat) 

resideix a l’interior de la  Comunitat  i  cal  exercir-la  des  del  seu  àmbit propi. 

[La sobirania resideix en el poble].

• Cal  recuperar  la  usurpació  oficial  i  privada dels espais públics per a poder 

parlar, reunir-nos, fer assemblea, sense demanar permisos. Els espais públics són 

del poble no dels  polítics. No ens han d’autoritzar, som en tot cas nosaltres, qui els 

hem de donar permís per ocupar els edificis i espais que són nostres.



Demòtica

• Construïm   una   organització   assembleària   que sigui difícilment manipulable, 

destruïble, criminalitzada pels poders (polítics-econòmics), o per grups 

organitzats que cerquin els seus propis interessos.

• Forma de Lluita (no-violència):

a)   cooperació amb l’autoritat (propostes)

b)   denúncia contra l’autoritat (quan la consciència ho exigeix)

c)   no-col·laboració amb l’autoritat (vaga, objecció de consciència, ...)

d)   desobediència civil

e)   solució alternativa (si no trobes el camí, fes-te’l)

(cal assumir que b-c-d-e impliquen represàlies del Sistema)

Cal dotar a la Comunitat Humana d’un organisme (d’una eina) en feed-back de 

compensació dels poders oficials (Estat) i dels poders econòmics des de la base del poble.



Com construir aquest teixit assembleari?

• Edificant “el castell” de Comunitats troncals:  

llar, escala, carrer, barri, districte, municipi, 

comarca, regió, país, etc. 

• Es teixeix així una autèntica i simbiòtica 

societat orgànica sòlida, adaptativa i 

comunicativa.

• El conjunt del Castell de Comunitats Troncals es 

regirà pel Principi de Subsidiarietat: “que no faci 

la Comunitat alta allò que pot fer la més bàsica”.

• Cada Comunitat tindrà la seva corresponent 

Assemblea única, com el seu òrgan 

institucionalitzat d’expressió, debat i decisió. En 

aquestes Assemblees, en la voluntat dels seus 

components, rau l’única arrel de sobirania.



Funcionament de les assemblees:

▪ Per evitar assemblees massa nombroses, que sempre esdevenen poc eficaces i

antidemocràtiques, es subdivideixen els nivells fins que el número total de

participants d’una assemblea sigui aproximadament de 7 a 10 membres.

• Caldrà una autèntica democràcia interna dins les Assemblees. Només seran 

obligatòries les decisions consensuades (unió cordial) i contractades (pacte 

tècnic), expressió de decisió pública, i només ho seran per a la Comunitat dels 

participants. Allò que no es pacta cordialment roman de plena llibertat dels 

components de la comunitat.

• Per arribar a consens / contracte en una sessió d’Assemblea cal una estona 

(limitada) d’informació pública eficaç i una altra estona (limitada) de formació 

d’opinió pública, mitjançant el diàleg, en igualtat d’oportunitats, dins del major 

respecte per l’opinió de l’altre. L’afany proselitista d’una part de l’Assemblea de 

dominar-ne la totalitat és una agressió directa a la democràcia. Ésser demòcrata 

és sumar la teva voluntat a la de l’altre.



Funcionament de les assemblees:

• Cal que les Comunitats troncals sempre estiguin obertes a noves persones 

(individuals -al nivell més baix- o col·lectives –a la resta de nivells-) del seu 

àmbit, abans no integrades en llur assemblea. Una comunitat de poques persones 

però oberta a totes les altres de la Comunitat té legitimitat, la plena sobirania: 

compten els hi són compromesos, els que es desentenen no hi compten.

• Tota Comunitat troncal ha de ser oberta a qualsevol ideologia, tendència o 

característica, mentre no atempti a la pròpia vida de la Comunitat que tindrà 

la seva pròpia personalitat i caràcter. 

• Les persones d’una Comunitat no són persones triades per amistat o per una 

finalitat concreta comuna, són, simplement, el proïsme, les persones humanes 

properes. Cal saber treballar per a la concòrdia.



Tasques d’una comunitat:

(El dins)-La tasca 1ª d’una Comunitat/assemblea Troncal és d’assumir la realitat 

sencera del seu propi àmbit físic, social, econòmic, moral, cultural, ètnic, 

pedagògic, festiu, etc.

(Els veïns)-Cercar veïns per animar-los a constituir llurs respectives comunitats 

del mateix nivell.

(La base- l’avall)-Ajudar a nivells inferiors, carrers, escala, llar a constituir-se en 

Comunitat fins arribar al enfortiment de les llars i dels propis individus.

(L’altura)-Ajudar a constituir la Comunitat de nivell immediatament superior.

“Un país –sigui municipi, comarca, nació o de qualsevol altra escala- sense poble organitzat esdevé 

un cos social, cultural i territorial sense ànima, presa fàcil dels carronyaires que sempre vigilen des 

dels aires elevats del poder”. (L.M. Xirinacs)



Reflexions per acabar l’exposició:

• Comentar-vos que us he presentat de forma sintètica i incompleta la proposta 

de teixit assembleari d’en Xirinacs.

• Les persones que esteu avui aquí és segur perquè teniu una sensibilitat, un 

desig, una acció en aquest sentit d’empoderament i plena sobirania del poble 

davant les estructures econòmiques, oficials, polítiques, legals, repressives que 

volen impedir-ho.

• Us convido ha  llegiu la molta informació del propi Xirinacs que dona cos a 

aquesta proposta. La trobareu a el web de la Fundació Randa. Lluís M. 

Xirinacs:  www.lluismariaxirinacs.cat/wp/ i més concretaments a la pestanya 

de política i demòtica: 

http://www.lluismariaxirinacs.cat/wp/index.php/pensament/

http://www.lluismariaxirinacs.cat/wp/
http://www.lluismariaxirinacs.cat/wp/index.php/pensament/


Reflexions per acabar l’exposició:

• Des de la Plantada de l’any 2000 d’en Xirinacs on va oferir aquesta proposta, 

com a Fundació vàrem donar suport al moviment “ Jo també hem planto cap 

a l’Assembles dels PPCC”

• Es va arribar a tenir la signatura i el suport de més de 15.000 adherits (en 2 

anys), persones que sintonitzaven i volien que eixís aquesta proposta.

• Es varen crear grups de suport i preassemblees a una gran part del territori 

dels PPCC (Catalunya Nord – País Valencià – Illes Balears) 

• Una vintena de grups de Suport. Catorze plens nacionals celebrats 

aproximadament cada dos mesos a tretze localitats diferents, i actes de 

diversa mena (presentacions, parades, debats, manifestacions, assemblees, 

campanyes, plantades, aplecs, etc.) en una llarga llista de localitats.



El Teixit assembleari de Xirinacs

• Com he dit al començament finalment, en aquell moment, no va prosperar la 

proposta, i avui no tenim l’Assembles dels PPCC i el poble organitzat.

• Us convido a dialogar una estona sobre el que vulgueu parlar entre vosaltres, 

preguntar, idees que vulgueu compartir, manifestar que en penseu ..........

OBRIM, DONCS, SI US SEMBLA UNA ESTONA DE DEBAT

MERCÈS !!!


