ELS PROCESSOS CONSTITUENTS AL MÓN

Deliberació i participació per a
l’elaboració d’una constitució
Jaume López

Jaume López presenta les conclusions del cicle de debat sobre processos constituents al món
i assenyala que un procés constituent amb set homes asseguts en un despatx tancat, amb ﬁl
directe amb l’exèrcit, forma part d’uns temps analògics que ja han quedat superats. I el
mateix podria dir-se d’un text constitucional redactat d’esquenes a la ciutadania. En canvi,
un procés constituent és una oportunitat per posar en pràctica els principis fonamentals
d’un règim democràtic: el poder del poble, el poder de la ciutadania en la seva màxima
expressió. Una oportunitat que no es pot deixar passar sense posar en pràctica tot el que
hem aprés en aquest cicle de debats.
Aquest article forma part del número 44 de la revista IDEES, “Els processos constituents al
món. Experiències en democràcia deliberativa”, publicat en format paper en l’edició
d’octubre de 2017.
Descarrega l’article en PDF
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la ﬁlosoﬁa de la ciència aplicada a l’anàlisi de les estratègies explicatives en les ciències
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