
REINVENTEM LA PARTICIPACIÓ:ARA TOCA COGOVERN SESE MÉS 
EXCUSES 
 

ON ENCARA SOM, PERO JA NO FUNCIONA NI MAI FUNCIONARÀ 
 
tenim una democràcia debilitada per la poca transparència,la 
corrupció espantosa,el partidisme obtús i la passivitat ciutadana 
més enllà de les opinions personals,la pèrdua de la confiança 
ciutadana en els governs és un càncer que cal extirpar 
perquè és fonament clau de la democràcia que ha donat molts bons 
resultats al nostre país:benestar ampli 
 

FELIÇMENT ESTEM INICIANT UN ALTRE CICLE  
 
1.molts ciutadans han votat convençuts agrupacions cíviques o 
coalicions prociutadanes en les eleccions municipals 
2.que han posat per sants patrons els processos participatius 
continuats i a la vella usança  



3.s’equivoquen perquè ara toca governs col·laboratius:que 
codecideixin la ciutat comú amb els ciutadans plurals 
4.especialment amb el sector de les associacions civils, que son 
tan públiques como ho és el govern elegit democràticament  
4.per això cal que s’ institucionalitzi el governem-nos per 
enterrar la democràcia representativa ja anacrònica  
 

COM FER-HO:CAL EXPERIMENTAR SENSE POR I AMB AUDÀCIA 
 
1.necessitem un senat ciutadà format per associacions, 
ciutadans,petites i mitjanes empreses i institucions civils 
2.elegides pels ciutadans en un 75% des dels barris i un 25% 
d’àmbit ciutat:democràcia de proximitat  
3.que es reuneixi trimestralment amb l’equip de govern per 
codecidir els grans temes de la ciutat d’ara i el demà 

això és 
democràcia directe 
  col·laborativa 

 en acció! 



i des d’aquí 
a.referendums decisius per alguns grans temes complexes o molt 
estratègics:arribar al 55% de participació 
b.consells municipals pel debat i el pacte que acaben en el senat 
ciutadà:per temes molt nuclears i amb presidències mixtes 
c.bústia de suggeriments ciutadans física/electrónica: sempre cal 
contestar a tothom 
d. cogestió de serveis amb les associacions de proximitat,mai com 
a abaratiment del cost o com negoci associatiu 
e.portes obertes per a tothom perquè l’ajuntament és de la 
ciutat,comú des de totes les diferències 
f.una extraordinària comunicació municipal com a conversa 
ininterrompuda sobre la ciutat comú en evolució 
g.campanyes de civisme per implicar als ciutadans passius en la 
ciutat:la cooperació ens fa ciutadans 
1h.una renovació prociutadana en xarxa del sector de les 
associacions:la segona modernització urgent 
i.centres cívics a la xarxa del barris pel diàleg continuat,la 
trobada des de les diferències i una programació pel sentit 



j.estat de la ciutat anual en viu i directe amb debat ciutadà àgil 
que la precedeixi o segueixi i amb veus diferents 
 

ALGUNES QÜESTINOS ÚLTIMES PER ARRODINIR AQUESTA 
PROPOSTA 
1.més del mateix i de la mateixa manera avui és impossible:és 
temps  de grans transformacionsaparentment borroses 
2.arribar al governem-nos és primer responsabilitat del plural 
sector associatiu que ha de funcionar en xarxa 
3.i de l’equip de govern que es conforma en no tenir conflictes 
amb els ciutadans:una pobresa mental moltalarmant!  
4.fem-ho aviat, però amb paciència,bona lletra i molta 
innovació:no és improbable:es urgent! 
5.optem perquè la nostra ciutat sigui la primera en democràcia 
col·laborativa directa:siguem referència 
6.muntem un equip perquè en tres mesos estiguem ja experimentant 
una manera en comú de pensar i fer la ciutat 
7.començem i quan ens equivoquem no parem:aprenguem i 
millorem,sempre mirant endavant i sense por 
 



8.tinguem clar que quan els ciutadans confien en la ciutat i hi 
col·.laboren com a veïns actius,estem en la ciutat esplèndida 
9.la participació és una manera de gestionar la ciutat comú:fer 
les coses a través de molts altres diferents 
10.tothom,sempre junts...és una utopia que podem experimentar des 
de molts i cooperant generosament 
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