1.

participació ciutadana

La participació ciutadana enforteix
la democràcia, la cohesió i els
valors col·lectius. És entendre que un
poble som tots, que entre tots hem
de decidir el nostre futur i que
formar-ne part també requereix
implicació i responsabilitat.
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La participació ciutadana és alguna cosa més que un estil que ens defineix, és
una forma d'entendre la política. És un valor fonamental que no només pretén
l'acostament dels ciutadans i ciutadanes a la política sinó fer que tothom se
senti protagonista del desenvolupament del seu poble. Volem aconseguir la
complicitat amb la ciutadania, concebre que tots estem al mateix vaixell
acceptant que òbviament hi ha opinions i interessos diferents. La participació
no pretén substituir les funcions dels representants polítics però sí acostar la
gran distància que hi ha amb la gent. Alhora necessitem dotar-nos d'un
funcionament que millori el que fins ara ha estat una democràcia certament
limitada en molts aspectes.
De formes de participació ciutadana n'hi ha moltes i la seva impulsió no
només se centra a l'Ajuntament.
La primera participació:
Alguns pensen que amb el vot cada quatre anys ja n'hi ha prou.Altres pensem
que aquest només ha de marcar les línies generals que els ciutadans
decideixen. Però fins i tot en conteses i programes electorals sovint no es
busca realment la participació sinó només el vot. Prova d'això és que molts
programes es basen únicament en promeses o propostes molt concretes
sense buscar l'opinió o la complicitat de la gent en un projecte de futur. No es
busca que els ciutadans triïn cap on anem i després valorin si aquestes o altres
propostes són més o menys adequades.
Els grups polítics no hem de ser grups de gestió competint per qui farà més o
menys amb els mateixos diners. Hem de ser aportadors d'idees, definidors de
propostes d'allò que volem i del camí que hem d'anar seguint per arribar-hi. I
és aquí on cal emplaçar a la primera participació: cap al model de poble que
volem. Moltes demandes ciutadanes que es fan a l'Ajuntament i no reben
resposta, tot sovint no és per inoperància, és per falta de model de poble que
impedeix dir amb claredat: “d'acord, això està contemplat”, o “no, és que
nosaltres pensem que ha d'anar d'una altra manera”.
Mecanismes de participació:
Un cop en ple mandat cal dotar-se de mecanismes de participació per
permetre l'aportació d'idees i propostes de les persones, de les associacions,
d'entitats, etc. Perquè ningú no posseeix la veritat absoluta per decidir tot sol,
perquè l'intercanvi de visions permet descobrir aspectes que potser no havies
pensat i perquè les actuacions resultants (tot i tenir clar que mai plou a gust de
tothom) seran molt més satisfactòries.
Els mecanismes de participació no són nous en aquest Ajuntament. Hi ha
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hagut intents, amb més o menys èxit, per qüestions que ho exigien, però sense
una línia de continuïtat. Ara bé, per engegar mecanismes de participació cal
tenir en compte que aquests siguin funcionals. Que es dotin d'alguna/es
persones capaces de dinamitzar i canalitzar propostes, suggeriments i
opinions per evitar reunions inacabables i poc fructíferes. I sobretot cal
creure's la necessitat de la participació perquè formi part de les dinàmiques
de funcionament de l'Ajuntament. N'hi haurà d'haver de puntuals. Per
exemple, respecte a actuacions concretes o pressupostos. O bé de
permanents, com les taules ciutadanes centrades en determinats temes.
Inclús s'hauria de promoure la realització de consultes populars quan una
qüestió important, que quedi estancada i sense possibilitat d'acostar
posicions, ho faci convenient.
Cultura participativa:
Certament no som el país amb una major cultura participativa. Quaranta anys
de dictadura i una societat cada cop més individualista no hi ajuden gaire, però
tampoc no hi és absent. Cal fomentar en el nostre poble aquesta cultura de la
participació. I en primer ordre hi tenim a les entitats i associacions. Potenciar
l'associacionisme és potenciar la participació, és educar en el consens, en el
respecte a les opinions dels altres i en les regles democràtiques més
bàsiques.
Cal promoure associacions en els barris (associacions de veïns), als centres
educatius (AMPAS, AFAS, associacions d'estudiants) i també entitats
culturals, esportives, de defensa del medi ambient, etc. Una manera de
promoure la creació d'associacions de veïns, la dinamització en molts
aspectes d'una zona, és facilitar locals veïnals de reunió i d'activitats allà on es
donin les condicions i suposi aquesta empenta necessària.
Paral·lelament i perquè les accions de participació no es vegin abocades al
fracàs, cal anar fent pedagogia entre la població, introduint mecanismes des
de l'administració per facilitar l'accés i la participació de la ciutadania en
qüestions del dia a dia i endegar processos formatius. En aquest sentit també
caldria obrir l'activitat de l'ajuntament a la ciutadania, permetent per exemple
una major participació en els plens municipals.
Si som capaços d'avançar en aquest camí, no només la gent hi haurà dit la
seva, sinó que les persones de Salt serem més protagonistes actius del nostre
propi desenvolupament.
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Síntesi
(1) La participació ciutadana ha de formar part de la manera d'entendre la
política en democràcia, més enllà d'anar a votar cada quatre anys.
(2) Cal sistematitzar els mecanismes de participació que poden ser puntuals
(per alguna qüestió concreta) o permanents (en temàtiques que aconsellen un
seguiment constant).
(3) Cal fomentar la cultura participativa a través de l'associacionisme ja que és
la base i l'escola de la participació: entitats i associacions culturals, esportives,
veïnals, socials, polítiques, etc.
Propostes
 Promourem, en la pròxima legislatura, la consecució d'uns pressupostos

participatius.

 Modificarem el ROM per permetre una major participació de veïns,

d'entitats i associacions als plenaris municipals.

 Crearem un consell de joves per debatre i promoure propostes i accions

encarades al jovent del poble.

 Prendrem compromís polític i dotarem de contingut les taules actuals,

sobretot la Taula d'Habitatge i el Consell de Ciutat.
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