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HA ARRIBAT EL MOMENT
En defensa de la democràcia.
gener de 2010

Ha arribat el moment d’estructurar la PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Està demostrat que la DEMOCRÀCIA necessita que tots estaments que formem la societat civil
hi participem. Només anant a votar cada quatre anys els polítics sols no se’n surten. És per això
que la definició de democràcia ja ho diu des del seu naixement,
“DEMOCRÀCIA és el règim en que el poble és sobirà. Això no significa que governi i faci les lleis,
sinó que ningú no podrà governar ni legislar sense la seva aprovació o el seu control.”
Però com fer‐ho? Com podem ser, tots plegats, uns ciutadans de ple dret que decideixin que
s’ha de fer en cada cas. La solució és molt fàcil. Només cal posar‐la en marxa.
FENT QUE TOTS ELS ESTAMENTS PREVISTOS, QUE JA DISPOSEM ACTUÏN ADEQUADAMENT.
Comencem pel PARLAMENT dels diputats. Per definició és un lloc de DEBAT, on els
parlamentaris han de trobar les solucions, discutint. No val per tant, que portin la solució de
casa sense possibilitat de millorar‐la sentint als altres diputats. Això es prestaria a una lluita
entre partits i crearíem una partidocràcia que te visos de dictadura d’interessos dels grups
tancats. Volem sentir com es van trobant les solucions en la discussió parlamentària, un a un.
Tenim una OPOSICIÓ que s’oposa a tot el que proposa el govern, sense ni solta, ni volta, en
comptes de proposar o pactar una solució, que és el que interessa al poble, al país.
Segurament segueixen el significat literal d’oposició. Podríem canviar‐lo i dir‐los EL SUPORT
CONSTRUCTIU del govern.
La societat civil té també una serie d’estaments i organitzacions que estan obligades a aportar
dades , anualment, o en moments puntuals, a la ciutadania per a que ENS FEM CARTA CABAL
D’ON ESTEM EN EL CONTEXT EUROPEU I MUNDIAL, i exigim al govern demandes amb
coneixement de causa. Aquest estaments són els que coneixen el dia a dia de la realitat.
REALITAT QUE ÉS PATRIMONI DELS CIUTADANS.
No val a badar. Les coses s’estan posant al seu lloc i ens estan dient que per a conservar una
democràcia cal treballar el dia a dia. Una democràcia sense ciutadans no és democràcia. És una
dictadura del poder.
Els estaments són els Col∙legis professionals, d’enginyers , d’arquitectes, de periodistes,
d’advocats, de metges, de farmacèutics, de notaris de registradors, etc, etc... I els gremis de
constructors, d’artesans de tot tipus, de carnisseria, de ramaders, de pagesos, .... I les
associacions de veïns, d’actors, d’empresaris, ... I els amics dels trens, de la natura, del
paisatge, dels llibres,...
Que haurien de fer els seus informes anuals o en situacions puntuals per a coneixement públic.
Per exemple hauríem de tenir un informe que ens digués perquè encara no tenim una xarxa de
trens per a transport de mercaderies a Europa, un continent ple de trens com a transport
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racional i barat. La situació dels serveis públics d’aigua, energia elèctrica, gas, telefonia, trens
de rodalies, carreteres,...
O una comparació de preus de l’habitatge al nostre país i a cada país d’Europa. I el per que a
casa nostre són de dues a tres vegades més cars.
O el fenomen de la corrupció al nostre país. Com es financen els partits. Perquè no es controla
fiscalment l’especulació dels béns de primera necessitat, com l’habitatge i l’alimentació com
es fa a Alemanya i d’altres països europeus. Un informe exhaustiu sobre transgènics. I tantes i
tantes coses que la resta de països de l’Unió Europea saben i que nosaltres les ignorem.
Així els ciutadans des dels Ateneus, Centres Cívics, Associacions de veïns, Universitats,
Instituts, Escoles, ... tindrien dades fresques i fidedignes per a poder opinar i participar en un
criteri sòlid de la ciutadania. PODRIEN FER DE CIUTADANS D’UNA DEMOCRÀCIA REAL I
ASSENYADA.

HA ARRIBAT EL MOMENT DE POSAR‐NOS A TREBALLAR AMB SERIOSITAT PER A PODER
PARTICIPAR COM A BONS CIUTADANS EN LA NOSTRA DEMOCRÀCIA.

Si esteu d’acord amb el plantejament, SOM‐HI!

Ferran Ycobalzeta i Cibiach, president de l’Ateneu per la Dignitat
L’Ametlla del Vallès 30 de desembre de 2009
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