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Especial 30 anys dAjuntaments Democràtics

Dijous, 14 de maig de 2009

NECESSITEM
UNA ALTRA
DEMOCRÀCIA
lAlternativa tinforma !
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Després daquests 30 anys dAjuntaments democràtics, ara cal
una revisió progressiva i valenta del sistema per enfrontar els nous reptes
Des dACR, celebrem
aquest 30è aniversari,
i manifestem el nostre
agraïment a les persones que han treballat en els lAjuntaments, i que en alguns
casos hi han dedicat
gran part de les seves
vides. Reconeixem la
gran feina feta i les coses positives daquest
període.
També reconeixem
la feina dels milers de
ciutadans actius i «anònims» que a través dels
diversos moviments
socials, associacions
veïnals, entitats i col·lectius han estat contribuïdors significatius
dels avenços assolits
en les ciutats i en el municipalisme.
Però malauradament la democràcia
actual sestà pervertint, pateix varis problemes, ha agafat força vicis que segons
considerem són els
motius de lelevada

desafecció i la molt
greu desvinculació dels
ciutadans per la política.

 Coincidim amb tothom en que un repte
pendent i molt important
a solucionar és
el daconseguir
per als ajuntaments un finançament
just i coherent
amb totes les
responsabilitats
que tenen i els
serveis que han
doferir.

millorarien el bé comú.

 Reivindiquem abordar el repte dincorporar
a la política local les llistes obertes electorals.
Que els veïns puguin votar a les persones que



No cal ser
molt espavilat
per observar la
paulatina deriva del sistema
cap una partitocràcia , en
què les decisions partidistes, les decisions que
donen
rendiments
electorals a curt termini, les que garanteixen
la quota de poder, són
les que sovint simposen
per sobre de les que

creguin vàlides i no quedar constrets a votar llistes tancades i hermètiques decidides pels partits.
 Les freqüents
pràctiques clientelars
amb diferents sectors,

entitats i persones, utilitzades pels governs per
mantenir el poder, tampoc no són positives per
a la societat.

 La reduïda i sovint

manipulada
participació
ciutadana no
ens
permet
aprofitar-la per
prendre bones
decisions i
dalta qualitat,
i que els veïns i
veïnes es facin
més seus els
projectes de la
ciutat.

 Lincrement de la
professionalització de la
política, que
no permet una sana regeneració, juntament
amb la justificació dels
càrrecs de confiança
(que sovint ocupen
amics i familiars que no
tenen feina, o els que
anaven a la llista però no

han sortit escollits, o els
que han perdut lescó en
un altre municipi... i que
acaben sent els càrrecs
tècnics més importants
del consistori, amb
sous molt superiors
als de la majoria de ciutadans), no és la millor
manera de crear confiança ni complicitat entre la gent.



Lincompliment
sistemàtic
dels
acords que es prenen i
dels compromisos
que se signen, des de
les mateixes mocions
aprovades en el propi
Ple que no sacaben
executant, passant pel
propis pactes de govern, fins arribar als
programes electorals...
Tot plegat reflexa
unes importants problemàtiques, mancances i immadureses que
comporten que el
nostre país no pugui
progressar tant com
convindria.

Per tot això des dACR pensem que:
la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, les nostres ciutats, el nostre país,
necessita pels propers 30 anys, aconseguir una democràcia basada en la PARTICIPACIÓ
CIUTADANA, les pràctiques ÈTIQUES, la TRANSPARÈNCIA i el RIGOR. O sigui una
democràcia amb un altre rumb.
www.acr.cat / alternativa@rubidigital.cat / reunions obertes cada dimecres a les 20h a lAteneu.

