CAMPANYA CATALUNYA DEMOCRÀCIA PLENA
PER A QUÈ ÉS NECESSÀRIA, URGENT I VIABLE UNA
DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA A CATALUNYA I AL MÓN?
Habitatge accessible per
a tothom.

Medi net. Salvem el clima.
Fa anys que serien possibles:
Els cotxes nets i silenciosos
Energia solar a les cases
Eficiència energètica
Reduir residus i el consum de recursos
Respecte a totes les espècies

SOM
DECIDIM
PARTICIPEM
GAUDIM
Diners humanitzats
Qui no hi estaria d’acord?:
Fer més comunitaris i ètics els bancs, al servei RESOLEM
de les persones i projectes i no dels usurers.
Eradicar la corrupció i els tràfics il·legals
instaurant la moneda responsable (telemàtica)
Sous bàsics garantits per als serveis no
productius, cultura, artistes, ONGs...
Renda bàsica a canvi d’uns mínims serveis a la
societat, autoformació, assistència,...

Hi ha milers d’habitatges
buits i milers de persones
sense casa!?
La solució és fàcil, tot
respectant els drets de
tothom.

Veu internacional
Solidaritat entre pobles.
Denunciar les explotacions, genocidis.
Tracte compromès amb les causes dels grans
problemes planetaris.
Resolució noviolenta dels conflictes.

Salut preventiva

Educació integral

Llengua i cultura

Capacitat d’acollida

Temes municipals

Altres temes...

El sistema actual (lobbies) no aplica aquests canvis pel bé comú, per això cal la participació de la població conscient.

CAMPANYA CATALUNYA DEMOCRÀCIA PLENA
COM?
La solució als grans problemes i reptes que patim com a país i com a humanitat, la veritable nova política, l’evolució que
necessita el país i el món és demostrat que no passa per nous partits, ni per nous líders, ni per populismes o extremismes,
sinó per una millora del sistema i un salt en la consciència de tothom, expressat en
una democràcia plena que instauri nous models en cada tema, és a dir:
complementar l’actual democràcia representativa (parlamentària) amb una democràcia participativa:
espais deliberatius als municipis + referèndums.

DEMOCRÀCIA
REPRESENTATIVA

DEMOCRÀCIA =
+
•
ESPAIS
DELIBERATIUS:
PLENA
comissions d’ajuntaments, Parlament...
• VOT als plenaris i comissions

DEMOCRÀCIA
PARTICIPATIVA
• ESPAIS DELIBERATIUS:
assemblees veïnals i portaveus territorials
• VOT: referèndums

PER QUÈ?
Un canvi urgent clama al món. Molt pocs científics, sociòlegs, economistes, ecòlegs,... neguen que la situació del planeta
i dels humans és crítica, difícilment reversible, tot i que els mitjans i la societat ho ignoren majoritàriament.
Les solucions hi són, si bé no s’apliquen pels interessos de molt pocs. Algunes veus i partits són crítiques, però pocs tenen
un model alternatiu, mentre que ja hi ha nous models d’economia, d’energia, de salut, etc. que resoldrien els problemes.
La no participació de la població manté la consciència adormida. Participar per decidir augmenta la consciència.
Pretendre solucionar diferents temes de cop a contracorrent (plataformes, protestes, processos parcials,...) no
disposa de prou força pel canvi.
El vell sistema polític vigent està obsolet i controlat (mitjans, lobbies, molts episodis de corrupció) i no té capacitat
per sí mateix per resoldre els canvis estructurals necessaris.
Fonamentar la nova República en el sistema antic faria que no sigui ni plenament democràtica ni ètica.
Les claus són, per tant: la falta de consciència, la falta de força i la falta de nous models.
La democràcia participativa esdevé el pany d’aquestes claus. És viable. Permet tractar en el futur tots els temes. És
tan o més àgil que l’actual sistema; moltes experiències ho certifiquen. És només qüestió de voluntat.

CAMPANYA CATALUNYA DEMOCRÀCIA PLENA
LES PROPOSTES PER A LA CONSTITUCIÓ CATALANA
Proposem una constitució poc extensa i que tingui com a eix angular l’establiment d’un sistema de democràcia
participativa, complementàriament als poders de l’Estat tradicionals, que reculli, per a posterior reglamentació:
1. La creació d’espais deliberatius vinculants
de diàleg i decisió per consens, de proximitat a tots
els municipis i barris, connectats per portaveus a
nivell comarcal i de país.
2. L’establiment del sistema de
referèndums, tant a proposta de les institucions
oficials com a proposta popular.
3. La creació d’òrgans de representació
territorials pel seguiment, diàleg i control amb els
estaments oficials, pel plantejament de propostes,
lleis, referèndums, dret de revocació, etc.
4. Un procés participatiu per acordar el
sistema electoral del país, càrrecs electes, la
reglamentació del sistema participatiu, etc.

5.

Uns mitjans de comunicació públics i privats al
servei dels processos de decisió democràtica
participativa que es realitzin cada any.

6.

El foment de la participació deliberativa i als
referèndums, tant com es fomenta el vot electoral.

7.

El foment de la cultura participativa del diàleg,
el consens i la prevenció i resolució no violenta
de conflictes des de les escoles.

país
comarca
comarca

municipis

municipis

Posant 1 o 2 temes a l’any a informació, deliberació i, si s’escau, a votació final, canviaríem coses urgents amb molta agilitat.

ADHEREIX-T’HI A WWW.CATALUNYADEMOCRACIAPLENA.CAT

