
Un nou model de GOVERNANÇA ciutadana,
una altra manera de fer

UNA NOVA GOVERNANÇA BASADA EN LA COOPERACIÓ

Tan important és decidir què farem, com decidir COM ho farem. Volem que el model de governança es 
basi en la cooperació sincera, en la professionalització dels processos i en el talent compar-
tit, participat i co-creat.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Creiem que som nosaltres els que hem de decidir en primera persona com a territori, què volem ser, com 
ens hem d’avaluar i què podem esperar de nosaltres.

La planificació estratègica ha d’estar descrita des del nostre territori, perquè nosaltres i només nosaltres 
hem de ser els protagonistes del nostre present i el nostre futur, tant econòmicament com humana.

UNA VISIÓ TERRITORIAL

Creiem que el desenvolupament de la nostra comunitat ha d’estar coordinat amb les poblacions més 
pròximes. Hem de donar naturalitat al territori, entenent que nosaltres CO-EXISTIM en un eco-
sistema territorial natural al qual pertanyem. 

Hem de trobar llaços constants que ens connectin amb el territori i ens permetin treballar en equip. Si el 
territori és el context on vivim, cal cuidar-lo i treballar més enllà del municipi. Si el context és favorable a 
nosaltres ens anirà bé.

EL CANVI DE LA DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA VERS LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

Creiem que el model de democràcia estrictament representativa ja és obsolet. Cal que impulsem decidida-
ment un nou model de democràcia PARTICIPATIVA, on cada ciutadà es senti més partícep de 
les decisions, més responsable i més compromès amb el territori i la comunitat.

Caldrà aprofundir en investigar i reglamentar metodologies de participació ciutadana, que naturalitzin i 
facilitin una nova relació entre persones, l’administració i l’organització territorial.
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Us proposem aquestes frases que ens han inspirat a l’hora d’escriure les conclusions sobre la governança. 
Per que canviï la nostra governança, cal que canviem nosaltres i prenguem consciència ciutadana. 
Creiem que la governança ha d’estar al servei respectuós i humil de les persones i mai s’hauria d’entendre 
al revés.

“Darrera de la realització d’un somni, sempre existeix una transformació personal”

“El fanaler és l’únic que no em sembla ridícul. Potser és perquè no es cuida només d’ell mateix”
Antoine de Saint-Exupéry

“Governar no hauria de ser res més que aplicar la voluntat del poble”
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