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Introducció

Aquest escrit presenta un recull d’experièn-
cies i propostes relacionades amb l’aprofundiment
de la democràcia mitjançant la participació ciu-
tadana, i concretament amb l’evolució recent de
tres formes d’organització política alternatives a
la democràcia representativa. Aquestes són la de-
mocràcia participativa, la democràcia directa i la
democràcia directa negativa o de sanció. 

Es tracta de fer un repàs d’algunes iniciatives
que han marcat l’evolució dels moviments de re-
construcció i reformulació de la democràcia els
darrers anys, especialment a Europa i a les
Amèriques. Entre el ventall d’alternatives és pos-
sible trobar pistes o respostes a una pregunta que
caldrà plantejar-se tard o d’hora: com reempla-
çar els règims representatius actuals en crisi pro-
funda, per una o diverses formes de democràcia
radicalment diferents, a escala local i internacio-
nal, caracteritzades per donar prioritat a l’eman-
cipació de les persones i les comunitats i a la cons-
trucció d’un món just, solidari i sostenible.

No analitzaré les causes i característiques de
la crisi de la democràcia representativa, ampla-
ment estudiades arreu, que mereixerien com a mí-
nim un capítol a part cadascuna, i que d’una al-
tra banda són progressivament conegudes pel
conjunt l’opinió pública.1

Estalviaré parlar de la crisi interna o de fun-
cionament del sistema representatiu, però no de
la crisi externa o de rol respecte al conjunt de la
societat, ja que en aquesta rau l’argument princi-
pal de la proposta d’aquest treball: proposar un
debat entorn a la idea de transició cap a una de-
mocràcia que podria rebre els apel·latius de “for-
ta”, “sòlida”, “enriquida” o “deliberativa” (en com-
paració a un règim actual de democràcia “dèbil”,
“precària”, “empobrida” o “indirecta”) i de la qual
la democràcia directa i la democràcia participati-
va “plena” (és a dir, en substitució o amb caràc-
ter predominant sobre la dimensió representati-
va) en són exemple.

La democràcia representativa, un model antic
de més de 200 anys, ha estat incapaç d’adaptar-se
a les profundes transformacions socials, econò-
miques, tecnològiques i culturals que han tingut
lloc al llarg dels darrers decennis. La mundialitza-
ció ha col·locat tots els habitants del planeta en un

mateix espai d’intercanvis i relacions que ens fa
més interdependents, que revela progressivament
dimensions i facetes abans impensables de l’enor-
me injustícia social que pateix el planeta i que no
pot trobar solució sense un ordre polític comú, o
el que és el mateix, no podrà funcionar durant gai-
re temps més sota la llei del més fort i el caos que
hi genera al seu voltant, sinó que crida urgentment
a una reconstrucció democràtica. 

Però si construir un ordre mundial democrà-
tic és una tasca inajornable, encara ho és més re-
construir la democràcia des de baix i fer que des
de l’escala dels veïns fins al planeta, la gestió a un
nivell del territori sigui el resultat d’allò que s’ha
decidit en el nivell anterior, de manera que to-
thom debati i voti decisions i projectes i no per-
sones o partits, i que les voti en graus d’intensi-
tat variable segons els diferents modes
d’organització i segons la intensitat dels models
de participació. Cap organització mundial serà le-
gítima si no està realment dirigida pels seus res-
ponsables: el poble.

Només la participació de tothom serà prou ga-
rantia que la justícia social hi arribarà a tothom.
D’una altra banda un debat entre els agents in-
teressats permetria entreveure les opcions possi-
bles per arrencar aquest procés complex però es-
perançador de canvi de règim. 

Els exemples que es mostren en aquest estudi
són la prova que altres formes de democràcia més
sòlida i justa ja són possibles a totes les escales, i
que el que cal és un esforç, una voluntat política
per part de la ciutadania, de la societat civil i dels
partits més compromesos, per assolir-los. En un
primer moment, aquest esforç hauria d’anar diri-
git a emplaçar la idea de Transició en els debats so-
bre la governança mundial i sobre l’evolució de les
democràcies participativa i directa.

Per raons pràctiques d’extensió el treball ha re-
collit només una o dues experiències significati-
ves de cada tipus per la seva originalitat. Al ma-
teix temps, per raons de coherència temàtica, les
experiències són relatives només a l’evolució de la
participació ciutadana en l’àmbit de les polítiques
públics, que competeix els actors, institucionals
o no, relacionats amb la política. Es a dir: les ins-
titucions públiques, els partits, altres col·lectivi-
tats orientades a la reflexió i acció política, i el
conjunt de la ciutadania en tant que subjecte de-



avaluació, indexació, jutjament i/o sanció de l’ac-
ció política, independentment que aquesta tin-
gui lloc en el marc d’un sistema representatiu o
en qualsevol altre. Exemples en són els tribunals
ciutadans, els jurats populars o les “comunes de
ciutadans”.  A aquest tipus de democràcia corres-
pon el subcapítol d’experiències de control i ava-
luació (p. x)

Els casos observats els presento em funció de
la seva ubicació en un model que defineix el cicle
de vida de les polítiques públiques, des de la seva
concepció, el debat, l’elaboració, l’aplicació, i fi-
nalment el control i avaluació d’aquestes (veure
gràfic 1). Ordenar les experiències i propostes en
una graella que representi les etapes d’aquest cicle
de vida, ha de servir per detectar les mancances
(veure el gràfic 2, p. x) en cadascuna de les etapes
i analitzar-ne les causes. 

No és l’única forma de classificar les experièn-
cies de participació ciutadana ni la més usual, però
permet accedir a una comprensió integral del fet
participatiu, és a dir, pretén contribuir a fer pe-
dagogia de la necessitat d’estendre, intensificar i
millorar la participació directa com a protagonis-
ta futur, no només imprescindible sinó també prin-
cipal, dels models de democràcia i de societat jus-
tes i responsables als quals la ciutadania aspira
per resoldre i satisfer no només les deficiències
del sistema polític actual, sinó també moltes ne-
cessitats i carències humanes negligides pel mo-
del actual de societat del qual els règims repre-
sentatius en són part integrant.
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mocràtic. En conseqüència en aquesta llista no
es recullen experiències de “democràcia econòmi-
ca” (gestió democràtica de les empreses i altres ac-
tors econòmics)2 ni altres experiències de demo-
cratització d’organismes no públics. El conjunt
d’aquestes, també important des de la perspecti-
va de l’aprofundiment democràtic, mereix un trac-
tament més ample i separat que caldrà portar a
terme en una altra ocasió.

L’estudi, més enllà d’aquesta presentació, es di-
videix en una primera part on es presenten els
conceptes i la classificació utilitzats, i una sego-
na, que és la llista d’experiències pròpriament dita. 

Els conceptes 
i la classificació utilitzades

Com he mencionat, la llista inclou entre d’al-
tres, experiències de democràcia participativa, de
democràcia directa en diferents graus, i de demo-
cràcia directa negativa o de sanció. 

La democràcia directa és la democràcia en què
les decisions les prenen els membres del poble so-
birà reunits en assemblea. No existeixen repre-
sentants del poble sinó, en tot cas, delegats sotme-
sos als dictats de l’assemblea i revocables en qualsevol
moment. Es tracta del tipus de democràcia prac-
ticat a Atenes a la Grècia clàssica. Actualment es
practica amb certa regularitat la democràcia se-
midirecta a Suïssa i, en menor mesura, a d’altres
països, especialment a partir de la convocatòria pe-
riòdica de referèndums. És l’expressió més pura de
la democràcia i per la mateixa raó la més difícil
de posar en pràctica a partir de certes escales de
territori, que corresponen generalment als estats
sobirans mitjans o grans contemporanis.

La democràcia participativa ha estat conside-
rada una solució intermèdia entre la democràcia
directa i la democràcia representativa, aplicable a
les societats contemporànies, teòricament en di-
ferents escales per bé que a la pràctica els assajos
han estat generalment a escala local. Existeixen
models diferents i moltes experiències. Pot ser
complementària de la democràcia representati-
va, però almenys teòricament també pot ser-ne
substitutòria.

Per democràcia directa negativa o de sanció, cal
entendre les experiències ciutadanes de control,
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“Deconstrucció”

aplicació

elaboració

debat

concepció

control
(seguiment)

avaluació

sanció
(eventual)

“Consolidacio”

“Construcció”

Explicació:
Concepció: Idea original, pla inicial, que pot sortir d’una persona individual, de la societat civil, d’un procès participatiu,
o de la mateixa societat política, que preten respondre a una problemàtica determinada i que pot forjar-se i evolucionar al
llarg d’un temps indefinit.
Debat: En sentit ampli, és el període d’evolució des del concepte, idea o pla original, fins a la posterior elaboració de la llei.
Al llarg d’aquest període diferents actors, especialment de la societat civil, debateixen entorn de la proposta en qüestió, i el
debat és sovint un resultat de la iniciativa d’un grup d’actors impulsor de la idea, que per portar-la a l’arena de la política
parlamentària necessita abans un suport social ampli.

Concepció i debat són etapes de “creixement” en el cicle de vida d’una política pública, en que la idea pren forma i
es construeix, i són majoritàriament protagonitzades per la societat civil, però també cada cop més mitjançant pro-
cessos de participació ciutadana.

Elaboració i aprovació: Es tracta de tot el conjunt de procediments politicolegals, en el context de les diferents democrà-
cies representatives, de construcció de la llei que ha de representar la proposta o idea que ha estat anteriorment concebuda
i debatuda fora del marc parlamentari anterior. En molts casos es caracteritza per la presentació d’una proposta de llei o
d’un projecte de llei, el debat dins de la comissió parlamentària corresponent amb la introducció d’esmenes, el posterior
debat al ple del Congrés o cambra baixa i l’aprovació del text definitiu, i la continuació del procés al Senat o cambra alta
allà on aquesta existeix.
Aplicació: Posada en marxa del pla de desenvolupament que expressa el contingut de la llei en fets reals. Es portat a terme
pel poder executiu: el govern i el(s) ministeri(s) i departament(s) concernits.

Elaboració, aprovació i aplicació són etapes de “consolidació” en el cicle de vida de la política publica, en què la idea
original s’expressa en primer lloc en llenguatge legal, i després en llenguatge administratiu, per poder confrontar-se
a la realitat que desitja canviar. En les democràcies representatives es protagonitzen per la societat política, concre-
tament per les institucions detentores del poder legislatiu i executiu.

Control (seguiment): Avaluació eventual, puntual o progressiva del pla o projecte que expressa l’aplicació de la llei. Pot
incloure revisions i fins i tot tornar a passar el tràmit parlamentari. Avaluació: Valoració definitiva del pla un cop el seu
desenvolupament ha estat completat. 
Sanció (eventual): Eventualment, segons el que dictamini la llei vigent, alguns elements de l’avaluació poden portar a la
sanció política o econòmica del o dels responsables de l’elaboració i/o de l’aplicació de la llei.

Control, avaluació i sanció són etapes de “deconstrucció” en el cicle de vida d’una política publica, en la qual s’ana-
litzen els resultats i es projecta la presa de decisions adequades en funció d’aquests. Les dues primeres es porten a ter-
me actualment per la societat política de manera poc transparent de cara a la ciutadania a excepció dels períodes
electorals. La sanció a penes existeix en alguns casos.

Gràfic 1. 
Cicle de vida de les polítiques públiques
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Concepció, Elaboració, Control, 
debat aprovació, avaluació,

aplicació sanció
E1. Els Bürgerforum (Fòrums de ciutadans) 

Xde Berlin

E2. L’Assemblea Ciutadana de Columbia Britànica 
X(Canadà)

E3. El Panel Europeu de Ciutadans sobre 
Xel futur dels espais rurals

E4. Conseqüències del desenvolupament normatiu 
Xdels pressupostos participatius al Perú

E5. El Pressupost Participatiu dels Instituts 
Xa Poitou-Charentes (França)

E6. La Burgerkömmune (Comuna ciutadana) 
Xde Postdam (Alemanya)

E7. L’experiència de Mararikulam  X

E8. AC Le Feu X

E9. La redacció participativa d’una 
XConstitució Europea ciutadana

E10. Fòrum “Un Parlament Mundial pel segle XXI” X

E11. Una Altra Democràcia és Possible:
Xe-democràcia integral en acció

E12. Désirs d’avenir X

E13. Respolis X

Gràfic 2. 
Les experiències participatives analitzades 
i la seva situació en el marc del cicle de vida de les polítiques públiques

Explicació: 

Gairebé la totalitat de les experiències que hem analitzat i que representen una diversitat substancial pel que fa als mèto-
des, continguts, períodes, característiques del col·lectiu de persones participants i altres elements constitutius, es concen-
tren malgrat tot a la primera categoria d’etapes del cicle de vida de les politiques publiques: la categoria de “construcció”
de la proposta.

La participació ciutadana està totalment absent de la segona categoria, la de “consolidació” de la proposta. Aquesta categoria,
que representa el nucli dur de l’organització política de cada país, resta ara per ara de domini exclusiu de la democràcia parla-
mentària. Només els Atenencs del segle IV AdC feien participar plenament la ciutadania en els processos legislatiu i executiu;
res de semblant sembla haver existit des d’aleshores, almenys a escala estatal. La democràcia representativa resta un espai reser-
vat als representants i prohibit als representats.

Finalment, la participació ciutadana està pràcticament absent de la tercera categoria, que he anomenat de “deconstrucció”. El
referèndum de revocació excepcional, present en alguns territoris com Veneçuela i Califòrnia, resta un model de participació
que es pot considerar “tradicional” ja que es redueix a l’emissió d’un vot, sense procés deliberatiu. Respolis proposa la innova-
ció de la revocació automàtica, que inclou una consulta sobre propostes per un programa electoral de base ciutadana, i el se-
guiment participatiu del compliment o incompliment de les promeses electorals. És la primera incursió de la participació ciu-
tadana en un territori no només reservat a la classe política sinó, a més a més, poc desenvolupat dins de la democràcia, i
generalment a penes mediatitzat a l’excepció de les èpoques de campanya electoral.
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Les experiències

1. Experiències sobre debat 
i elaboració de les polítiques

1. 1. Experiències de democràcia
participativa des de les institucions

1.1.1. Els consells ciutadans

Els consells ciutadans (també anomenats ju-
rats ciutadans, panels de ciutadans, conferències de
consens, Nuclis d’Intervenció Participativa, enques-
tes deliberatives, etc.3) són grups de persones es-
collides aleatòriament per donar la seva recoma-
nació sobre un tema, generalment d’àmbit local, i
relacionat amb el desenvolupament d’un projecte
precís (per exemple: l’ús d’un espai urbà o rural,
la forma de posar en marxa, ampliar o millorar un
servei determinat, o d’atendre a un sector de la
població com la tercera edat, els joves, etc.).4

Encara que els formats varien força entre les di-
verses i múltiples experiències, desenvolupades so-
bretot a Europa Occidental, però també a altres
països arreu del món, a partir de les planungszelle
(cèl·lules de planificació) organitzades a Alemanya
als anys 70, existeixen una sèrie de trets comuns:

• S’organitzen a iniciativa de la institució pú-
blica concernida (sovint d’àmbit local) per
l’eventual aplicació dels resultats, per bé que
l’equip d’animació sovint està format per per-
sones exteriors a aquesta, provinents d’uni-
versitats, consultories, associacions especialit-
zades o altres. 

• El resultat no és compulsiu. La institució pro-
motora sovint el té en compte parcialment o
totalment perquè hi juga la seva credibilitat,
però no hi ha per regla general cap compro-
mís previ d’aplicar obligatòriament el que sur-
ti de les deliberacions.

• Un nombre de participants limitat entre 10
i 25 per aconseguir debats més eficaços.

• El sorteig dels participants permet l’obten-
ció d’un espectre representatiu de la pobla-
ció (diversitat de renda, gènere, formació, pro-
fessió i altres).

• Els participants són retribuïts, i exempts d’o-
bligacions professionals i familiars. La parti-
cipació és voluntària.

• El període de deliberació és curt (2 a 4 dies),

i és precedit d’un temps d’adquisició de co-
neixements sobre el tema a partir de la lectu-
ra de documents, la trobada-debat amb ex-
perts i associacions, o altres mitjans. Hom
considera aleshores que la seva és una reco-
manació argumentada (reasoned opinion; avis
informé) probablement més acurada i eficient
que els sondejos o els referèndums, i demo-
cràtica com aquests últims.

Els darrers anys la tendència de la pràctica
dels consells ciutadans ha estat cap a la seva
multiplicació i extensió geogràfica, l’ampliació
a escales supralocals, i la complexificació i di-
versificació, inclòs la hibridació amb altres di-
nàmiques com els pressupostos participatius. 

En citarem tres exemples: 

E1. Els Bürgerforum
(Fòrums de ciutadans) de Berlin5
Els Bürgerforum berlinesos representen avui

dia l’experiència de major durada d’entre els con-
sells ciutadans. Aquests consells varen constituir-
se entre 2001 i 2003 en 17 barris de la ciutat
considerats en dificultat, com a part dels plans de
la política federal de regeneració urbana. Els ba-
rris, la majoria dels quals estan situats al centre de
Berlin, reuneixen 223.000 habitants, el 6,7 de la
població de la ciutat.

Cadascun dels fòrums disposa d’un pressu-
post de 500.000 ? a l’any per finançar projectes
microlocals. Els projectes els poden presentar les
associacions (el que han fet a la pràctica per 2/3
dels casos), els particulars, les empreses i els ma-
teixos participants dels fòrums. La preparació i
animació dels fòrums està a càrrec dels centres de
planificació que col·laboren habitualment amb les
administracions dels barris. Aquests centres o els
seus membres no poden, en canvi, presentar pro-
jectes.

Pel que fa a la composició, es tracta de fòrums
híbrids formats d’un mínim 51 % de ciutadans
triats per sorteig, i d’un màxim de 49 % d’una
combinació de forces vives, és a dir, associacions,
representants sectorials i de grups d’interès, i ac-
tivistes locals independents i reconeguts. 

Els participants reunits en assemblea tenen ple-
na capacitat per decidir l’assignació dels fons que
se’ls hi ha atribuït. Això apropa el model als pres-
supostos participatius i el diferencia del poder me-
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rament consultiu de la majoria dels consells ciu-
tadans. Nogensmenys, dels projectes aprovats no-
més la meitat han estat finalment aplicats. 

La durada mitjana de les seves trobades és de
6 a 12 mesos. A diferència de la majoria de con-
sells ciutadans, les sessions no es concentren en 2
o 3 dies sinó que es reparteixen en una quinzena
de sessions de 2 o 3 hores repartides en un perío-
de més llarg, el qual dona més temps als partici-
pants per documentar-se i reflexionar.

Aquest fet, juntament amb la consolidació de
l’experiència inicial, ha permès ampliar-la pun-
tualment en el marc d’una operació de la gestió
dels barris, fins a 33 barris i en alguns casos fins
el total del pressupost de l’administració (900.000
?). Avui dia alguns dels consells utilitzen encara la
tria per sorteig.

En total s’han subvencionant parcialment o to-
tal uns 700 projectes, molts dels quals orientats a
la millora d?infraestructures socials, recursos cultu-
rals i de lleure, destinats a la infància i la joventut.

E2. L’Assemblea Ciutadana de Columbia
Britànica (Canadà)6
Aquesta província de la costa del Pacífic ha or-

ganitzat, el 2004, una assemblea ciutadana amb
participants triats per sorteig, per decidir una re-
forma del model electoral i fer-ne una proposta
que el govern s’havia compromès a sotmetre a re-
ferèndum. L’experiència és significativa per la cà-
rrega de responsabilitat que comporta així com per
tocar un tema tradicionalment no tractat pels con-
sells ciutadans. 

El sistema existent era l’escrutini uninominal
majoritari 7, molt comú en els sistemes parla-
mentaris anglosaxons (Regne Unit, Amèrica del
Nord) i en els sistemes presidencialistes. Es trac-
ta d’un sistema en què el votant només pot votar
per un sol candidat, i el guanyador de l’elecció és
el candidat que hagi rebut el nombre més gran de
vots. Aquest sistema, que no dóna cap pes propor-
cional diferencial als territoris, produeix una for-
ta major marginalització dels partits petits i de les
minories, i aquesta raó juntament amb l’augment
del descrèdit de la política en aquesta província
va permetre portar a terme aquesta iniciativa, que
hom podia considerar menys tendenciosa que una
proposta de reforma feta des del mateix govern
provincial.

El procés d’elaboració ha estat llarg i complex.
La tria de les persones s’ha fet per sortejos succes-

sius per a tasques diferents, entre els 200 sortits
d’un sorteig inicial, que varen acceptar de parti-
cipar. En total, els membres de l’assemblea han
analitzat diferents sistemes de vot existents al llarg
d’onze mesos, tot assistint a 50 audiències públi-
ques i havent rebut per escrit més de 1.600 pro-
postes. 

En la primera fase, al llarg de la primavera del
2004, un primer moment es varen celebrar reu-
nions durant 6 caps de setmana, i després desenes
d’audiències descentralitzades. En acabar aquesta
fase es va adoptar una Declaració preliminar que
contenia les alternatives i cridava a contribucions
exteriors de la ciutadania. Al cap d’uns mesos, a la
tardor, tingué lloc la fase de treball final de l’assem-
blea, al llarg de tres caps de setmana. En aquesta
fase les sessions foren obertes i televisades.

D’entre les dues opcions finals seleccionades, l’as-
semblea va triar un nou sistema anomenat BC-STV
(British Columbia Single Transferable Vote). Aquest
sistema dividia la província en dues circumscrip-
cions amb una variació eventual en un marge de dos
a set diputats cadascuna en funció de l’evolució de-
mogràfica, a partir d’una base proporcional que al
mateix temps minimitzava el protagonisme dels par-
tits, ja que aquests no podien presentar llistes.

Aquest sistema va ser sotmès a referèndum
popular el maig de 2005. Els partits havien acor-
dat no prendre cap posició a favor o contra. Els
vots favorables foren 57,69 %, però calia un 60%
perquè la reforma fos aprovada i en conseqüència
no ho va ser. Però la proposta es presentarà, amb
modificacions, a un nou referèndum el 2009.

E3. El Panel Europeu de Ciutadans sobre
el futur dels espais rurals8
Es tracta de la primera experiència de consell

ciutadà a escala europea, i la complexitat meto-
dològica per fer funcionar un sistema de partici-
pació a una escala tan gran, ha estat la seva prin-
cipal innovació. S’ha portat a terme a partir d’una
iniciativa d’una fundació belga, amb el recolza-
ment de 40 entitats, entre les quals institucions
públiques (administracions regionals i europees),
privades i organismes especialitzats en dinàmiques
participatives, d’arreu d’Europa. 

L’objectiu ha estat suscitar una contribució de
la ciutadania europea al debat sobre les polítiques
públiques sobre els espais rurals. El llançament
de la iniciativa ha tingut lloc en el marc del doble
context de la crisi política després del rebuig fran-
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cès i neerlandès al tractat constitucional europeu,
i de la imatge de distanciament entre les institu-
cions i la ciutadania que hi va associada; i d’una
altra banda, de la crisi del model insostenible de
política agrícola practicat per la UE en els darrers
decennis. 

Els participants, d’origen rural i urbà, de dife-
rents estats de la Unió Europea i de Suïssa, han
estat triats per sort a nivell regional (primera fase
del projecte) a partir d’uns paràmetres de diversi-
tat sociològica determinats. Aquestes persones han
elaborat un conjunt de recomanacions després
d’haver analitzat les informacions que els hi han
aportat els experts, les administracions, i els testi-
monis particulars, tal com ja és habitual en els con-
sells ciutadans. 

Els panels s’han celebrat entre març i juliol de
2006 en deu regions (Baviera, Cumbria-Durham,
Flevoland, Hongria-Eslovàquia (zona frontere-
ra), Irlanda del Nord-Rep. d’Irlanda (zona fron-
terera), Rhône-Alpes, St. Gallen, i Valònia. En una
segona fase, el març de 2007 (inicialment previs-
ta per la tardor de 2006), 87 participants d’aquests
deu panels s’han reunit a Brussel·les per elaborar
un informe final. Un dels objectius més impor-
tants ha estat arribar a punts en comú en els te-
mes on els panels regionals havien mostrat grans
divergències.

Les recomanacions insisteixen en el desenvolu-
pament de polítiques rurals coherents i integrado-
res dels diferents sectors i dimensions implicades,
com ara els serveis, la creació de llocs de treball,
l’educació, la joventut, el turisme… que perme-
tin reduir la concentració d’activitats entorn dels
nuclis urbans i el desenvolupament d’una agri-
cultura en harmonia amb el medi ambient.

A diferència de les experiències anteriors, cap
institució europea ha formulat, ni tant sols poste-
riorment als debats, un compromís de compliment
dels resultats,9 per bé que els participants s’han or-
ganitzat, més enllà dels límits de la pròpia expe-
riència, per exigir informacions clares sobre com
les seves recomanacions seran tingudes en comp-
te. Temen que, com acostuma a passar en altres
consultes ciutadanes, només siguin preses en comp-
te les recomanacions que convenen als responsa-
bles polítics. Entre les accions previstes hi ha do-
nar a conèixer la iniciativa en diferents països i
també articular-se amb els participants d’una se-
gona iniciativa més ambiciosa, la Consulta
Ciutadana Europea.10

1.1.2. Els pressupostos participatius

Els pressupostos participatius són mecanismes
de democràcia participativa que permeten a la ciu-
tadania poder influenciar o decidir sobre els pres-
supostos públics, especialment el pressupostos d’in-
versions de les administracions municipals,
mitjançant processos de participació ciutadana.
Aquests processos inclouen assemblees obertes i
periòdiques i etapes de negociació directa amb el
govern. Els pressupostos fan servir metodologies
diferents en cada indret on s’apliquen, i sovint s’or-
ganitzen en discussions temàtiques i territorials
(per barris, districtes o zones municipals) i elegei-
xen delegats que han de representar el tema o te-
rritori en les negociacions amb el govern. Aquests
delegats formen un consell anual que negociaran
directament amb els representants municipals so-
bre la viabilitat d’execució de les obres aprovades
a les assemblees, i també proposaran reformes de
les regles de funcionament del programa d’inver-
sions i definiran prioritats en aquestes.11

Les primeres experiències de consultes a la po-
blació per elaborar els pressupostos tingueren lloc
a Brasil als anys 1970 i 1980. El primer procés de
pressupost participatiu fou el de Porto Alegre, a
Brasil, iniciat el 1989. La seva projecció interna-
cional especialment gràcies a l’emergència de l’al-
termundialisme i la promoció que aquest en va fer
com a pràctica democràtica positiva i lligada a les
demandes dels moviments socials, ha contribuït
força a una dinàmica de multiplicació d’expe-
riències de pressupostos participatius arreu del
món12.

Hom hi ha criticat, entre d’altres, en el cas del
Brasil, el caràcter no vinculant de les experièn-
cies, malgrat la publicació dels pressupostos en
alguns casos, i la presència gairebé exclusiva d’ac-
tivistes propers al Partido dos Trabalhadores (PT),
formació política governant liderada per Luiz Inácio
Lula da Silva i impulsora principal d’aquestes di-
nàmiques.

En aquest estudi no tractarem l’experiència de
Porto Alegre13 sinó l’evolució més recent d’aquest
mecanisme, tot mostrant experiències a altres in-
drets del món. 

Els darrers anys la tendència de la pràctica
dels pressupostos participatius ha estat, encara
més que en el cas dels Consells Ciutadans, cap
a la seva multiplicació exponencial, la seva di-
versificació i especialització,  i la seva extensió
geogràfica, més enllà d’Amèrica Llatina i  Europa
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• Malgrat tot no existeix obligatorietat d’apli-
cació dels resultats per part de les administra-
cions, el qual fa que, malgrat la tendència
general, en una part dels casos no hi hagi com-
promís d’aplicació i tot plegat quedi en un
procés de caràcter merament consultiu.

E5. El Pressupost Participatiu dels
Instituts a Poitou-Charentes (França)
El Budget participatif des lycées (BPL)15a la re-

gió de Poitou-Charentes ha estat la primera expe-
riència a Europa de pressupost participatiu a ni-
vell d’una administració regional i un exemple
innovador per la seva temàtica16.

Es tracta d’un conjunt de consultes públiques
portades a terme per iniciativa del Consell Regional,
ajudat per un equip de professionals del desenvo-
lupament local i de l’animació, al si de 93 centres
d’ensenyament secundari (instituts i centres d’en-
senyament adaptat), per tal d’establir-hi un pres-
supost participatiu que permeti optimitzar els re-
cursos invertits als centres des d’un punt de vista
democràtic, i reforçar la capacitat decisional de la
ciutadania. 

Hi participen els estudiants, els professors, els
treballadors no educatius i els pares. Els diners que
formen part del pressupost, 10 milions d’euros a
l’any, representen un 4% del pressupost total re-
gional en matèria d’educació. 

Es proposa expressar les necessitats en forma
de projectes educatius, de millora de la vida dels
instituts, de projectes comuns a diversos insti-
tuts, i de projectes de gestió i d’equipaments dels
locals. Un portal web comú ofereix totes les in-
formacions, les dates de les consultes a cada ins-
titut, imatges i vídeos de les sessions, un fòrum
comú de discussió i la possibilitat que els partici-
pants publiquin directament les seves notícies. A
hores d’ara, en el marc de la tercera convocatòria
per l’any escolar 2006-07, el portal és el mitjà de
comunicació i treball comú més utilitzat, i un es-
pai d’informacions sobre temes d’interès per als
estudiants.

A cada establiment, després d’unes primeres
reunions informatives, les discussions a les quals
els participants elaboren en grups petits diferents
projectes. A continuació els presenten davant l’as-
semblea general i després els experts calculen el
pressupost i la viabilitat en funció de la seva co-
rrespondència amb les competències regionals con-
cernides. En una segona etapa els participants
voten els projectes amb sistema preferencial de més

Occidental, cap a Amèrica del Nord, Àfrica, Ín-
dia, Indonèsia, Europa Oriental, etc. Cal des-
tacar també el caràcter obligatori dels pressu-
postos participatius a nivell local a alguns països
d’Amèrica Llatina: Perú, Veneçuela, Bolívia i
la Rep. Dominicana.

E4. Conseqüències del desenvolupament
normatiu dels pressupostos participatius
al Perú
La llei marc sobre pressupostos participatius va

entrar en vigor al Perú al 2003, fruit del desenvo-
lupament de l’article 199 de la Constitució que
disposa que els governs descentralitzats (munici-
pals i regionals) han d’establir llurs pressupostos
amb la participació de la població i rendre’n comp-
tes anualment.

L’aplicació durant els anys 2004 i 2005 ha es-
tat, segons Conterno14 desigual a les diferents ad-
ministracions locals del país. Un factor clau de la
diferència ha estat la voluntat i el compromís po-
lític de l’autoritat local concernida en promoure
la participació. Segons l’autora, la manca de vo-
luntat és deguda, allà on es produeix, a la manca
d’eines o també a la persistència d’estils autorita-
ris de relació amb la ciutadania. 

Altres factors que han determinat els resultats
desiguals han estat el nivell d’implicació de la
mateixa societat civil, la capacitació dels actors i
el nivell d’informació disponible.

L’observació que l’autora fa sobre l’evolució
de l’aplicació dels pressupostos participatius fa pen-
sar, si més no, a un creixement de la cultura par-
ticipativa i política ciutadanes, fruit del pas d’ex-
periències anecdòtiques anteriors, a l’aplicació
massiva del mecanisme a tot el país. Aquest crei-
xement es manifesta en els diferents fenòmens ob-
servats: 

• El procés es converteix en un espai social de
concertació, participació i vigilància de l’ac-
ció pública; 

• Les autoritats busquen la concertació amb la
societat civil, mentre que abans apostaven per
la confrontació.

• La participació i diversificació de la societat
civil implicada ha augmentat, si bé la parti-
cipació diferencial de les dones i els indíge-
nes no és suficient o no és prou activa.

• Els actors de la societat civil guanyen capaci-
tat de generar propostes gràcies a un conei-
xement major del funcionament dels sistemes
d’inversió pública



a menys important. El Consell Regional es com-
promet a respectar els resultats i a portar a terme
els projectes més votats fins el límit del pressu-
post assignat a cada centre.

Els 93 instituts d’ensenyament general, adap-
tat, professional, tecnològic i agrícola que hi va-
ren participar en el període 2005-06, han propo-
sat 1.755 projectes, 20 de mitjana per centre.
L’assistència a les reunions així com la participa-
ció per Internet han estat creixents fins a límits alts
en comparació amb experiències similars a Europa,
i semblants als de moltes experiències d’Amèrica
Llatina. L’impacte ha estat important a nivell d’a-
prenentatge de la ciutadania, però el fet que l’im-
pulsor i supervisor fos una sola institució públi-
ca, el Consell Regional, ha influït probablement
en el fet que els participants no han sabut o po-
gut influir en les regles de funcionament ni ac-
tuar a favor de la redistribució de recursos per més
justícia social ni autoorganitzar-se per portar les
seves demandes més enllà de les resolucions d’im-
pacte particular de cada centre.

1.1.3. Les comunes ciutadanes

Es tracta d’una combinació de mecanismes
de democràcia participativa de caràcter perenne
que implica un nombre més elevat de persones,
comparat amb les experiències anteriors, en di-
ferents aspectes de la gestió d’una ciutat. A ho-
res d’ara s’ha practicat sobretot a França i a
Alemanya, especialment a la ciutat de
Postdam.17

Les comunes ciutadanes son combinacions
d’experiències participatives múltiples i enca-
denades. Són experiències que permeten pen-
sar en una eventual perennització de models
complexos de democràcia participativa a al-
gunes ciutats. També permeten un cert desen-
volupament d’una cultura d’emancipació ciu-
tadana, mitjançant el disseny i proposició
ciutadana de les pròpies estructures partici-
patives. Malauradament les experiències són
encara molt poques, i també la informació
que en disposem.

E6 La Burgerkömmune (Comuna 
ciutadana) de Postdam (Alemanya)18

El projecte de Comuna Ciutadana fou iniciat
pel Consell Municipal de Postdam (ciutat de
140.000 habitants) la primavera de 2004. A l’a-

gost del mateix any es constituí un “Fòrum Cívic
Permanent” per al qual es reunien regularment
les iniciatives, associacions i ONG per sensibilit-
zar i conscienciar la població de la ciutat. Es va
proposar a l’Ajuntament la posada en marxa de
diferents estructures participatives: 

• Un “Forum Cívic Permanent” per discutir i
deliberar les qüestions generals del desenvo-
lupament de la ciutat que afectaven els inte-
ressos de la ciutadania, durant la fase prepa-
ratòria de la posada a punt dels projectes que
havien de constituir els avisos, decisions i di-
rectives municipals.

• “Comissions ciutadanes” encarregades amb
competència pròpia de qüestions temàtiques
pròpies de l’Ajuntament –fins i tot per a l’e-
laboració de projectes– i que concerneixen
la ciutadania.

• “Iniciatives ciutadanes”. Una mena de mo-
viment organitzat per districte en els quals els
participants havien de deliberar sobre qües-
tions relacionades amb el seu districte.

Altres Comunes Ciutadanes han inclòs també
dinàmiques de pressupostos participatius. 

1.1.4. Campanya de planificació descentra-
litzada i desenvolupament (Kerala)

La People’s Campaign for Descentralising Planning
(Campanya Popular per a la Planificació
Descentralitzada)19, desenvolupada diverses vega-
des entre els anys 1996 i 2001 a l’estat de Kerala
(sud-oest de l’Índia), ha estat probablement l’ex-
periència participativa més gran de la història de
la humanitat, que va implicar el primer cop a prop
de 3 milions de persones durant 13 mesos. La
campanya s’ha caracteritzat per aquestes sis eta-
pes: 

• Assemblees locals (Grama Sabha) per identi-
ficar les necessitats de la població (2,5 milions
de participants)

• Seminaris per preparar els informes de des-
envolupament (300.000 delegats)

• Trobades dels grups de treball per preparar els
projectes (100.000 voluntaris)

• Concreció dels plans anuals i atribució deta-
llada i transparent dels fons a les diferents ad-
ministracions descentralitzades per portar-los
a terme (25.000 voluntaris per a la formula-
ció dels documents dels plans)
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• Concreció dels plans anuals dels fons a les ad-
ministracions intermediàries, que integren
entre d’altres els de les administracions infe-
riors (5.000 voluntaris per a la formulació
dels documents dels plans)

• Avaluació i vistiplau tècnic i financer dels
plans (5.000 voluntaris tècnics i professionals
enquadrats en comitès d’avaluació)

Si bé les pràctiques clientelistes de la política
clàssica continuen a l’administració, i sembla que
no hi ha possibilitat a curt termini de mobilitzar
en permanència els habitants per a noves campan-
yes, la llargària del procés, el nombre de recursos
dedicats, entre d’altres, per a la formació dels par-
ticipants, la quantitat de persones implicades, i la
confrontació d’aquest procés participatiu amb les
pràctiques clàssiques de gestió (i de corrupció) ins-
titucional, han portat a determinar un abans i un
després a nivell de les actituds en la cultura polí-
tica d’aquest estat de 31 milions d’habitants.

La campanya fou inicialment portada a terme
per iniciativa d’una coalició d’esquerra, el LDF (Left
Democratic Front), liderada pel Partit Comunista
de l’Índia. El final de la campanya va coincidir amb
l’arribada al poder de la coalició d’esquerra mode-
rada UDF (United Democratic Front)

La campanya de planificació descentralitza-
da de Kerala és un exemple de com una institu-
ció aconsegueix organitzar un procés participa-
tiu complex a gran escala i convertir-lo en l’eix
central de la seva gestió durant el temps del seu
mandat. Al mateix temps és una aposta, orga-
nitzada des del sector públic, per un model de
desenvolupament alternatiu tant a la tradició
de la planificació vertical i centralitzada estata-
lista com als plans d’ajustament estructural que
les institucions internacionals imposen als paï-
sos en vies de desenvolupament. Finalment, ha
hagut d’afrontar també tota mena d’obstacles,
inèrcies  i pressions internes i externes de tota
mena (partidistes, econòmiques, burocràtiques...
). El repte pendent és el de la seva repetició re-
gular per poder vèncer aquestes i consolidar aquest
model de democràcia a mig i llarg termini.

E7. L’experiència de Mararikulam20:
Durant els anys 2002 - 2005 una experiència

derivada del model de Kerala, ha tingut lloc en un
districte de la part costanera central d’aquest es-
tat. Els habitants han participat en la gestació

d’un model propi de desenvolupament, en què les
unitats més importants eren 1.500 grups de barri
formats per 20 a 40 dones cadascú. El projecte ha
permès la generació de cooperatives gestionades
per les mateixes treballadores que produeixen béns
pel consum local i donen feina a 20.000 persones.

Mararikulam, amb prop de 300.000 habitants,
és el districte més pobre de Kerala, amb un 60%
de la població per sota del llindar de pobresa es-
tablert per a aquesta zona. 

En conseqüència l’objectiu prioritari del pro-
jecte no ha estat l’extracció d’un màxim benefici
sinó l’eliminació o la reducció d’aquesta misèria. 

La creació de les cooperatives ha estat possible
gràcies a un ús generalitzat del microcrèdit, que
ha estat controlat i desenvolupat pels comitès elec-
tes dels grups de dones dels barris, sense la inter-
venció d’entitats financeres o cap altra institució.
A les reunions periòdiques d’aquests grups es de-
cidien les inversions i les devolucions que calia por-
tar a terme. Aquestes comunitats estaven unides
pels préstecs però també pels projectes de pro-
ducció. Al llarg de l’any 2001 les comunitats ha-
vien estalviat 13,40 dòlars per càpita i un total de
27 milions de rúpies, suficient per posar en mar-
xa algunes cooperatives de producció.

El primer any varen obrir algunes cooperatives
per a la producció de sabó, fet en un 90% d’oli de
coco, abundant a la regió. El producte, venut al
preu més barat i conegut pel boca a orella sense ne-
cessitat de publicitat, també es va promocionar
seguir una pauta de conscienciació política popu-
lar, tot criticant el monopoli de les multinacionals
en aquest i altres sectors i seguint el principi d’au-
toconfiança de Gandhi. En una segona etapa es va-
ren produir quaderns i motxilles escolars, cometes
i paraigües. En una tercera etapa amb els treballa-
dors de la pesca de la zona es va muntar una xar-
xa de processament de peix i marisc, amb una co-
operativa d’emmagatzematge i empaquetament, i
instal·lacions amb funcionalitats integrades a ca-
dascun dels pobles.  Una cooperativa comuna s’en-
carregaria de la gestió de les finances, compra de
materials a gran escala i distribució fora del distric-
te. Aquesta cooperativa seria propietat de les coo-
peratives de producció, tot seguint el model de la
cooperativa Mondragon al País Basc.

L’experiència és important per vàries raons: 

• el protagonisme de les dones, que contribueix
a reduir les diferents formes de discrimina-
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ció que pateixen, i que s’explica perquè els
seus homes ja treballen: són pagesos, pesca-
dors o recol·lectors de fibra de coco, en aquest
districte.

• Totes les decisions es prenen a les assemble-
es dels grups, i aquestes tenen un impacte im-
portant a l’economia del districte, tot mos-
trant un model de democratització de
l’economia.

• Tot ignorant el consell dels experts de l’eco-
nomia oficial, el poble ha sabut triar un mo-
del de desenvolupament sostenible integral
que ha primat i ha garantit el benefici social
per a tota la població concernida.

1. 2. Experiències de democràcia
participativa des de la ciutadania

1.2.1. Els Quaderns de queixes

Els quaderns de queixes són registres on les as-
semblees encarregades de triar els diputats dels
Estats Generals durant l’Antic Règim europeu,
anotaven llurs propostes i queixes. Es una forma
tradicional de participació desenvolupada a França,
Holanda, Catalunya i altres països, i que remun-
ta al segle XIV. Uns dels més coneguts foren els
aportats als darrers Estats Generals francesos el
1789, ja que representaren un dels moments forts
de la Revolució. Actualment, a França, algunes ini-
ciatives portades a terme pels ciutadans produei-
xen, com un dels seus resultats, els quaderns de
queixes.

Els quaderns de queixes contemporanis guar-
den la mateixa legitimitat que els antics, des
de la perspectiva de la democràcia radical (de
radis = arrel) i de qualsevol manifestació de la
sobirania popular. Malauradament no és el
cas de la democràcia representativa liberal, que
no li atorga cap reconeixement. En conseqüèn-
cia avui dia s’utilitzen només com a mesures
de pressió, encara que sigui fruit d’un exercici
democràtic que els règims representatius els hi
neguen.

E8 AC Le Feu21

Aquest moviment neix com a resposta a la pas-
sivitat i l’agressivitat de les institucions davant de
les revoltes que van tenir lloc a l’octubre i novem-
bre de 2005 arreu de França i especialment a la
perifèria pobre de Paris, desencadenades arran d’un

fet puntual (dos adolescents varen morir electro-
cutats fugint de la policia) però que amagaven un
malestar estructural per la marginació i la pobre-
sa de les classes pobres i la immigració al llarg de
moltes dècades, i que encara perdura.

L’Association Collectif Liberté Egalité Fraternité
Egalité ensemble unis (o també Agir pour Cesser Le
Feu – AC LE FEU) es va fixar com a objectiu fer
remuntar la paraula dels habitants dels barris a
les institucions superiors, i per a aconseguir-ho,
recórrer el territori francès tot organitzant troba-
des ciutadanes i implementant coordinacions lo-
cals. La idea era recollir i reagrupar per temàtiques
(treball, habitat, sanitat..) les reivindicacions i les
propostes per tal de construir un quadern de quei-
xes que fos un veritable instrument de transmis-
sió de les demandes populars, i lliurar-ho a les ins-
titucions concernides. 

Dit amb llurs paraules: “La història sembla re-
petir-se; avui com ahir, la noció central de la revo-
lució, és clarament palesa als quaderns: la igualtat.
Cal constatar que els simulacres de temptatives suc-
cessives de reducció de les desigualtats dels dife-
rents governs han fracassat, a força de xocar con-
tra el mur dels privilegis. Com en el passat, les crisis
es multipliquen: agrícola, industrial, comercial, so-
cial... i només serveixen per accentuar les des-
igualtats entre uns quants privilegiats i la resta.”

Els membres d’AC Le Feu han recorregut tot el
país a la recerca de la veu ciutadana, com una for-
ma d’acció per “aturar el foc” (cesser le feu) ja que
la participació ha estat considerada com l’últim re-
curs, encara no prou utilitzat com a forma de pres-
sió per canviar les coses sense haver d’arribar a la
violència. L’objectiu ha estat contactar amb un nom-
bre màxim de ciutadans i, per arribar-hi, l’associa-
ció ha fet servir dos autobusos amb els quals han
recorregut 120 ciutats de França i han recollit més
de 20.000 constatacions, queixes i propostes, so-
bre habitatge, nivell de vida, treball, precarietat, edu-
cació, infància, justícia, pràctiques policials, ciuta-
dania, vot dels immigrants, política, dones, qüestions
intergeneracionals i comunicació, inseguretat i medi
ambient, repartiment de la riquesa i desigualtats,
salut i incapacitats, discriminacions i exclusió, trans-
port i aïllament, cultural, religions, lleure, etc. 

Encara que el desenvolupament d’aquesta ac-
ció al llarg de 2006 no ha tingut una repercussió
directa sobre l’acció governamental,  AC Le Feu
ha estat un exemple de reapropiació ciutadana de
la política que marcarà un abans i un després a
França, ja que la relació de la ciutadania amb el
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poder pot comptar ara per ara amb l’experiència
d’una forma d’acció que no és de resistència sinó
de reconstrucció. Indirectament ha repercutit en
altres iniciatives, una d’elles ja dins d’un dels par-
tits majoritaris, el projecte Désir d’avenir (veure
més endavant), però les repercussions no s’aca-
ben aquí, ja que la victòria de Sarkozy no ha por-
tat a un gir institucional a l’escolta de la ciutada-
nia sinó més aviat el contrari.

1.2.2. Les àgores virtuals

Avui dia Internet permet reproduir a distància
moltes de les característiques pròpies de funciona-
ment de les assemblees ciutadanes (recerca temà-
tica, discussió diferida per mail, chat, videocon-
ferència, redacció col·laborativa de documents i
de tractament d’esmenes en etapes successives, con-
sultes de lleis i disposicions, vot, oficina virtual in-
dividualitzada, etc). Encara són poc conegudes les
eines que integrin totes aquestes funcions (inclo-
sa la videoconferència) en un sol espai per facili-
tar la feina dels participants, però hom pot dir que
la tècnica va per davant de la formació, i que hi
ha tres tipus de dèficit importants pel que fa a la
utilització d’Internet per al desenvolupament d’u-
na democràcia electrònica participativa: el pri-
mer és de formació dels organitzadors, el segon és
de formació dels participants, i el tercer és de cul-
tura de la participació.

L’animació i moderació dels espais de discus-
sió no està avui dia prou considerada en tant que
professió i en canvi compren un conjunt de co-
neixences tècniques i humanes no prou consoli-
dades ni promogudes. El resultat és la pèrdua
d’una potencialitat que talla d’arrel el desenvolu-
pament de tot el procés participatiu. Tampoc no
hi ha prou demanda ni oferta en el camp de la for-
mació dels participants, si bé aquesta és fona-
mental pel bon funcionament i l’augment de l’in-
terès en les possibilitats de participació que ofereixen
aquests mitjans. Finalment més important és en-
cara el fet que la cultura participativa està poc es-
tesa a nivell de la societat, i Internet està infrauti-
litzat pel que fa a la seva potencialitat en el camp
de l’organització política de la ciutadania. Les per-
sones no comprenem la revolució que representa
tècnicament perquè el primer obstacle prové de 

La tecnologia disponible per posar en mar-
xa dinàmiques participatives per Internet va
molt per davant del seu ús real, que potser no

creix prou a causa de manca d’inversió en for-
mació humana d’organitzadors, dels partici-
pants, i en general per una cultura participa-
tiva pobre. Potser hem posat la carreta abans
dels bous i hagués calgut potenciar com a ele-
ment principal dins de l’educació ciutadana i
l’educació en general, les habilitats participa-
tives, col·laboratives i organitzatives de les ge-
neracions més joves i del conjunt de la socie-
tat.

I malgrat tot hi ha hagut algunes experiències
que mostren alguns camins possibles. Com a mos-
tra dues iniciatives sorgides de la societat civil: un
espai de discussió ciutadana per a la redacció d’u-
na Constitució Europea alternativa, i un fòrum
virtual internacional, moderat i multilingüe, el
propòsit del qual era la discussió de la proposta
de creació d’un Parlament Mundial ciutadà.22

E9. La redacció participativa d’una
Constitució Europea ciutadana
Etienne Chouard és un professor de secundà-

ria de Marsella que no s’havia interessat mai es-
pecialment a la política, fins que fa tres anys, amb
motiu del referèndum francès sobre la Constitució
Europea, va estudiar el funcionament de la go-
vernabilitat comunitària. Aleshores va descobrir el
caràcter antidemocràtic de les institucions conti-
nentals: un entramat institucional artificialment
complex i confús, un Parlament sense capacitat le-
gislativa i controlat pel Consell de Ministres, un
Banc Central que no rendeix comptes a ningú, un
desenvolupament institucional i legislatiu fet gai-
rebé sempre a esquena de la ciutadania... En de-
finitiva, una construcció que ha servit el creixe-
ment de les multinacionals en detriment de les
democràcies dels estats membres els governs dels
quals cada cop estan més subjectes a una política
econòmica comuna de caire marcadament neoli-
beral i corporatista, que ignora les necessitats eco-
nòmiques i socials dels seus ciutadans.

La propagació accelerada i inesperada per
Internet d’un document que Etienne Chouard va
publicar al seu portal web, anomenat “Una mala
constitució que revela un càncer secret de la nos-
tra democràcia”23 el va col·locar en molt poc de
temps, uns mesos abans del referèndum, al bell
mig del debat mediàtic i social francès sobre el
Tractat Constitucional i en va fer un dels porta-
veus del “no”, entès com la resistència ciutadana
al dictat de les elits, al mateix temps que revelava
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el poderós potencial d’Internet com a mitjà de
difusió de la veu ciutadana.24

Com a alternativa al Tractat Constitucional, i
més enllà de la queixa, Etienne Chouard ha mun-
tat un espai d’Internet per a la redacció participa-
tiva d’una “Constitució Europea d’origen ciuta-
dà”25. L’espai està constituït entre d’altres per un
fòrum web per a les discussions i un portal web
col·laboratiu (wiki) per anar col·locant els resul-
tats provisionals. Hom part de la constatació se-
güent: en democràcia les persones que apliquen
les lleis no poden ser les mateixes que les redacten.
Aquest principi lògic i antic d’equilibri entre po-
ders no es respecta en el cas dels successius trac-
tats europeus que cada vegada tenen un valor nor-
matiu més complet per sobre de les constitucions
estatals. 

Les bases d’aquesta Constitució ciutadana són
el fruit del treball de moltes persones entre les més
de 300 inscrites als fòrums, i inclouen propostes
molt interessants de democràcia avançada, entre
les quals la desprofessionalització de la política com
a garantia de salut democràtica, el que a la pràc-
tica suposa la substitució de parlamentaris pro-
fessionals per persones triades a sort, seguint l’e-
xemple de l’Atenes clàssica.

E10. Fòrum “Un Parlament Mundial pel
segle XXI”
Aquesta iniciativa que va funcionar entre el

2002 i el 2004, no fou un simulacre virtual d’un
parlament sinó un fòrum electrònic on es discu-
tia sobre les condicions morals, polítiques, socials,
tècniques i factuals per la posada en marxa d’a-
questa institució. Es tractava d’un fòrum en què
totes les intervencions eren moderades i traduï-
des en tres llengües (francès, anglès i castellà)
amb més de 400 inscrits de 70 països entre els
quals 150 participants actius. 26

Dues altres característiques importants són que
més de la meitat d’aquests participants eren de paï-
sos del Sud (un fet poc normal en els processos
participatius d’abast intercontinental) i una gran
majoria no formaven part dels moviments anome-
nats “mundialistes” o “federalistes” (és a dir dels
partidaris d’un federalisme mundial liberal) sinó
que provenien d’altres moviments dels seus paï-
sos, de la societat civil o fins i tot sense cap impli-
cació. Els participants tenien un origen profes-
sional molt divers (des d’un llenyataire a un
ministre) com també ho eren les seves tendències
ideològiques.

En una societat globalitzada amb un impacte
evident a escala local sobre el mercat de treball i
les deslocalitzacions, els productes que consumim,
l’alteració del clima, els fluxos migratoris, els sol-
dats enviats en missions de pau o de guerra... la
ciutadania ha de tenir alguna cosa a dir i això no-
més és possible mitjançant alguna forma de de-
mocràcia. El grup va debatre, entre d’altres, sobre
els valors, principis, models i objectius de la go-
vernabilitat política i econòmica mundial, sobre
l’arquitectura institucional de la governabilitat, so-
bre la naturalesa, organització, competències i fun-
cions d’una assemblea o parlament mundial, i so-
bre la posada en marxa d’un moviment. 

Com a resultat de les discussions varen sortir
propostes molt interessants27 però el fòrum va poc
a poc deixar de funcionar sense arribar a assolir el
seu propòsit, potser massa ambiciós però legítim,
de consolidar un moviment permanent que fos
fruit del consens entre les diverses sensibilitats.
Sens dubte la divisió de punts de vista entre par-
ticipants dels diferents països i cultures era forta,
però també especialment entre partidaris d’una
democràcia liberal i altermundialistes. Un factor
molt important fou l’absència de fons per l’equip
de moderadors i traductors, que havien estat sos-
tinguts inicialment per una fundació privada.

1. 3. Evolució de l’exercici de la
democràcia semidirecta

1.3.1. Suïssa

De la mateixa manera que no és estrany veure
els països més pobres encara o fins fa poc sota la
bota de règims dictatorials, a l’altre extrem, el
país que durant molts anys ha gaudit de la major
renda per càpita del món ha estat el que disposa
de la democràcia més avançada. Aquesta “fractu-
ra democràtica” entre països rics i pobres s’expli-
ca perquè la modernitat ha portat una certa esta-
bilitat econòmica als primers, el qual ha permès
que alguns d’entre ells, recolzats en aquest subs-
trat, hagin mantingut, recuperat o fins i tot mi-
llorat formes de democràcia de proximitat. De
mentre, a altres indrets com ara Àfrica, la moder-
nitat ha portat la colonització i la generalització
de la misèria. En aquest context les formes autòc-
tones de democràcia, (els parlaments tradicionals
o “paraules” que reben diversos noms com ara
Fokonolona a Madagascar28, Kgotla a Botswana29,
Toguna al País Dogon, etc.) han quedat margi-
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nats respecte a la política i la justícia oficials, o
incorporats com a elements secundaris de l’orga-
nització política dels Estats. Òbviament d’això
no en tenen la culpa exclusiva els suïssos en la
seva totalitat ni cap altre poble, sinó que és la res-
ponsabilitat de l’ordre internacional en el seu con-
junt30.

En comparació, a Suïssa, existeixen encara as-
semblees directes a molts municipis, i també en
dos cantons: Glarus i Apenzell Innerrhoden31.
Aquestes Landsgemeninde (literalment “assemble-
es provincials”) es reuneixen un cop l’any (la foto
correspon al Landsgemeinde de Glarus el 2007) 
i tenen poder legislatiu i de decisió sobre els pres-

supostos pel que fa als afers més importants.
Qualsevol ciutadà pot adreçar-se als seus iguals des
de la tribuna i es vota a ma alçada en sessions que
poden durar unes quantes hores.

Però és a escala de l’Estat que la democràcia hel-
vètica és més original. El sistema suís és pot ano-
menar de democràcia semidirecta perquè el
Parlament hi exerceix la funció legislativa i la ciu-
tadania hi intervé mitjançant els referèndums i
les iniciatives cantonals i constitucionals, a més a
més de votar directament els representants de les
comunes, els cantons i el govern federal.
Concretament, en aquest sistema: 

• Totes les reformes constitucionals han de ser
aprovades per referèndum.

• Es pot aprovar per majoria simple en referèn-
dum, la revocació de qualsevol llei votada
pel parlament, a condició d’haver recollit
50.000 signatures en un mínim de 100 dies.

• Es pot aprovar per majoria doble (majoria
de votants i de cantons) en referèndum, la in-
troducció d’esmenes a la constitució, mitjan-
çant una “iniciativa constitucional” ciutada-

na, a condició d’haver recollit 100000 sig-
natures en 18 mesos. Però el Parlament te dret
a elaborar una contraproposta i portar-la no-
vament a referèndum on cal votar entre aques-
ta i l’original. 

L’aplicació de la democràcia semidirecta a
Suïssa mostra que una part important de les
iniciatives proposades ho han estat per una
societat civil molt activa favorable a la intro-
ducció de canvis fonamentals per una transfor-
mació real, però al mateix temps mostra que
el conjunt de la societat sovint no segueix el
joc i una bona part de les iniciatives (més del
90%) són rebutjades. Aquesta tendència s’ha
desenvolupat al llarg de les darreres dècades i
no hi ha hagut canvis en aquest sentit recent-
ment. 

Per exemple, pel que fa a les iniciatives popu-
lars, s’han proposat 77 des de l’any 2000, de les
quals només 2 han estat aprovades32. Aquestes dues
són la prohibició d’aliments genèticament modi-
ficats, i la reclusió perpètua pels delinquents se-
xuals o violents considerats molt perillosos o no
esmenables. Entre les que han estat rebutjades hi
havia algunes molt interessants com ara : 

• La redistribució de despeses militars en fa-
vor de la pau i de llocs de treball

• Per l’estalvi energètic i contra el malbaratament 
• Medicaments menys cars
• Per un servei civil voluntari per la pau

Entre les que estan actualment en tràmit, hi ha:

• La despenalització del consum del cànnabis
i el seu conreu per a ús personal

• Acabar amb la construcció invasora de resi-
dències secundàries

• Prohibir l’exportació de material de guerra

Encara que el sol fet de convocar aquestes ini-
ciatives és una forma de donar publicitat a les cau-
ses que hi ha darrere, si es segueix la tendència
actual, pràcticament cap ni una s’aprovarà. 

Pel que fa a la participació als referèndums, la
mitjana ha estat entre 20 i 40 % de l’electorat.
Les més polèmiques com ara l’adhesió a la UE i
la proposta d’una Suïssa sense exèrcit, han assolit
quotes de participació més altes.

LÍMITS I REPTES PENDENTS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA: LES EXPERIÈNCIES DELS DARRERS ANYS (2000-2007)

17

ASSOCIACIÓ

eco
concern
INNOVACIÓ SOCIAL



Fora de Suïssa altres iniciatives de democràcia
directa han estat desenvolupades els darrers anys,
però cap d’elles ha assolit el mateix nivell d’apro-
fundiment democràtic. Exemples en són, a Baviera,
des de fa deu anys, la convocatòria de referèndums
i iniciatives ciutadanes a nivell municipal33, i a
Califòrnia, l’ús de referèndums d’iniciativa po-
pular i el procediment de revocació, utilitzat el
2003 contra el governador demòcrata Gray Davis.
(Veure més endavant els procediments de revoca-
ció).

1. 4. Evolució dels partits

Els partits són associacions de persones orien-
tades en bloc cap a la consecució del poder i que
s’organitzen jeràrquicament com si fossin màqui-
nes o exèrcits que tracten d’assolir la seva missió.
Els partits estableixen entre ells una rivalitat poc
sana en la qual preval la lògica de superació i des-
trucció política del contrari enlloc del diàleg cons-
tructiu i la cooperació. El resultat el veiem en
l’infantilisme dels discursos dels responsables dels
partits segons el qual s’autoadjudiquen sistemàti-
cament l’exclusivitat de la raó, i atorguen la culpa
de tots els problemes al rival o a factors externs no
controlables. No volen entendre fins a quin punt
aquesta actitud tan poc civilitzada que els mitjans
donen a conèixer amplament, contribueix a enso-
rrar la ja minvant cultura democràtica de la socie-
tat, predicant el mal exemple. Al mateix temps la
democràcia interna dels partits és gairebé inexis-
tent i sovint la pluralitat es manifesta també en for-
ma de corrents rivals estructurades també en for-
ma de blocs jeràrquics o clientelars que rivalitzen
per guanyar més poder dins del partit.

L’empobriment del debat polític ciutadà cons-
tructiu i de la discussió raonada entre els projec-
tes de societat que en teoria aquestes formacions
representen, són un resultat de tot plegat, i com
que el descontentament popular és cada vegada
més palès, algunes formacions han reaccionat i co-
mencen a posar-se les piles d’un full de ruta de de-
mocratització interna. Però, en primer lloc, aques-
ta no es fa ni es farà sense enormes conflictes ja
que posar calma dins d’un mar de taurons no és
cosa fàcil, i en segon lloc, els exemples són enca-
ra molt minoritaris.

Hi han experiències anteriors i potser més re-
eixides que les que citarem aquí, les quals han es-
tat triada en el primer cas per la seva originalitat
i el segon per l’escala que representa, ja que es trac-

ta d’un dels dos partits més importants d’un dels
països més importants d’Europa. 

E11. Una Altra Democràcia és Possible: 
e-democràcia integral en acció
Una altra Democràcia és Possible (ODEP per

les seves sigles en espanyol)34 ha estat un partit que
s’ha presentat a diverses eleccions dins de l’àmbit
de l’Estat espanyol entre els anys 2003 i 2005.
Actualment és inactiu però no ha estat formalment
dissolt. El tema més important de l’ideari del par-
tit, per bé que no l’únic, ha estat el desenvolupa-
ment de la democràcia directa i radical en paral·lel
a la denúncia del mal funcionament del règim re-
presentatiu heretat de la transició. Però més enllà
dels seus plantejaments, que han servit per arre-
plegar d’una banda els convençuts i de l’altra re-
collir una part de vot protesta especialment entre
la gent jove, allò que ha fet d’aquest partit una
experiència original a nivell internacional ha es-
tat l’estructura, els mitjans i la posada en pràctica
de les seves activitats. 

L’estructura: els estatuts del partit estableixen
que el fòrum (electrònic) és el component princi-
pal de l’assemblea, i per tant és allà on es prenen
les decisions. Així, les assemblees generals del par-
tit han esdevingut, en el món virtual, fils de dis-
cussió específics dins de la secció “fòrums” del por-
tal, que ha comptat amb alguns centenars de
participants actius, i la posada en marxa de qual-
sevol altra decisió ha passat també per aquest mit-
jà, entre les quals l’elaboració dels estatuts i la co-
ordinació de la creació de les llistes amb els
candidats. Respecte del finançament, el partit ha
tractat d’ajustar-se a la doctrina econòmica iròni-
cament anomenada “zero ingressos, zero despeses”.

Pel que fa a la posada en pràctica, el partit ha
anat constituint les seves llistes tot establint per
sorteig l’ordre d’aparició de les persones en aque-
lles. D’una altra banda, durant un temps els can-
didats es varen comprometre, si sortien escollits,
a establir una responsabilitat rotativa entre tots els
membres, escollits o no, de les seves llistes respec-
tives. Més endavant el compromís va ser un altre:
el d’abandonar el càrrec un cop haver-lo obtingut,
tot guardant així el caràcter essencialment protes-
tatari de la iniciativa. El partit no ha arribat, però,
a guanyar cap càrrec electe en cap de les eleccions
a les quals s’ha presentat. 

Durant tot el temps que el fòrum ha estat ac-
cessible per Internet, fins fa poc, tant els centenars
de participants com els observadors externs, han

LÍMITS I REPTES PENDENTS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA: LES EXPERIÈNCIES DELS DARRERS ANYS (2000-2007)

18

ASSOCIACIÓ

eco
concern
INNOVACIÓ SOCIAL



pogut fer el seguiment de tot el detall de les dis-
cussions, tot el qual ha donat un sentit plena-
ment real als mots transparència i democràcia de-
liberativa, en el sentit de l’evident “traçabilitat”
de la distribució del poder i de les influències, i
de l’(auto)-aprenentatge de la cultura democràti-
ca que comporta pels participants, i pels lectors
posteriors.

Entre els desafiaments més importants que ha
hagut d’afrontar la coalició hi ha el de la seva na-
turalesa d’espai de diàleg horitzontal sota la dis-
fressa de partit formal. El lema del partit “no vo-
lem el teu vot, volem la teva paraula” dona fe
d’aquesta contradicció constructiva.  Un altre pro-
blema ha estat el fet d’optar per un posicionament
de neutralitat absoluta respecte als temes que no
tenen a veure amb la millora de la democràcia. 

Aquesta decisió, que probablement ha influït
en una pèrdua d’interès progressiva del partit per
a un sector de participants i de votants més inte-
ressat en temes socials, l’hi ha permès, com a com-
pensació, perfilar-se els darrers anys un caràcter de
grup de pressió per a la denúncia del règim repre-
sentatiu, especialment en una acció contundent
de denúncia de la campanya institucional del go-
vern espanyol en favor del si durant el referèndum
de l’anomenat Tractat Constitucional Europeu,
sense respectar l’exigència legal de neutralitat de
les institucions. Posterior a la qual va ser un re-
curs davant el Tribunal Suprem per exigir la di-
missió de la Junta Electoral Central que no havia
prestat atenció a la denúncia, la qual anava acom-
panyada de 110 pàgines d’irregularitats governa-
mentals.35

E12. Désirs d’avenir
Un altre partit, més convencional i majoritari,

ha entès aquesta neutralitat de manera positiva
(tractar de sumar propostes eventualment molt di-
verses entre elles) enlloc de negativa (renunciar a
totes les propostes que no tractessin estrictament
la qüestió de la millora democràtica). Aquest ha
estat el Partit Socialista Francès (PSF), a les da-
rreres eleccions presidencials del maig de 2007. 

La iniciativa promoguda per la candidata,
Ségolène Royal, ha consistit en convertir la prime-
ra part de la campanya per a les eleccions, en una
consulta oberta a la ciutadania (no només als mi-
litants o als votants) sobre queixes i propostes en-
torn de 4 temes, a partir de la qual la candidata
declarava públicament “allò que reté” d’entre els
resultats i per què.

Désirs d’avenir és el nom de la plataforma que
dins del partit ha portat a terme la consulta per
elaborar el programa. Els 600 comitès que confor-
men la plataforma han organitzat milers de tro-
bades obertes a tothom (no només als militants)
arreu de França i més d’un centenar de discussions
moderades per Internet. En total uns dos milions
de persones han participat d’una manera o una al-
tra en el conjunt del procés.

La consulta ha estat considerada com la prime-
ra part o “fase d’escolta” de la campanya del par-
tit. S’ha desenvolupat durant alguns mesos fins al
gener de 2007 i en ella els participants han deba-
tut sobre quatre temes: 

• formació, educació i accés a la feina
• lluita contra totes les formes de violència, de

precarietat i d’inseguretat
• vida cara i poder de compra
• medi ambient i co-desenvolupament.

En una segona fase s’han restituït totes les apor-
tacions per construir-hi un programa de propos-
tes, similar a qualsevol altre programa electoral.
A partir d’aquí la candidata ha manifestat públi-
cament quines propostes d’entre les aportades re-
tenia per incorporar-les al seu programa oficial, i
per què. D’aquesta forma la candidata s’ha reser-
vat, ara per ara, l’última paraula, i el procés ha es-
devingut merament consultiu. 

És una altre dels seus trets, l’amplada i exten-
sió de la consulta, el que li dóna el seu caràcter
innovador, pel que representa com a possible exem-
ple a seguir per altres grans partits. Per bé que la
repetició de l’experiència en el si del PSF depen-
drà de la partitocràcia i concretament de la lluita
interna per la candidatura oficial a president de
la república (entre els aspirants només Royal ha
defensat i promogut la democràcia participativa),
allò que és important de la consulta és un altre dels
seus trets, la seva amplada i extensió (veure més
amunt). Aquesta representa una innovació en el
rang dels partits majoritaris de la qual és segur que
d’altres han pres nota tot obrint les portes a la pos-
sibilitat que tard o d’hora altres partits organitzin
consultes i altres iniciatives participatives a gran
escala. 
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2. Experiències de participació 
a l’elaboració i a l’aplicació de les llei

Com a experiència de participació a l’elabora-
ció i a l’aplicació d’una llei, entenc la participació
ciutadana o associativa en qualitat de persones fí-
siques o jurídiques co-responsables de les decisions
que es prenen, almenys, en igualtat de condi-
cions que els representants legislatius i executius
(parlaments i governs). 

Durant el període de redacció d’aquest estudi
no he identificat cap experiència contemporània
d’aquesta mena. Històricament, existeix almenys
un exemple en el sistema democràtic practicat a
Atenes. No es tracta de l’elaboració o l’execució de
lleis de forma col·lectiva, sinó de l’establiment,
d’una representació dels càrrecs rotativa i per sor-
teig entre la ciutadania, si bé la ciutadania a efec-
tes polítics excloïa les dones, els estrangers i els
esclaus i en conseqüència no representava més
del 10% de la població, i d’aquest percentatge no-
més els majors de 30 anys formaven la població
de base del sorteig.

Els ciutadans d’Atenes podien esdevenir ma-
gistrats, legisladors o membres d’un jurat. Els
magistrats eren escollits o triats per sorteig entre
els que s’havien presentat com a candidats, men-
tre que els  legisladors i els membres dels jurats,
en un nombre aproximat de 500 a 1.000, eren
triats per una sessió d’un sol dia, per sorteig d’en-
tre un panel de 6.000 ciutadans més grans de 30
anys, que al seu torn havien passat un altre pro-
cés de sorteig per constituir aquest panel, de du-
ració anual.36

3. Experiències de control, 
avaluació i sanció de les polítiques

Existeixen diferents mecanismes legals de con-
trol, avaluació i sanció política de l’acció dels res-
ponsables públics, que formen part del sistema
legal de la democràcia representativa, entre les quals
es poden esmentar l’impeachment i la revocació. 

L’impeachment és el procediment que permet
al poder legislatiu de destituir un alt responsable
del Govern. Aquest procediment de destitució té
per objectiu d’engegar processos penals contra els
alts funcionaris destituïts. L’impeachment pot és-
ser motivats per acusacions de traïció, de corrup-
ció, o de qualsevol altre acte considerat criminal
o delictiu.

La revocació és un procediment de destitució
que afecta a diferents càrrecs públics com a res-
posta a faltes de tipus legal (similars a les que
concerneixen l’impeachment) i també de tipus
polític (inoperància o incompetència), què és pot
portar a terme en alguns països i territoris mit-
jançant un referèndum. Entre les experiències d’e-
lecció revocatòria han estat molt conegudes les
de Veneçuela i la de Califòrnia37. Per diferenciar
el que normalment s’anomena simplement revo-
cació, de la proposta que ve a continuació, en aquest
article he volgut anomenar la primera, revocació
excepcional, i la segona, revocació automàtica.

3. 1. Revocació automàtica

E13. Respolis
Les experiències d’elecció revocatòria descrites

a l’apartat anterior tenen un caràcter excepcional,
és a dir que no se celebren regularment com unes
eleccions parlamentàries o presidencials sinó no-
més quan la ciutadania, la societat civil o l’oposi-
ció inicien un procés de moció de l’acció del go-
vern, que porta a una demanda de revocació. Com
una alternativa a aquestes revocacions excepcio-
nals Respolis proposa la revocació automàtica, en
la qual els responsables polítics són obligats a di-
mitir i convocar noves eleccions quan no complei-
xen certes condicions, “automàticament”, és a
dir, sense necessitat de que actors tercers empren-
guin cap procés de denúncia.

Respolis38 (Iniciativa Ciutadana per la
Responsabilitat política) és una plataforma ciuta-
dana internacional emergent sense adscripció ide-
ològica o religiosa, l’objectiu de la qual és treba-
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llar per la reinvenció de la democràcia i de la po-
lítica, i adaptar-les a les necessitats humanes i
ecològiques del segle 21. 

A la pràctica la iniciativa s’ha desenvolupat so-
bretot a Catalunya, a on s’ha portat, entre d’altres,
la campanya “Polítics Compliu o Marxeu” (a les
eleccions parlamentàries catalanes de 2006 i mu-
nicipals de Sabadell i Barcelona de 2007), que con-
sistien en: 

• Una consulta ciutadana per recollir propos-
tes en una llista com si fos un programa elec-
toral. 

• Una demanda d’oficialització de la revoca-
ció automàtica.

Les persones signants de la campanya es com-
prometien a votar qualsevol partit que acceptés in-
cloure al seu programa les dues coses (propostes
ciutadanes i acceptació de la revocació automàti-
ca en cas d’incompliment).

La revocació automàtica proposada funciona
de la manera següent: abans de les eleccions, els
partits atribueixen, si aquest mecanisme s’aprova,
100 punts a llur propi programa electoral, distri-
buint-los entre capítols (sanitat, escoles, pensions...)
segons els hi sembli oportú. Un cop al poder, si el
govern no compleix, durant el primer any de man-
dat, amb 85 d’aquests punts (estipulats per aquell
període), rep un primer avís. Si el segon any tam-
poc arriba als 85 punts, cal que abandoni el po-
der i convoqui noves eleccions.

Entre altres resultats, la campanya ha aconse-
guit prop de 600 signatures a les eleccions catala-
nes de 2006, la signatura de quatre partits, com-
promesos a aplicar la revocació automàtica en cas
de guanyar, a les eleccions municipals de Sabadell
el 2007, a més a més de la signatura de prop de
200 persones en aquesta ciutat i la constitució d’u-
na comissió ciutadana que emet informes regulars
de valorització de l’acció del govern concentrant-
se en el compliment o incompliment de les pro-
meses electorals. 
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Notes

1 Es podrien citar alguns fenòmens, molts dels quals
imbricats recíprocament amb intensitat variable, com ara:
fi del caràcter mediador dels partits entre la societat i l’es-
tat, corrupció i clientelisme, partitocràcia, incompliment
sistemàtic de les promeses, manca de control ciutadà, abs-
tencionisme, paràlisi administrativa, discursos i declara-
cions plens de banalització, de mentides i d’acusacions en-
trecreuades, electoralisme, abusos de poder, ús partidista
de pressupostos públics, lobbisme i conflicte d’interessos
portat a l’extrem, prevaricació, formes d’impunitat legal o
consentida, jerarquització dins dels partits, connivència
amb les cúpules econòmiques, control dels mitjans i de la
societat civil...

2 A més cal diferenciar la democràcia econòmica de
l’(auto)determinació econòmica, és a dir el dret a decidir el
model econòmic d’una societat, de manera regular.
Aquest dret podria incloure la pronunciació ciutadana so-
bre categories econòmiques generals (categories de béns,
propietat, empresa, treball, finances, comerç, impostos…)
entre les quals caldria decidir l’aplicació general o parcial
de la democràcia econòmica. Però l’autodeterminació eco-
nòmica és a hores d’ara una proposta poc desenvolupada,
i per això no l’hem considerada en aquest estudi. (Per a
més informació, dirigir-se a l’autor de l’estudi, Germà
Pelayo, germa@infocom21.net)

3 Els documents consultats no mostren l’existència de
cap consens terminològic entre els teòrics ni entre els
practicants, sobre el nom genèric d’aquestes experiències
ni sobre la seva tipologia. S’han fet servir noms diferents
per experiències similars, en funció del país, la llengua o
l’entitat promotora. En aquest treball proposo de manera
general la denominació consell ciutadà quan corresponen
al debat i elaboració de les polítiques, i el nom jurat ciuta-
dà quan corresponen a llur control i avaluació.

4 Més informació sobre els Consells ciutadans: Font
Fàbregas, Joan, “Nuclis d’Intervenció Participativa (NIP):
anàlisi de tres experiències.”, Papers d’Innovació Social,
núm. 60. 

5 Més informació: Sintomer, Yves, Le pouvoir au peu-
ple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative,
La Découverte, 1998, pp. 117 i ss. També es pot consul-
tar un informe de l’experiència a Internet (en francès):
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/RAPjuryberlin.pdf
(complet) i
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/SYNTHjuryberlin.pdf
(resum)

6 Més informació: Sintomer, Yves, op. cit. pp. 126 i ss. 
7 http://ca.wikipedia.org/wiki/Escrutini_uninomi-

nal_majoritari
8 Pàgina web del panel europeu - 

http://www.citizenspanel.eu/
9 Els participants han pogut presentar les seves reco-

manacions a l’abril del 2007 en el recinte del Comitè de
les Regions, en presència de la Comissària d’Agricultura,
Marian Fischer Boel, que en nom seu i en el de dues al-
tres comissaries (Política Regional, Educació i Cultura) ha
manifestat que prendrà en compte “molt seriosament els
resultats” de la deliberació. Altres alts representants euro-
peus han fet declaracions similars i han lloat la riquesa i
complexitat del procés.

10 La Consulta Ciutadana Europea és el primer d’una
sèrie de projectes de consulta ciutadana iniciats el 2007 i
portats a terme en el marc del Pla D (Democràcia,
Diàleg, Debat) de la Comissaria de Comunicació de la
UE. Més informació: 
http://www.european-citizens-consultations.eu

11 Definició adaptada de
http://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A7amento_participativo.
Més informació sobre la història i l’evolució del pressu-
post participatiu, resums d’altres experiències, documents
i enllaços interessants, a: 
http://www.internationalbudget.org/themes/PB/index.htm

12 Més de 1200 experiències tingueren lloc el 2006 se-
gons The Worldwatch Institute, The State of the World
2007: Our Urban Future.

13 Més informació sobre l’experiència de Porto Alegre: 
a) “La Experiencia de Porto Alegre” per Ubiratan de

Souza, responsable del Gabinet Municipal de Planificació:
http://www.demopunk.net/sp/sp/direct/porto/porto2.html

b) “El presupuesto participativo y la democracia”, per
Tarso Genro, ex-alcalde de Porto Alegre (actual ministre
brasiler d’Educació) 
http://www.demopunk.net/sp/sp/direct/porto/porto1.html

Més informació sobre el desenvolupament i les carac-
terístiques dels pressupostos participatius a Europa:
http://www.buergerhaushalt-
europa.de/documents/From_Porto_Alegre8.pdf

14 Conterno, Elena, Potenciando la Participación
Ciudadana en el Perú: Presupuesto Participativo y Consejos
de Coordinación.(2005) 
http://www.lasociedadcivil.org/uploads/ciberteca/e_conterno.pdf

15 Portal web de la iniciativa - 
http://www.democratie-participative.fr

16 Existeix també una experiència d’Orçamento
Participativo Criança per a les escoles públiques, a São
Paulo.

17 Més informació: http://www.europa-jetzt.org/wi-
kifr/index.php?title=Commune_de_citoyens

18 Més informació: http://www.potsdam-
abc.de/news/index.php?rubrik=&news=5829&typ=1

19 Més informació: Isaac T. M. T., Campaing for
Democratic Decentralization in Kerala. An Assessment from
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the Perspective of Empowered Deliberative Democracy,
Center for Development Studies and Kerala State
Planning Board, 2000

20 Més informació:
http://www.chss.montclair.edu/anthro/The%20Mararikul
am%20Experiment.htm

21 http://aclefeu.blogspot.com
22 Altres exemples d’experiències a Europa: 
- Enitiatives (Suïssa): Plataforma virtual per proposar,

discutir, consensuar, votar i difondre als polítics i als mit-
jans les iniciatives més votades per la ciutadania.
http://www.enitiatives.ch/home.aspx?langID=1

- La constituante (França): plataforma virtual per a la
redacció ciutadana col·lectiva i consensuada d’una nova
constitució. http://www.laconstituante.org/

- Democràcia.web (Catalunya): Seguiment ciutadà de
les lleis a debat al Parlament
http://www.democraciaweb.org/

23 http://pagesperso-
orange.fr/appel200.po/Chouard.pdf

24

http://fr.wikipedia.org/wiki/Etienne_Chouard#Chronologie
25 http://etienne.chouard.free.fr/forum/
26 Pàgina principal i arxiu del fòrum http://www.fo-

rums.alliance21.org/info/world-parl
Pàgina del grup (1a etapa fins a 2003)

http://www.alliance21.org/2003/rubrique.php3?id_rubri-
que=361

27 http://www.alliance21.org/2003/article.php3?id_ar-
ticle=263

28 http://countrystudies.us/madagascar/28.htm 
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Kgotla
30 Un altre exemple, Liechtenstein, conegut paradís

fiscal, és, segons Más Democracia, el segon país del món
pel que fa a l’avenç en eines de democràcia directa.

31 http://en.wikipedia.org/wiki/Landsgemeinde
32 http://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_populai-

re_%28Suisse%29
33 http://www.democracy-international.org/filead-

min/di/pdf/papers/direct-democracy-bavaria.pdf
34 http://www.otrademocraciaesposible.net
35

http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/
NotaPrensaDimision

36 Hansen, Mogens H., La démocratie athénienne à l’é-
poque de Démosthène, Paris, Les Belles Lettres, 2003, p.
127

37 Inserir pàg.
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