Parlem de participació?
Des del republicanisme que amara les nostres idees pensem que la implicació
del ciutadà a la vida política ha d’anar molt més enllà. Des d’Ara Mollet - ERC MES portem al programa mesures noves i agosarades per implicar més la
ciutadania en els afers públics. Per això voldríem governar, per aplicar aquestes
idees de regeneració de la vida política, econòmica, cultural, esportiva,
comercial, de la joventut, de la gent gran, etc.
Però el canvi no va poder ser i ens trobem amb un govern del PSC (que té
governabilitat gràcies a C’s, CiU i PP). I aquesta notícia no és pas bona per a qui
desitja canvis. Vam portar a votació i vam guanyar-la una proposta per fer uns
Pressupostos Participatius de debò, amb implicació del ciutadà i partides
pressupostàries reals: de moment no anem per bon camí. Per insistència del
nostre grup, es van crear unes comissions de treball perquè govern i oposició
treballessin alguns temes essencials. Una d’aquestes comissions és la de
Transparència i Participació. Amb un any i mig s’ha reunit 3 vegades i poca cosa
s’ha avançat.
Un dels temes tractats és la remodelació del ROM (Reglament Orgànic
Municipal), d’on se’n desprèn bona part de la política participativa d’un
ajuntament. Però la sorpresa va ser majúscula al veure que alguns grups el que
volen és limitar encara més la participació existent fins ara.
Nosaltres vam fer la feina i vam presentar propostes. Demanem obertura i
participació de la ciutadania durant els debats als plens municipals; volem una
web oberta on puguin participar-hi ciutadania i entitats; propiciar la creació d’una
Coordinadora d’Entitats molletanes; que es facin consultes ciutadanes sobre
temes que preocupin la població; audiències públiques reals del govern davant
de la ciutadania; espai de participació per als treballadors de l’Ajuntament; o
consells de participació de veritat (ara fa 3 anys que ni es reuneixen).
Us agradaria que aquestes propostes es fessin realitat? Us agradaria poder
participar de la vida política amb més facilitat i practicar l’apoderament ciutadà?
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