MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS

Política
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“Maximitzar la felicitat hauria de convertir-se en la mesura més
fiable de totes les decisions polítiques que pren un govern.”
RICHARD LAYARD, CITAT PER MARTIN SELIGMAN
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MISSIÓ
Promoure la renovació de la dinàmica política
exercida per polítics amb vocació, valors i competència,
capaços de traslladar a l’acció aquesta renovació amb una
participació ciutadana efectiva,
un increment de l'esperit cívic i una governança oberta i transparent,
amb l’objectiu final d’afavorir el benestar integral dels ciutadans.
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Idea general

Proposta

La grandesa de la política es manifesta quan els actors polítics

Afrontar aquests reptes i superar-los en clau de nou paradigma,

evidencien que realment estan al servei de les persones i de la

demana posar en marxa un procés de reforma política que

societat i actuen, com un agent més, en la construcció d’un país

enforteixi els fonaments ètics i els valors en el nostre sistema

capaç d’inspirar l’esperit cívic a la ciutadania i fomentar la seva

democràtic.

coresponsabilitat i interdependència en la vida comunitària, i quan

vocacional, competent i amb valors humans. Tot plegat, posat al

es practica una governança inclusiva, transparent i oberta a la

servei central de les persones, concebudes en la seva integralitat, i

societat que desenvolupa la capacitat de participació ciutadana.

desenvolupat

També

amb

passa

per

generar

participació

de

un

tota

perfil

la

de

polític

ciutadania.

Situació actual
Ens trobem davant d’un canvi de paradigma, propiciat per
l’evolució de la societat postindustrial i l’eclosió de la societat del
coneixement i de la globalització, en un procés accelerat per la
gran crisi econòmica, social, política i ecològica que ha esdevingut
aquests darrers anys. Calen lideratges amb capacitat de donar
resposta als nous reptes amb idees, valors i actituds coherents i
exemplars. Els governs nacionals i locals tenen, arreu del món,
posicionaments estratègics en la gestió dels reptes socials,
econòmics i ambientals als quals s’enfronten, posicionaments que
tenen una incidència creixent en la qualitat de vida dels ciutadans i
que sovint es manifesten en clau conservadora d’esquemes
depassats.
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VOCACIÓ POLÍTICA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Fer política per a la ciutadania
i amb la ciutadania.

PEDAGOGIA POLÍTICA
Ensenyar i difondre
una manera de fer política
centrada en els valors.

Facilitar l’arribada a la política
de les persones que tinguin
interioritzat ser fidels als principis
del bon govern i tinguin les
competències necessàries
per dur-ho a terme.

VIDA DELS PARTITS
Abandonar la dinàmica
endogàmica i facilitar el
pluralisme intern, la rotació i la
renovació.

Promoure la renovació de la
dinàmica política exercida per polítics
amb vocació, valors i competència,
capaços de traslladar a l’acció aquesta
renovació amb una participació
ciutadana efectiva, un increment de
l’esperit cívic i una governança oberta
i transparent, amb l’objectiu final
d’afavorir el benestar integral
dels ciutadans.

PRÀCTIQUES DE BON GOVERN
Exercir la pràctica de la governança
amb visió global i transversal,
tenint com a finalitat el benestar
personal i col·lectiu de manera
sostenible i perdurable.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES POLÍTICA

1. PEDAGOGIA POLÍTICA
Ensenyar i difondre una manera de fer política centrada en els valors
2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Fer política per a la ciutadania i amb la ciutadania
3. VOCACIÓ POLÍTICA
Facilitar l’arribada a la política de les persones que tinguin interioritzat
ser fidels als principis del bon govern i tinguin les competències necessàries
per dur-ho a terme
4. VIDA DELS PARTITS
Abandonar la dinàmica endogàmica i facilitar el pluralisme intern,
la rotació i la renovació
5. PRÀCTIQUES DE BON GOVERN
Exercir la pràctica de la governança amb visió global i transversal, tenint com a
finalitat el benestar personal i col·lectiu de manera sostenible i perdurable
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1

Pedagogia política: ensenyar i difondre una
manera de fer política centrada en els
valors

Situació actual
Bo i que hi ha plantejaments força clars en relació amb una educació
integral de la persona, en general es fan en relació amb l’àmbit
educatiu. Fins i tot quan es parla d’educació cívica es fa referència a
alguna matèria de currículum escolar. Un altre prisma que marca els
nostres

Idea general

plantejaments

educatius

és

l’econòmic.

Des

de

les

institucions de govern i educatives es fan propostes continuades de

Avançar cap a la consecució de la missió que plantegem en aquest

renovació per fer front als nous reptes tecnològics, les demandes

àmbit: “Renovació de la dinàmica política per tal d’assolir una

laborals, les oportunitats dels sectors emergents, etc.

participació de la ciutadania efectiva, un increment de l’esperit cívic i
una governança oberta i transparent“, no és possible sense una
acció educativa permanent dels recursos que té la societat.
Cada

temps

històric

ha

requerit

unes

demandes

educatives

determinades de la població. Els efectes de les revolucions liberals i
industrials han comportat necessitats educatives que, com a mínim,
han fixat com a objectiu el de la plena alfabetització. El nostre temps
és un altre i els nostres reptes són diferents. Els plantejaments de
l’àmbit de la política ens parlen de democràcia

participativa i de

Proposta
La consecució d’una ciutadania activament implicada en els afers
col·lectius genera nous reptes educatius que, pel que fa a l’àmbit que
ens ocupa, comporten que l’aspecte educatiu tingui una presència
implícita en els plantejaments i actuacions dels diversos elements
que incideixen en la consciència ciutadana, al marge dels sistemes
educatius i culturals, ens referim als mitjans de comunicació, i als
diversos agents públics, per tant a l’acció política mateixa.

govern obert, i ho fan en un context mundial de globalització a
diversos nivells, d’enorme influència dels mitjans de comunicació de
masses i de les noves tecnologies sobre les consciències de les
persones. Això fa indispensable una educació que fomenti una
ciutadania personalment lliure, amb esperit crític i col·lectivament
compromesa.

La diversitat d’estímuls i tendències de la cultura global fa més
necessari que mai refermar l’educació integral de la persona per tal
que aconsegueixi l’equilibri i la maduresa necessàries per mantenir la
seva llibertat individual.
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OBJECTIU 1
Una societat que promou que la persona tingui l’acompanyament
d’una formació integral, en funció de ser subjecte polític,

OBJECTIU 2
Una

ciutadania

amb

una

cultura

política

que

adquireix

els

instruments necessaris per exercir el rol polític que li correspon en
un context de democràcia madura i avançada.

OBJECTIU 3
Uns polítics i dirigents d’administracions públiques que tenen cultura
política.

OBJECTIU 4
Una societat que incentiva el valor pedagògic de l’exemplaritat.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2

Participació ciutadana: fer política per a la
ciutadania i amb la ciutadania

participació ciutadana s’han vist doncs, minvades i reduïdes, sense
tenir en compte que és un principi bàsic per a un nou govern més
obert, transparent i col·laboratiu.

Idea general
Es pretén aprofundir en una nova relació en el conjunt de la societat

Proposta

entre la ciutadania i els seus representants i governants, en el

Avui, més que mai, necessitem una democràcia consistent, que ens

benentès que tots ells, encara que exerceixin diferents rols, tenen

ajudi a fer front col·lectivament als grans reptes que tenim.

drets i deures cívics i polítics envers aquest ens que és la “cosa

Desplegar una política de participació ciutadana significa treballar

pública” (Res pública).

per la democràcia, perquè les millors decisions són aquelles que
s'adopten observant la realitat des de diferents perspectives,
escoltant opinions diverses i discutint sobre els pros i els contres

Situació actual
Ja fa uns anys que des de l’Administració pública es va començar a
promoure el que en diem participació ciutadana, mitjançant diferents
eines i mecanismes participatius, que, en molts casos, s’havia
concretat amb la creació de noves regidories i departaments, així
com amb la disponibilitat de personal tècnic especialitzat dins
l’Administració. Les experiències viscudes fins aquest moment han
tingut bones pràctiques i d’altres que no ho han estat tant. Però,
d’ençà que va començar la crisi econòmica, aquest vessant, ha
passat a un segon pla, i s’ha reduït considerablement la importància

que comporten. La inclusió de la participació ciutadana, doncs,
hauria de ser la nova tendència en un nou model de governar, com a
aspecte inherent en la regeneració democràtica de la societat. La
participació genera complicitats, comprensions mútues i confiances
que són de gran utilitat a l'hora de desplegar les polítiques i de
reforçar la cohesió social. Però també pot comportar dificultats i
riscos si no se superen reticències. Precisar el rol dels poders públics
i dels actors privats no és senzill, però els resultats sempre seran
més profitosos si es facilita el compromís actiu de la ciutadania i
s’involucra al màxim els destinataris de les polítiques públiques.

que havia arribat a tenir. Les iniciatives de foment i potenciació de la
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OBJECTIU 1
Promoure una ciutadania crítica, autònoma i responsable, amb
consciència sistèmica i de bé comú.

OBJECTIU 2
Uns poders públics que faciliten la participació ciutadana real en la
definició i avaluació de les polítiques públiques.

OBJECTIU 3
Uns poders públics que desenvolupen el marc jurídic existent,
elaborant

normes

en

relació

als

principis

del

bon

govern:

transparència, col·laboració i participació,

OBJECTIU
Unes iniciatives legislatives orientades vers la creació d’un marc
propi de participació popular,

OBJECTIU 5
Uns poders públics que creen fórmules per conèixer i potenciar les
iniciatives de participació que ja existeixen en la societat civil i en el
tercer sector.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3

a l’acció de govern. Així, es coneixen múltiples casos de persones
que van accedir a la política de ben joves i que al llarg de la seva

Vocació política: facilitar l’arribada a la
política de les persones que tinguin
interioritzat ser fidels als principis del bon
govern i tinguin les competències
necessàries per dur-ho a terme

vida no han desenvolupat cap altra vocació. D’aquesta manera s’han
convertit en professionals de la política. D’altra banda, la dinàmica
de lluita pel poder dintre les organitzacions i la recerca d’ influència
social, acaben sent els eixos que motiven moltes persones, lluny d’un
autèntic esperit de servei a la comunitat. Ens trobem, doncs, amb
molts perfils de persones que s’han acostumat a la vida interior del
partit i a la gestió d’espais de poder social i de govern, allunyades
completament de la dinàmica comunitària. Som davant d’una

Idea general

amalgama de polítics, amb interessos i motivacions diferents, que

La vocació del polític està estretament vinculada a la vocació de

conflueixen en la idea de la professionalització.

servei a la comunitat. Tanmateix, les experiències dels anys de
democràcia viscuts a aquest país, mostren la tendència de moltes
persones a “viure de la política”, a fer-ne una professió. Escau, doncs,

Proposta

demanar si cal redefinir el significat de vocació política. Per això ens

Professionals que es dediquen a la política, enlloc de polítics que fan

preguntem qui hauria de ser polític? Si bé no hi hauria d’haver

de la política una professió. Pensem que, a més, cal anar més enllà

restriccions pel que fa a l’acció voluntària de servei a una comunitat,

del concepte de ciutadania, com si es tractés d’un mer nombre o

l’assumpció d’un rol de representació política s’ha de poder regular a

estadística. Cal parlar, clarament, de servei a les persones que

fi d’evitar que la política esdevingui un ofici que acabi posant els

conformen una comunitat, per fer entendre que el pas per la política

interessos propis per davant dels generals.

és una etapa de servei i no pas un ofici. L’esperit de servei a la
comunitat i amb la comunitat, ha de ser un dels eixos d’aquesta

Situació actual

nova tendència.

Constatem que si bé hi ha polítics que es mouen per una autèntica
relació de servei a les persones, s’observa una tendència a
perpetuar-se en els càrrecs, tant si és a l’estructura dels partits com
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OBJECTIU 1
Uns partits i unes administracions públiques que fomenten la
responsabilitat dels polítics per mitjà del propi autoconeixement (del
bon ser al bon fer).

OBJECTIU 2
Uns governs i uns partits que faciliten assolir els principis i les
actituds de bon govern: esperit de servei, atenció plena cap a l’altre,
compromís,

transparència,

coherència

amb

la

vida

personal,

consideració de la persona en el centre de tota acció.

OBJECTIU 3
Uns equips de govern que faciliten l’assoliment dels requisits i els
principis professionals i tècnics del bon govern: aportació de visió a
un projecte compartit, bon management, gestió del temps i
racionalització de la tasca.

OBJECTIU 4
Una funció pública que fomenta un model directiu que reconeix la
importància del coneixement i la transmissió dels valors de tots els
seus empleats i col·laboradors.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4

Vida dels partits: abandonar la dinàmica
endogàmica i facilitar el pluralisme intern,
la rotació i la renovació

que cal repensar i adaptar el sistema per fer-lo més permeable a la
nova realitat sociopolítica d’aquest començament de segle XXI.

Situació actual
Idea general

Hi ha una percepció del partits polítics que podríem resumir així:
concepció, a la pràctica, del partit com un objectiu per ell mateix de

L’estructura i funcionament actuals del sistema de partits respon a

l’acció política, i no pas com un instrument, entre d’altres, al servei

les circumstàncies sobre les quals es va vestir la transició política a

del seu desenvolupament.

les acaballes dels anys 70 del segle passat. Hi van influir les pors a
repetir situacions conflictives del passat, de les quals es culpava la

Aquest fet té dues conseqüències: una envers la seva relació amb la

dinàmica dels partits polítics dividits de la República. Els molts anys

societat i l’altra en relació amb l’estructura i el funcionament dels

d’estigmatització de la política exercida pels poders franquistes van

partits. Pel que fa a la primera, es constata un nivell de consciència

fer forat i van crear una mentalitat que posava el sistema de partits

baix sobre la realitat social, una dificultat per definir els espais

sota sospita permanent i en unes condicions de desconfiança i

ideològics i un empobriment del debat, així com una pretensió de

desprestigi. Per afrontar aquesta desconfiança, es va optar per crear

monopolitzar l’espai social que fa que obviïn que no són els únics

un sistema de partits forts i que tendís a garantir una certa

agents de la dinàmica social i impulsin poc els mecanismes de

alternança a dos que entroncava amb la tradició política espanyola

representació i participació ciutadana. Pel que fa a la segona

de l’època de la restauració canovista. Ara bé, aquest esquema no

conseqüència, es constata en els partits una sobredimensió de la

ha encaixat mai en la realitat sociopolítica de Catalunya, on el

seva

bipartidisme clàssic espanyol queda molt matisat. A més, la

transparent, amb una concentració de poder en mans de poques

dinàmica dels partits aquests darrers anys, i sobretot el fet que la

persones i amb una representació restringida de la pròpia militància.

importància,

una

estructura

professionalitzada,

poc

societat actual no és la mateixa que la de la transició, palesen
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Proposta
La ciutadania reivindica, i exigeix una nova manera de fer política
que posi l’èmfasi en l’esperit de servei i en la gestió del bé públic per
sobre de la gestió del poder, i ha demostrat la voluntat de participar
en la presa de decisions i avançar en la implementació d’una
democràcia més intensa. Els partits continuen sent instruments
vàlids, però se’ls demana que, des d’una praxi profundament
democràtica, juguin un paper cohesionador i vertebrador de la
societat, i que, conscients de la multiplicació dels actors polítics,
siguin molt més permeables a la participació i la col·laboració amb
altres agents socials. I, finalment, se’ls exigeix que afrontin la xacra
de la corrupció i que es dotin de codis ètics i mecanismes de
transparència efectius.
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OBJECTIU 1
Una societat on es consolida la pràctica política centrada en l’impuls
de valors i el comportament ètic.

OBJECTIU 2
Una democràcia amb uns mecanismes de democratització i de
participació interna plenament desenvolupats.

OBJECTIU 3
Uns

poders

públics,

partits,

sindicats

i

altres

organitzacions

polítiques dotats de mecanismes de transparència efectius i
permanents.

OBJECTIU 4
Uns poders públics que es doten d’uns mecanismes de proximitat i
participació ciutadana, que eviten el risc d’introduir actituds
partidistes en la seva acció.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5

Pràctiques de bon govern: exercir la
pràctica de la governança amb visió global
i transversal, tenint com a finalitat el
benestar personal i col·lectiu de manera
sostenible i perdurable

Situació actual
Malgrat que el discurs “políticament correcte” no s’allunya del que
hem expressat, la realitat és que la política actual es fonamenta en
un esquema de democràcia representativa de baixa qualitat i en un
exercici del poder, i del govern, que s’allunya sovint de la
coresponsabilitat dels ciutadans.

Idea general
Es vol aprofundir en una nova relació en el conjunt de la societat
entre la ciutadania i els seus representants i governants, en el
benentès que tots ells tenen drets i deures cívics i polítics envers
aquest ens que és la res pública, encara que exerceixin diferents rols,
massa sovint lligats als interessos particulars de determinats sectors
de la societat, com ara els financers, o altres que tenen gran
capacitat de pressió.

Proposta
Avançar cap una governança amarada d’ètica, que persegueixi com
a objectiu principal el ple desenvolupament humà en consonància i
harmonia amb l’entorn, o els entorns, on es desenvolupen les nostres
vides.

I

fer-ho

des

de

la

perspectiva

d’una

responsabilitat

compartida i del protagonisme que tots els membres de la societat
hi tenim.

També es pretén introduir i reforçar principis ètics com a fil
conductor de tota pràctica política i fer-ho des de la praxi de la
governança, que sempre haurà de tenir una conducta moral.
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OBJECTIU 1
Una acció política amb la visió global i transversal de tots els àmbits
que configuren la societat (educació, salut, economia, etc.).

OBJECTIU 2
Una acció de govern amb uns plantejaments que fan palesa la seva
coherència ètica, basada en els valors de responsabilitat, esperit de
servei, honradesa, honestedat, esperit comunitari i humilitat.

OBJECTIU 3
Una societat que crea, més enllà de les condicions de benestar
objectiu, aquelles que proporcionin el benestar subjectiu de la
ciutadania, de manera que s’inclou així en l’acció política la visió de
la persona en la seva completesa i el seu benestar integral.

OBJECTIU 4
Un nou model de govern, que aplica, a tots els nivells, els principis de
govern obert, és a dir, amb transparència, col·laboració, participació i
capaç de retre comptes.

OBJECTIU 5
Un nou model de govern i d’Administració pública internament
reformats, per tal adequar-los als principis de “bon govern”.
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