


Tenim un gran privilegi (i responsabilitat):

ens ha tocat viure en aquest moment històric i en aquest lloc geogràfic

en un temps de transició d'un vell model

(que ha fet el seu paper, però que ja no ens val)

vers un nou model, un nou paradigma, uns nous valors 

una nova manera de fer, de crear, de viure, de concebre l'economia, el 

territori, el consum, la democràcia,  les relacions interpersonals, nacionals 

i internacionals...

Podríem estar assistint a un nou salt evolutiu (quàntic) en la història de 

l’Univers, que des de l’esclat inicial, s’acosta al seu màxim desplegament.



Vell model               Nou model (nou paradigma)Vell model               Nou model (nou paradigma)

� Actuo cercant només el meu bé particular     versus

Actuo pensant en el bé comú , que és també el meu bé, 
perquè sóc part integrant del conjunt, del Tot.

� Jo sol me’n puc sortir i puc triomfar   versus

Només col·laborant i cocreant junts des de la inspiració ens en 
sortim i podem assolir la plenitud individual, nacion al i universal

�Sistema econòmic desequilibrat i corruptible, 
poble allunyat de la política, model energètic i 
de consum insostenibles, distància entre les 
persones,..     versus

Redefinir els sistemes a partir de les 
propostes d’organitzacions i entesos 
innovadores i creatives (nous models), 
consensuades després per la població
(democràcia participativa).

versus



Com ho aconseguim?Com ho aconseguim?

1) Quin model volem ser?
estudiar les múltiples propostes innovadores ja exi stents per a un model 
de societat més genuí, comunitari, humanitzat, orgà nic

2) L’ART de crear junts: com es fa?
voluntat (intenció), obertura (les idees no són nos tres: com els dons, es 
manifesten a través nostre),
escoltar, deixar-se fer, deixar que la inspiració en s prengui 

col·lectivament (+inspiració que raó; l’art no té fór mules)
trobar l’element lligador, articulador, que ho fa r ealitzable i ho relliga tot



LLARS: els assistents a una 
reunió del seu barri 
representen les seves llars

CONSELL VEÏNAL
MUNICIPAL: Integrat pels 
portaveus dels barris on 
s’han realitzat reunions.

CONSELL VEÏNAL DEL BARRI o 
ZONA: integrat pels portaveus dels 
Consells Veïnals que s’han format en 
la reunió.

Com sCom s ’’articula un procarticula un proc éés participatiu cols participatiu col ··lectiu?lectiu?
El model mEl model m éés innovador resulta ser el ms innovador resulta ser el m éés ancestral: ls ancestral: l ’’arbre arbre éés el mestre.s el mestre.

El sistema arborescent és l’únic que permet els 3 requisits bàsics d’una democràcia 
participativa deliberativa:

A. Que tothom qui vulgui, hi pugui participar de manera autònoma (autoorganització),
independentment de la dimensió de la població o territori (sistema de portaveus)

B. Que doni opció al diàleg (petits grups)

C. Que es puguin decidir els acords per consens
(el vot només és vàlid per opcions de blanc o negre,
sí/no, escollir entre opcions tancades 
prèviament elaborades per algú,
sense matissos ni enriquiment).



1:  Portaveus d’entitats, 
tècnics, professionals, 
associacions, portaveus 
veïnals, gremis, etc...

3:  Diàleg i consens 
territorials (dividits en 
CONSELLS VEÏNALS 

de màxim 5-8 
membres, sota el 

criteri de veïnatge)

4: Diàleg i consens al 
CONSELL VEÏNAL MUNICIPAL 

DE PORTAVEUS.

Per temes supramunicipals, els 

portaveus dels municipis es 

reuneixen en assemblea 

comarcal.

2: Informació per zones/barris.
Per cicles supramunicipals, cal 

realitzar-ho a cada municipi.

CONSELL
TÈCNIC-SECTORIAL

preparació de la informació
i principals propostes

5: SEGUIMENT, 
desenvolupament dels 
acords; accions.

fase d’informació i 

propostes de partida

SECTORIAL

fase de diàleg i consens

TERRITORIAL -

TRONCAL

Profes
-sional

ENTI-
TAT C

Organi
tzació

Ente-
sos

ENTI-
TAT A

ENTI-
TAT B

ACORDS

A desen-

volupar per 

Veïns

Gremis, Sectors, 
entitats, tècnics

Ajuntament, 
administracions

CONSELL TÈCNIC -
SECTORIAL

SESSIÓ
INFORMATIVA 

ZONA

Informació a TV local, 
publicacions, exposicions, 
conferències, internet, etc.

OrganitzaciOrganitzaci óó dd’’un procun proc éés participatiu territorials participatiu territorial


