Posicionament Volem Vilamajor
en la formació organitzativa del govern local de Sant Pere

Volem Vilamajor només és una comissió d’una proposta més àmplia.
Aquesta proposta més àmplia cerca la sobirania individual i col·lectiva a través
de diversos projectes comunitaris i l’arrelament progressiu de la democràcia
directa, fins arribar a formar el Consell obert.
En la democràcia directa, són les persones de carrer les que assumeixen la
responsabilitat de prendre totes les decisions sobre els afers públics.
El Consell obert és la fórmula legal per la qual, es desfà el govern de regidors i
regidores convencional, per establir-hi l’Assemblea popular.
Per començar a posar fil a l’agulla, en aquest moment, comptem amb un grup
promotor, que promou els projectes comunitaris a través de grups de treball, les
comissions, inclosa de Volem Vilamajor, i l’Assemblea popular.
La idea inicial, és que l’assemblea popular acabi sent sobirana i independent,
acabi formant el Consell Obert.
Per aquest motiu, en aquest inici del procés cap a la sobirania, a “Assemblea
popular” afegim “en construcció”, ja que es tracta d’una assemblea naixent i
dependent del grup promotor, com depèn el nadó de la mare.
Desitgem que amb el temps, l’assemblea creixi, maduri, assoleixi la seva
plenitud i s’apoderi.
Aquesta maduració, ens ha de dur una transformació radical de les formes
d’habitar el món.
Una transformació cap a la humanització, per deixar enrera el comportament
humà menys desenvolupat que ara mateix ens fa viure en la crispació, la
violència, la malaltia, la cobdícia, l’avarícia, la pobresa, l’abús, el rebuig a la
vida i la prepotència, entre moltes d’altres desviacions, que s’agreugen entre
qui té l’obligació de tenir cura del benestar de la població i del bé comú.
El camí cap a la democràcia directa, cap al retorn al Consell Obert, és, per
tant, un camí per il·lusionar-nos en un projecte comú. És l’espai on totes i tots
hi som cridats per a viure la nostra plenitud personal i col·lectiva, exercint la
nostra capacitat de decisió com a persones amb clara voluntat de pertànyer i
estimar la nostra comunitat.

Més informació Consell Obert:


Art. 140 de la Constitució espanyola.



Art. 199.7 i 200 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general.



Art. 29 i seg. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.

També volem portar una breu referència a l’Article de Daniel Boyano Sotillo,
sobre el consell obert.
Els Consells Oberts són una forma d’assemblea veïnal i popular l’existència de
la qual cal buscar-la a l’alta Edat Mitjana, mantenint una continuïtat històrica de
més de deu segles. Podem assegurar que era molt ampli el comunal en els
segles passats, això és, el conjunt de recursos que des dels seus orígens eren
administrats per lesveïnes i els veïns dels pobles mitjançant el Consell Obert,
ja que pertanyien al veïnat. D’aquesta manera, les i els nostres avantpassats
durant segles han assistit a assemblees governatives, han parlat en elles i han
decidit sobre les seves vides.
En l’actualitat en més de 1.000 pobles i viles del territori espanyol encara perviu
aquesta forma d’estructura social que s’inicia amb el famós toc de campana: el
toc a Consell.
Conclusió i declaració
L’objectiu primer de Volem Vilamajor és constituir el Consell Obert a Sant Pere i
Sant Antoni de Vilamajor.
Per tant, a Volem Vilamajor només reconeixem com a legítim el govern on tots
els veïns i veïnes hi tenen veu.
Sabem però, que la constitució del consell Obert no es farà d’un dia per l’altre.
Sabem que cal temps per transformar les estructures jeràrquitzades. Cal temps
per créixer en autoestima i responsabilitat col·lectives. Cal temps per entendre
que tot és a les nostres mans. Cal temps per assajar les antigues fórmules de
govern assembleari ajustades al món actual. Cal temps per aprendre a
cooperar i a pensar en el bé comú. Cal temps per aprendre a treure’n fruits del

conflicte. Cal temps per arrelar en nosaltres la confiança en l’altre. Cal temps
per saber estimar.
I en aquest camí, volem fer confiança amb qui tenim a la vora, amb qui
compartim espais de responsabilitat i de decisió.
Si no ho féssim així, de ben segur que mai no donaríem el primer pas per
iniciar la ruta.
I és per això, que malgrat en el plenari d’avui no es votarà la constitució del
Consell Obert, votarem donant confiança a les persones que d’ERC, PSC i ISP,
i a l’estructura de govern que aquestes persones han pensat que és la millor.
Volem fer explicita aquesta voluntat de col·laboració i confiança, demanant que
a la nostra formació mai no se’ns anomeni “grup d’oposició”, sinó “grup de
cooperació”.
Amb tot, però, també volem deixar palès que no volem donar lliçons a ningú,
perquè sabem que tots, tots, totes, totes, hem d’aprendre a fer camí junts.
Gràcies.

