Previs al manifest del posicionament de l’Assemblea popular en construcció
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 fòrmula 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. Per aquest
motiu, en aquest inici del procés cap a la sobirania, afegim a “Assemblea popular” “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 compartament 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 i ha jurat o promés tenir cura
del benestar de la població i del bé comú.
El camí cap a la democràcia directa 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.

Posicionament de l'Assemblea Popular en construcció sobre
l’envestidura a Sant Pere de Vilamajor
El que llegirem a continuació és fruit de la deliberació i presa d’acords entre veïns i veïnes
de Sant Pere i Sant Antoni, a l’assemblea popular, oberta a tothom, que es va celebrar el
diumenge 7 de juny al proxo de Can Sauleda, a Sant Antoni.
A aquesta assemblea, el grup promotor (les persones que inicialment donem impuls a
l’assemblea popular) va presentar dues qüestions a resoldre en debat obert:
- Entrar o no entrar a l’equip de govern municipal a Sant Pere de Vilamajor
- Donar suport o no donar-lo a l’envestidura de la cap de llista d’ERC
A partir d’aquí, us compartim el resum del procés de debat i els acords presos, que donen
justificació a la votació que hem fet en aquest plenari.
Els veïns i veïnes presents a l’aseemblea posen de manifest la voluntat que Volem
Vilamajor esdevingui un suport constructiu per al nou govern.
Però també posen de manifest, la distància que hi ha en la concepció d’exercir la
democràcia entre la resta de formacions:
La demòcràcia pensada per la resta de formacions és una democràcia participativa, que
llança propostes de consulta popular triades des del govern, i és l’equip de la formació
política qui pren les decisions.
Mentre que la democràcia de Volem Vilamajor, és una democràcia directa: és el mateix
poble qui escull les temàtiques a tractar i la regidora no pren cap decisió, com tampoc ho
fa el grup promotor, sinó que només és una portaveu de l’assemblea popular. Aquest fet
es considera vertebrador i principal.
Pel que fa a entrar o no al govern, s’acorda no entrar-hi per poder posar en pràctica la
democràcia directa amb prou temps, sense anar forçats per la urgència de la presa de
decisions del govern.
Els veïns i veïnes presents a l’aseemblea van mostrar la seva preocupació pel fet que
torni a governar la formació de CIU, per les irregularitats que ha comès durant el seu llarg
mandat de 8 anys. Es comenta que el canvi d'alcalde, a inici de la darrera legislatura, es
va fer sense consultar el poble.
Pel que fa a la votació d’envestidura, s’arriba a l’acord d’establir com a prioritat que no
governi CIU.
Hi ha diverses informacions econòmiques, relacionades amb les irregularitats del govern
de CIU, que els veïns i veïnes consideren que cal aclarir amb una auditoria.
Pel que fa a la votació d’envestidura, s’arriba a un segon acord, supeditat al primer, de
donar suport a l’envestidura de la cap de llista de ERC, si hi ha compromís per part
d’aquesta formació de fer una auditoria econòmica a l’inici de la legislatura.
En cas que no es faci l’auditoria, s’acorda votar en abstenció.
- Aquí faré un incís explicant la conversa amb erc pel que fa a l’auditoria i felicitant a erc i

a la nova alcaldessa el seu nomenament -

