
NOVES FORMES DE FER POLÍTICA 
  
La  candidatura busca una nova forma de fer política radicalment diferent de la dels partits tradicionals i 
la política professional. Vol  canalitzar la veu i les inquietuds del poble fent-lo partícep de la  gestió de la 
vida municipal.  
  
Els  regidors i les regidores es comprometen a seguir el codi ètic de la mateixa i a tenir sempre presents 
els seus valors així com a fer de portaveus dels òrgans que es detallen a continuació. 
  
L'estructura  de la candidatura consisteix en una Assemblea periòdica que serà el seu  màxim òrgan de 
decisió i un Grup d'Acció Municipal (GAM) encarregat del  funcionament de la mateixa que surt de la 
mateixa assemblea. 
  
La campanya es farà a través d'un grup de suport que inclogui ciutadanes amb diversos nivells 
d'implicació en el projecte. 
  

A - ASSEMBLEA 
  
1-  L'assemblea és l'òrgan de màxima decisió de la candidatura i la que  marca les línies d'actuació dels 
regidors/es basant-se en el programa,  els valors i la ètica i es el lloc on es debaten les propostes i  
iniciatives que es vulguin aportar en la tasca de construir i elaborar la vida municipal. 
  
2- Les decisions de l'assemblea són vinculants i pot revocar regidors si s'incompleix el codi ètic o valors. 
  
3-  L'ordre del dia es prepararà des del GAM recollint les propostes d'assemblees prèvies i els acords es 
prendran per consens, tot i que es  pot fer servir la votació per a desencallar dissensos. S'aixecarà acta  
de cada assemblea i es publicaran els acords. 
  
4-  Es reunirà periòdicament (aproximadament cada dos mesos) convocada i  dinamitzada pel Grup 
d'Acció Municipal (GAM). Se'n poden convocar  d'extraordinàries, si convé. La convocatòria d'assemblea 
serà oberta i  publicitada. 
  
5-  Cal anar creant vincles al voltant de la candidatura, i poder incorporar-hi gent nova que a través de la 
participació sigui legitimada per a l'assumpció de càrrecs o  tasques de responsabilitat de la 
candidatura.   
  
6- Per facilitar al màxim la participació ciutadana s'utilitzaran totes les eines possibles. 
  
  

B- GRUP D'ACCIÓ MUNICIPAL (GAM) 
  
Membres: 
7-  El GAM és un organisme participatiu que sorgeix de l'assamblea i estarà  obert a la participació de qui 
vulgui treballar-hi, prioritzant gent  que sigui reconeguda per la seva trajectòria en les assemblees i en 
la  participació de la feina i recolzament a la candidatura. Els membres del  GAM han de ser ratificats per 
la assemblea. Al GAM s'hi pot convidar o  demanar a persones concretes ajuda o orientació per a temes 
específics.  
  
Funcions:  
8- Treballar activament per fer realitat la participació activa de la ciutadania (grups per temàtica, grups 
per barri, grups per col·lectius, etc). 
  
9-  Recull el debat de l'assemblea i decideix el posicionament de la  candidatura en els Plens, així com 
l'acció de govern. 
  



10-  Tindrà la funció d'acompanyar i recolzar la regidoria i preparar  conjuntament amb la persona que 
ostenta el càrrec qualsevol acció de  govern 
  
11- Cobrir tots els imprevistos que  es puguin produir en el desenvolupament de l’acció de govern. En el 
cas  que l'assemblea no s'hagi pogut reunir, i sigui necessària una acció de  govern immediata, el GAM 
excepcionalment es reunirà i debatrà una  possible solució el més coherent i versemblant amb el que 
hauria decidit  l’assemblea. Si no és possible hi haurà una abstenció. Desprès  l'assemblea es pot 
posicionar, per anar conjuntament creixent i aprenent  uns dels altres. 
  
12- Col·laborar en informar a la ciutadania sobre l’acció de govern  
  
13- Es reunirà com a mínim sempre abans i després dels plens, és a dir, quinzenalment. 
  
14- El GAM també té un compromís contractual amb la ètica, els valors i les Noves formes de fer política 
i el programa. 
  
  

C- DISSENY DEL PROGRAMA MUNICIPAL: 
  
15- Elaboració del programa a partir de quatre (màxim) trobades programàtiques d'un sol tema o eix.  
  
16- Cal  un grup (o quatre) que preparin les trobades programàtiques i que  coordinin la dinamització de 
les mateixes així com la redacció final  programàtica. 
  
17- Les  trobades programàtiques es prepararan a partir de les propostes  individuals o de col·lectius que 
ja treballin els diversos temes/eixos.  
  
18- El programa final es presentarà en assemblea perquè sigui ratificat. 
  
19- Funcionament de les trobades programàtiques: 
  

 Presentació  conjunta (què és la candidatura) i del funcionament i calendarització  de la trobada. 
Emplaçament a participar en el grup de suport de la  candidatura i a inscriure's al cens de 
l'assemblea.  

  

 Exposició dels eixos i propostes que facin els col·lectius i individus.  
  

 Treball en grups petits per ponderar aquestes propostes i incloure'n de noves.  
o Cal que s'escriguin per separat en fulls per a la posada en comú 
o Cal  una persona del grup que les dinamitza a cada grup de treball o que hi  vagi passant per 

aclarir dubtes sobre el funcionament. 
  

 Posada  en comú per part d'una persona de cada grup (penjant les propostes i  explicant-les) de les 
aportacions de cada grup i ponderació final. 

  

 Tancament: 
o Destacar els punts forts programàtics. 
o Emplaçament  al grup de treball que redacta finalment el programa amb les propostes  que 

sorgeixin de les trobades programàtiques i a l'assemblea final on es  ratifiqui el programa. 
Emplaçament a participar en el grup de suport de  la candidatura i a inscriure's al cens de 
l'assemblea.  

 

D- LLISTES DE LA CANDIDATURA 

  

La candidatura procurarà els següents criteris per fer la llista: 

  

27-  Una llista representativa de: 



  

o l’activisme social de la ciutat.  

  

o Equitativa pel que fa al sexe, edat. 

  

o Plural en termes socioeconòmics  

  

  

Elaboració llista candidatura 

  

28-  Un cop endegada la candidatura, els membres que la composen estan  lligats al compromís de la 

mateixa i a l'assemblea. És per això que les  llistes de la candidatura no poden ser en cap cas producte 

de  negociacions entre diferents grups, buscant quotes o llocs. 

  

29-  La proposta que fem és que a mesura que anem avançant en la elaboració  del programa, en les 

discussions de les diferents assemblees, es demani a  la gent que ha estat participant de tot el procés que 

es postulin per  anar a les llistes. 

  

30- La gent s'ha de postular voluntàriament  i a partir d'aquell moment participar del grup de candidatura 

per  treballar en la resta d'activitats que es vagin desenvolupant dins el  calendari i posteriorment durant la 

legislatura. 

  

31- La llista de la candidatura es dividirà en franges (p ex, de 10 en 10) i l’assemblea oberta votarà les 

posicions en les diferents franges. 

 


