
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER A LA CELEBRACIÓ D’ASSEMBLEES MUNICIP ALS 

OBERTES 
  
 
Contràriament a les societats jerarquitzades militarment o colonitzades per oligarquies 
i aristocràcies, on només compta la voluntat i l’opinió dels poderosos, les societats 
lliures i democràtiques es basen en el govern, la voluntat i l’opinió popular. Es va 
començar amb el dret i la llibertat d’opinió, d’expressió i d’organització. Seguidament 
pel dret i la llibertat d’elecció i de representació universal (sí, finalment també femení). 
Arribar al poder popular democràtic ja no ha estat possible perquè cada lluita per un 
dret s’ha trobat amb tots els obstacles, a cada triomf popular s’hi ha aixecat una nova 
barrera. 
 
Ens hem quedat en la democràcia representativa i parlamentaria mitjançant els partits 
polítics perquè s’ha entès més pràctic i eficaç, si no ha estat per comoditat, per 
usurpació o simplement per por. La gran aspiració de la participació en els assumptes 
per part de les classes populars s‘ha quedat en votar -o no- cada quatre anys, sense 
més poder popular ni concessió dels elegits que constituïen els governs i els plans de 
mandat amb endeutaments i malbarataments amb total impunitat. Sovint quan des de 
les instituciones es parla de participació, la gent ho tradueix per manipulació i grans 
temes de ciutat s’amaguen per reunir la gent a escoltar (més que a parlar, proposar, 
etc.) en sessions publicitàries, més que de participació. Una enorme desconfiança que 
s’ha tornat mútua entre els partits i la gent. 
 
Però més enllà de les organitzacions polítiques i els seu militants, cada dia més aïllats 
i desmotivats, encara i sempre trobem ciutadania que vol participar i millorar la societat 
on vivim, i que vol i pot dedicar un temps a la seva ciutat. I la ciutat ha de saber 
aprofitar aquest actiu i saber instruir i conscienciar a la resta per tal que no pensin 
només en ells mateixos, que sàpiguen que es compta amb ells i que ells han de poder 
comptar amb els qui conviuen. Aquesta és i serà la gran virtut de la participació. 
 
Ara que reivindiquem com a poble el dret a decidir és quan menys es pot negar a totes 
i cadascuna de les persones el seu dret individual també a decidir i a participar. 
 
Ara proposem una nova eina que cal provar i desenvolupar per tal que la ciutadania 
vegi i cregui en les seves possibilitats i que les organitzacions polítiques sapiguem 
escoltar i aprofitar l’experiència de les persones, més enllà dels nostres propis 
correligionaris. Parlem de l’Assemblea Municipal Oberta (AMO), que implica la 
convocatòria a la ciutadania perquè presenti propostes per tal de ser debatudes entre 



els que vulguin participar i que les que s’acordin finalment puguin ser presentades al 
Ple municipal per tal que aquest les prengui en consideració de la manera més adient. 
 
Aquesta moció parteix de la base de que qui convoca l’AMO és el ple municipal, 
organisme que té potestat i competències legals per fer-ho, però qui ha de tenir 
l’ascendència sobre l’assemblea o la ciutadania no pot ser el poder polític en aquest 
cas o llurs organitzacions; sinó la ciutadania mateixa.  
 
Amb l’experiència d’aquesta convocatòria es podrà precisar la normativa per a noves 
convocatòries i per incorporar-les al ROM i al Reglament de participació ciutadana. 
També es mirarà d’anar incorporant un sistema de participació fent servir les noves 
tecnologies.  
 
És per tots aquests motius que els Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
  
Primer.-   Que el Ple municipal de l’Ajuntament de Reus convoqui la primera 
Assemblea Municipal Oberta (AMO) per al segon trimestre de 2014. Convocant la 
ciutadania per reunir-se i tractar diferents temes d’abast municipal -i no personalista- i 
decidir sobre les propostes presentades per persones o entitats, tot fixant la data, el 
lloc i l’hora, així com encarregar la publicitat i la preparació i dotació dels mitjans 
necessaris per  l’organització a la Regidoria de Participació de l’Ajuntament de Reus. 
 
Segon.-  Encarregar a la Regidoria de Participació la convocatòria d’una assemblea 
oberta a tots els grups municipals i entitats de la ciutat, per tal d’establir la comissió 
dinamitzadora de l’AMO, la qual s’encarregarà de presidir les sessions i desenvolupà 
els treballs previs d’organització del debat, de moderació i d’avaluació i conclusions 
d’aquesta trobada, per tal d’elevar-les a la consideració del Ple Municipal. 
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