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GARANTIR LA VEU DE LA CIUTADANIA 

EN DEMOCRÀCIA 
 

 Irene. 23 anys. Estudiant de medicina a Madrid. L'any que ve farà el MIR però encara no està segura que camí 

escollirà. El que sí que té clar és que vol treballar per canviar el sistema de recerca mèdica actual. Per aquest 

motiu, des de fa 2 anys col·labora amb una organització internacional d'estudiants per millorar l'accés a 

medicaments i que la investigació sigui en benefici de totes les persones. Irene té molt a aportar i li agradaria que 

el nostre país tingui unes institucions obertes que treballin per a les persones. 

Carles. 34 anys.Llicenciat en Dret i Administració i Direcció d'Empresa amb més de 10 anys d'experiència en la 

defensa dels drets humans i desenvolupament sostenible en països com Paraguai, Haití o Perú. Conèixer la 

realitat d'altres països li va permetre valorar el poder de transformació que tenim les persones a través de la 

participació real de la ciutadania. Pel últims anys va sentir que la democràcia estava cada vegada més 

amenaçada a L’Estat Espanyol i que era fonamental estar aquí per la seva defensa. 
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Què entenem per veritable democràcia? 

La crisi econòmica mundial ha accentuat una crisi més profunda, una crisi social i 

política que qüestiona els esquemes bàsics de la democràcia representativa. Hi ha 

exemples manifestos d'un creixent malestar i indignació entre la ciutadania, que es 

tradueixen en desafecció política d'una banda, però per una altra també en una 

major exigència de transparència i lluita contra la corrupció, a més d'una major 

demanda d'implicació en la presa de decisions que afecten els ciutadans i de 

rendició de comptes per part dels governants cap a les persones que representen.  

Organitzacions de la societat civil hem denunciat com l'augment de la concentració 

de riquesa i de poder econòmic perpetua la desigualtat, suposa una amenaça per 

a un model social basat en la inclusió i igualtat d'oportunitats, i posa en perill els 

sistemes democràtics. En definitiva, la desigualtat extrema està canviant les regles 

de joc del govern democràtic al invalidar el "contracte social" entre els drets i les 

obligacions dels ciutadans i els dels seus representants institucionals. 

Oxfam Intermón té una llarga trajectòria internacional en la defensa del dret de les 

persones a ser escoltades (el que inclou accions de vigilància ciutadana, 

manifestació, denuncia i proposta des d'organitzacions socials) i en la promoció de 

la participació de la ciutadania en la gestió democràtica del desenvolupament per 

generar societats més inclusives, equitatives i sostenibles. Treballem pel dret a ser 

escoltat de manera transversal en tots els nostres programes i de manera 

específica a Colòmbia i Mauritània. Fins ara no havíem treballat aquest 

enfocament en L’Estat Espanyol però tenim l'experiència per contribuir a la millora 

de la qualitat democràtica de les nostres institucions defensant el dret de les 

persones a ser escoltades. 

Persones com na Irene o en Carlos també volen participar amb les seves idees i 

propostes per modernitzar la nostra democràcia i/o per seguir defensant la veu de 

la ciutadania al carrer i en les institucions. 

Aquesta nota es realitza amb l'objecte d'influir sobre els programes electorals dels 

diferents partits polítics perquè aquests incorporin propostes per millorar la qualitat 

democràtica de les nostres institucions defensant el dret a ser escoltats a L’Estat 

Espanyol com una forma de lluitar contra la pobresa, la desigualtat i l'exclusió 

social dins i fora de les nostres fronteres. 

Iniciatives internacionals per obrir els parlaments a 

la ciutadania 
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Una enquesta d'Oxfam realitzada al 2013 en sis països (l’Estat Espanyol, Brasil, 

Índia, Sud-àfrica, el Regne Unit i Estats Units) posa de manifest que la major part 

de la població considera que les lleis estan dissenyades per afavorir els rics -a 

l’Estat Espanyol , vuit de cada deu persones estaven d'acord amb aquesta 

afirmació-. Un altre sondeig recent d'Oxfam a treballadors amb salaris baixos als 

Estats Units revela que el 65% d'ells considera que el Congrés aprova lleis que 

beneficien principalment als rics. 

Des de 2008, la ciutadania de diferents parts del món ha sortit al carrer a reclamar 

més drets, més participació, més transparència contra la corrupció i millors 

democràcies que defensin els drets de totes les persones amb lemes similars a tot 

el món com "no ens representen "o" som el 99% ". Des que va començar la crisi 

s'han succeït exemples del malestar popular com les revoltes de la primavera 

àrab, el moviment d'estudiants de Xile, Occupy Wall Street a Estats Units o el 

moviment d'indignats del 15M a l’Estat Espanyol.  

Aquests moviments han ajudat a que prengui força el concepte de govern 

obert a escala internacional. Hi ha diverses definicions però totes inclouen com a 

principis bàsics: la transparència dels governs orientada a la rendició de comptes a 

la ciutadania, la participació dels ciutadans en la presa de decisions dels governs i 

la col·laboració dels governs amb la ciutadania per millorar entre tots la societat i 

fer front als reptes comuns.1 No és un concepte nou però va entrar en l'agenda 

política mundial arran del Memoràndum for Transparency and Open Government 

del president Obama al gener de 2009, que va apostar fort per modernitzar 

l'administració dels Estats Units aplicant els conceptes de govern obert. 

En la 66a Assemblea General de les Nacions Unides es va llançar la iniciativa 

"Open Government Partnership13 (OGP)". Una aliança per al govern obert que 

proveeix d'una plataforma internacional amb l'objectiu que els governs rendeixin 

comptes, siguin més oberts i millorin la seva capacitat de resposta cap a la 

ciutadania. Actualment hi ha 64 països inscrits entre els quals es troba l’Estat 

Espanyol. 

La societat civil de diferents països ha treballat en iniciatives innovadores de 

monitorització parlamentari a través de les Parliamentary Monitoring Organizations 

(PMO). Les PMO es presenten com a organitzacions i xarxes d'activisme polític 

centrades en impulsar una major transparència i rendició de comptes dels 

parlaments i dels seus processos de presa de decisions. Al setembre de 2012, es 

va aprovar la "Declaració sobre Transparència Parlamentària" a Roma en el marc 

de la "World e-Parliament Conference 2012"2  amb l'objectiu de generar un major 

Un govern obert es 

el que és 

transparent, 

orientat a la 

rendició de 

comptes i escolta a 

la ciutadania i 

ofereix 

mecanismes de 

col·laboració 

http://www.ictparliament.org/sites/default/files/report_wepc_2012.pdf


 

4 
 

compromís a favor de la transparència i la participació ciutadana en el treball 

parlamentari. Aquesta declaració està subscrita per 135 organitzacions de 

monitorització parlamentari de 53 països, incloses les espanyoles: “Què fan els 

diputats ?”,Fundació Civio, Access Info o Projecte Avizor. Els 44 punts de la 

declaració estableixen les característiques que ha de tenir un parlament per 

considerar-se obert. És a dir, accessible per a la ciutadania, que ofereix de forma 

oberta tota la informació parlamentària i proporciona eines a la ciutadania per 

comprendre i involucrar-se en el procés legislatiu.  

Existeixen diverses iniciatives internacionals rellevants sobre participació 

ciutadana com la recent "Llei d'associació i participació ciutadana" a Xile que recull 

una nova forma d'entendre la participació ciutadana, en reconèixer a les persones 

el dret de participar en l'elaboració de polítiques, plans, programes i accions, ja 

que "cada òrgan de l'administració pública ha d'establir les modalitats formals i 

específiques de participació que tenen les persones i organitzacions en l'àmbit de 

la seva competència".3 O el cas del Parlament del Brasil que ha estat el primer a 

aprovar una resolució per tenir un laboratori de hackers dins de la Cambra obert a 

qualsevol ciutadà amb l'objectiu de millorar la transparència en el sector legislatiu i 

incrementar la participació ciutadana en el procés legislatiu .4  

Però al mateix temps, en altres països trobem un augment de les amenaces a 

l'espai de la societat civil, del que Oxfam ha estat testimoni de primera mà en el 

seu treball amb organitzacions de la societat civil a tot el món. Aquestes amenaces 

adopten diferents formes, que van de la repressió directa mitjançant l'aprovació de 

mesures legals que limiten les activitats legítimes de la societat civil, restriccions 

financeres i, en alguns casos, la censura de les tecnologies de la comunicació.5 Un 

clar exemple és Equador on el Govern ha reduït seriosament la llibertat 

d'expressió i d'associació de les organitzacions no governamentals a través d'un 

decret presidencial que atorga àmplies facultats al govern per supervisar i 

dissoldre organitzacions no governamentals que consideri que "afectin la pau 

pública ". Un altre cas és el Regne Unit amb l'aprovació de la "lobbying act" que 

restringeix la capacitat de la societat civil per fer campanyes en època electoral6. 

Les iniciatives esmentades mostren un context internacional en moviment que 

mereix ser examinat per recollir les iniciatives que aposten per modernitzar les 

institucions democràtiques amb l'objectiu d'escoltar més i millor la veu de la 

ciutadania però sense deixar de vigilar les amenaces que afecten al treball de la 

societat civil i la qualitat democràtica de diversos països.  

 

 

 

La Cambra de 

Diputats del 

Brasil ha obert un 

laboratori de 

hackers per 

millorar l'accés 

de la ciutadania a 

la feina 
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L’Irene i el Carlos són conscients de la necessitat de seguir els esdeveniments 

internacionals, saben que treballar una qüestió en un país afecta un altre i que el 

tancament dels espais de la societat civil no són amenaces aïllades. 

 

La fragilitat democràtica a l’Estat Espanyol 

Segons el sondeig del CIS de febrer 2015, el 75% de la societat espanyola pensa 

que la situació política a L’Estat Espanyol és dolenta o molt dolenta, un 48% que la 

corrupció i el frau són el principal problema del país (només per darrere de l'atur ) i 

un 20% de la població creu que són els polítics i la política. A més d'aquestes 

dades, hi ha un clam al carrer que reflecteix que el descontentament de la 

ciutadania amb el sistema democràtic que tenim.  

El Congrés dels Diputats és l'espai central en la presa de decisions de la vida 

política espanyola on es desenvolupa el procés legislatiu, però no és un espai 

obert als ciutadans. Ara ni tan sols és possible assistir a les comissions i les 

compareixences de la societat civil només són possibles per invitació d'un diputat. 

A les Comissions Parlamentàries és on es donen les majors influències externes ja 

que els lobbistes treballen directament amb els diputats sense cap tipus de 

transparència o control parlamentari i/o ciutadà. Ara la informació en què es basa 

l'aprovació d'una llei és pública però si no se sap amb qui es reuneixen els diputats 

no és possible saber si realment tota la informació és pública.  

A na Irene també li agradaria tenir accés als diputats per poder compartir les 

propostes d'experts en la matèria per assegurar que els que prenen les decisions 

les fan en base a tota la informació disponible i no només d'aquells que tenen més 

accés. 

A més de la tasca legislativa, el Congrés dels Diputats té la funció de control al 

Govern però en una situació de majoria absoluta aquest control és poc efectiu per 

la capacitat de veto del mateix Govern.  

L'entrada en vigor de l'actual Llei de transparència és un avanç però clarament 

insuficient perquè entre altres coses no reconeix el dret a la informació com un dret 

fonamental de la ciutadania. 

Pel que fa a la participació de la ciutadania en la política, la Constitució Espanyola 

reconeix el dret de "els ciutadans [...] a participar en els assumptes públics, 

directament o per mitjà de representants" però el dret a participació directa s'ha 

vist molt limitat . Els dos espais clàssics de participació directa dels ciutadans en 

processos legislatius són la Iniciativa de Legislació Popular (ILP) i els referèndums, 
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i cap d'ells són processos àgils, ni es poden aplicar a tots els temes, ni estan a 

l'abast de la ciutadania . Els referèndums només poden ser convocats pel 

President del Govern. Tampoc es contempla la participació ciutadana en el procés 

legislatiu que es desenvolupa al Congrés dels Diputats. 

La societat civil espanyola s'està organitzant per reclamar una major 

rendició de comptes de les institucions i davant de la corrupció. A més 

demana la participació en diferents etapes de la vida política formal. Hi ha 

molts exemples com el moviment anti-desnonaments, que a més d’evitar-els, 

treballa per millorar la legislació en aquesta matèria; les marees ciutadanes 

temàtiques que a més de mobilitzar-se al carrer tenen propostes de millora de 

polítiques socials com educació o sanitat; i la plataforma d'afectats per l'Hepatitis C 

que han aconseguit traslladar les seves reivindicacions d'accés a medicaments a 

l'esfera parlamentària. En Carles és part de la plataforma “No som delicte” que 

reivindica la llibertat d'expressió i de reunió en l'espai públic, base de tota 

democràcia.  

També hi ha iniciatives interessants a nivell autonòmic i municipal per millorar la 

participació ciutadana en els canals formals i fins i tot avenços en matèria 

normativa. Trobem casos com l'Estatut d'Aragó on es recull el "dret a participar en 

el procés d'elaboració de les lleis polítiques públiques". A Catalunya hi ha el Escó 

136 que és un espai on qualsevol persona pot fer aportacions i suggeriments als 

Projectes de Llei que s'estan tramitant. Entre iniciatives ciutadanes no formals cal 

destacar com a exemple els Observatoris Ciutadans Municipals,7 que són espais 

oberts i auto-gestionats que realitzen auditories ciutadanes municipals basades en 

l’anàlisi de pressupostos municipals i gestió de consultes ciutadanes amb els 

ajuntaments.  

Però al mateix temps que s'obren espais, a casa nostra també s'estan donant 

retrocessos en els drets i llibertats fonamentals de les persones. L'aprovació de la 

Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana (popularment coneguda com a Llei 

mordassa) suposa una amenaça a l'exercici de la llibertat de reunió pacífica, 

expressió i informació i per tant una restricció a la societat civil. 

El carrer reclama més democràcia amb institucions públiques transparents, 

orientades a la rendició de comptes i amb mesures per acabar amb la corrupció. I 

a més, institucions obertes a escoltar i valorar la veu de la ciutadania.  
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INSTITUCIONS DEMOCRÀTIQUES TRANSPARENTS, 

QUE PASSEN COMPTES I DONEN VEU A LA 

CIUTADANIA 

Oxfam Intermón aposta perquè les institucions s'obrin a la participació ciutadana 

amb una major transparència i rendició de comptes, que permetin exercir el control 

dels poders públics i que siguin capaços de donar veu de la ciutadania. Perquè 

persones com la Irene i el Carlos tinguin veu en les institucions i puguin participar 

activament en elles. Per a això cal:   

 

COMBATRE DE MANERA INFLEXIBLE LA CORRUPCIÓ I ACABAR AMB LA 

IMPUNITAT 

 És urgent reforçar la lluita implacable contra el frau i l'evasió fiscal, 

contra el tràfic d'influències i contra la impunitat dels que s'aprofiten 

de la seva posició de poder polític o econòmic al seu favor. Totes les 

propostes que es plantegen en matèria de transparència, rendició de 

comptes i participació ciutadana són mesures que lluiten contra la 

corrupció. 

 Seria interessant la creació i regulació de la figura de whistleblowers 

(persones que donen una alarma) que existeix en altres països com 

els EUA, Canadà, Islàndia on existeix legislació específica de 

protecció a la persones que vulguin denunciar irregularitats en 

l'administració pública, sector públic o partits polítics que poden 

constituir delictes. 

 

GARANTIR L'ACCÉS A INFORMACIÓ DE QUALITAT 

 Que es reconegui l'accés a la informació com un dret fonamental de la 

ciutadania. 

 Millorar i facilitar el sistema d'accés al portal de transparència per demanar 

informació. 

 Regular l'activitat dels lobbies i grups d'interès per conèixer de 

manera efectiva els interessos que influeixen en la presa de decisions 
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del govern i al Parlament. Aquesta regulació hauria de recollir els 

punts plantejats en la Coalició Europea per la Transparència del Lobby 

(ALTER-EU)8 i la Guia Internacional per a la transparència del lobby9. 

 

RECUPERAR EL CONGRÉS DELS DIPUTATS COM A ESPAI DE DIÀLEG I 

RENDICIÓ DE COMPTES 

El Congrés dels Diputats ha de fer un esforç per obrir-se a la ciutadania perquè 

aquesta senti que és realment un espai on es representen els interessos 

generals de les persones, per a això el Parlament ha de: 

 Donar suport a la Declaració de Transparència Parlamentària10 amb els 

seus 44 principis per promoure una cultura de transparència i 

permetre l'accés i l'anàlisi de la informació parlamentària. Proposem la 

creació d'un grup de treball formal que incorpori a organitzacions de 

la societat civil per adaptar el Parlament als principis de la Declaració.  

 Reformar el Reglament del Congrés dels Diputats perquè inclogui la 

participació de la societat civil. Aquest procés de reforma ha de ser un 

procés transparent i participatiu per incorporar les demandes de la 

societat civil. Algunes propostes per apropar el Congrés a la 

ciutadania són la creació de fòrums deliberatius per fomentar el debat 

social, millores en el "dret de petició" perquè sigui públiques, o 

millores en les compareixences i audiències parlamentàries11. 

 Millorar la capacitat de control al Govern per part del Congrés dels 

Diputats fins i tot quan hi ha majories absolutes com ara, regular els 

terminis de celebració i format del Debat sobre l'Estat de la Nació, 

millorar la capacitat per a sol·licitar compareixences del Govern, 

flexibilitzar els requisits per a la creació de Comissions d'investigació.  

 Obrir el treball parlamentari a la ciutadania començant per l'accés a les 

agendes dels diputats i permetre l'accés d'organitzacions de la 

societat civil i / o col·lectius a les comissions on es discuteixin temes 

del seu interès o que els afectin directament. 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 
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Perquè la ciutadania recuperi l'espai polític i pugui influir en les polítiques 

governamentals en benefici de l'interès públic és necessari adoptar les 

següents mesures: 

 Establir mecanismes de rendició de comptes del compliment del Govern 

davant la ciutadania de manera periòdica. Crear mecanismes on la 

ciutadania pugui preguntar al Govern i aquest pugui explicar els 

avenços dels objectius marcats i el calendari de treball futur. Per 

exemple, seleccionant les preguntes més votades per les persones i 

que el Govern hagi de respondre de manera oral i pública davant els 

mitjans de comunicació de manera regular. 

 Reformular les exigències de la Iniciativa de Legislació Popular (ILP) 

per equiparar les exigències a la Iniciativa Ciutadana Europea12. Reduir 

el nombre de signatures, replantejar les matèries excloses i assegurar la 

participació dels promotors en tot el procés. Un cop complerts els requisits, 

s'ha de garantir la seva discussió al Parlament de manera oberta amb 

participació directa dels promotors, col·lectius afectats i tots els grups 

parlamentaris. Aquesta discussió ha de ser pública i oberta a la ciutadania.  

 Fomentar l'ús de referèndums vinculants per qüestions de gran 

impacte social i reformular el procés de convocatòria, els qui poden 

convocar-lo i sobre quines matèries. En concret, es proposa 

possibilitar la iniciativa popular en la convocatòria de referèndum i 

establir el caràcter vinculant del resultat de qualsevol referèndum. Per 

assegurar un bon ús i que respon a una demanda ciutadana es 

proposa que es pugui sol·licitar la convocatòria d'un referèndum a 

través d'un mecanisme similar a la Iniciativa de Legislació Popular 

específica per referèndums. 

GARANTIR LES LLIBERTATS CIUTADANES I QUE NO ES TANCA L'ESPAI 

DE LA SOCIETAT CIVIL  

 Assegurar el dret i la llibertat d'expressió, reunió i de manifestació, la 

llibertat d'informació i el periodisme d'investigació. Per a això és necessària 

la derogació del Projecte de Llei Orgànica de protecció de la seguretat 

ciutadana a l’Estat Espanyol i advocar per aquests drets en les 

relacions de l'Estat Espanyol amb altres països. 
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Lara Contreras, Rodrigo Barahona, Teresa Cavero, Beatriz Garde, Nerea Basterra i 
José María Vera en la seva elaboració. Forma part d'una sèrie de documents dirigits a 
contribuir al debat públic sobre polítiques humanitàries i de desenvolupament. 

Per a més informació sobre els temes tractats en aquest document, si us plau poseu-
vos en contacte amb relacionesinstitucionales@OxfamIntermon.org 

Aquesta publicació està subjecta a copyright però el text pot ser utilitzat lliurement per la 
incidència política i campanyes, així com en l'àmbit de l'educació i de la investigació, 
sempre que s'indiqui la font de forma completa. El titular dels drets d'autor sol·licita que 
qualsevol ús de la seva obra li sigui comunicat amb l'objecte d'avaluar el seu impacte. 
La reproducció del text en altres circumstàncies, o el seu ús en altres publicacions, així 
com en traduccions o adaptacions, es pot fer després d'haver obtingut permís i pot 
requerir el pagament d'una taxa. Ha de posar-se en contacte amb 
msambade@OxfamIntermon.org. 

La informació en aquesta publicació és correcta en el moment de publicar 

OXFAM INTERMÓN 
Formem una xarxa internacional de persones compromeses i d'organitzacions expertes 
en idear i aplicar solucions eficaces contra les desigualtats provocades per la injustícia, 
amb presència en més de 90 països.  

Des de 1956, donem suport a les persones desfavorides, donant-los les eines 
necessàries perquè siguin elles mateixes les generadores de canvis, no només a nivell 
individual sinó en tot el seu entorn, protegint així els seus drets i els de les generacions 
futures.  

Una xarxa de canvi contra la injustícia i la pobresa, a la qual si et sumes multiplicaràs 
les possibilitats de canvi a nivell global.  

 

CANVIEM VIDES QUE CANVIEN VIDES. 

Per a més informació 
www.OxfamIntermon.org 
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