
SISTEMA POLÍTIC

Preguntes per reflexionar-hi

La legitimitat dels polítics es basa en guanyar unes eleccions:

Quina legitimitat tenen si l’abstenció està entorn al 50%?
Sabem que en l’actual sistema electoral no es té en compte el percentatge d’abstenció per a rès? 
O sigui que als representants polítics no els legitima cap percentatge minim de participació?
Sabem que no canviaria rès si votés tant sols el 1%.? 
Quina resposta donarien els polítics si això passés?
On està representada la gent que no vota? Sabem a quin percentatge d'electors representen els 
diferents equips de govern?
Què s'aconsegueix amb el vot en blanc? I amb el vot nul? 
Perquè votar en blanc afavoreix les llistes més votades?
Hi ha alguna manera de repartir escons diferent a la llei d'hondt? 

Actualment una desena escassa de partits es reparteixen el gruix de la vida política. 

Perquè costa tant reformar la llei electoral? 
Quines diferències hi ha entre partits?
Són realment tant diferents entre ells els partits?
Perquè la llei electoral afavoreix als partits grans?
Quin paper tenen els mitjans de comunicació en la vida política?
De qui són aquests mitjans?
Ténen moral propia els polítics? Defensen la seva o la del seu partit? Són sincers llavors?
Les decisions politiques són preses pel bé del partit o per l'interès comú? 
Es busca el titular fàcil enlloc de solucionar qüestions?
Es prioritza solucionar problemes o es prenen decisions pensant en el rèdit electoral? 
El debat polític s’ajusta a les inguietuds de la ciutadania? 

Actualment la professió de polític està molt cotitzada econòmicament.

Realment és just el sou que cobren els polítics?
Per què tenen sou vitalici i no una pensió com la resta de treballadors?
Qui decideix el seu sou? I en cas de majoria absoluta?
Quina és la principal motivació de fer-se polític de professió? Tenen privilegis?
Quin grau de corrupció politica patim? Perquè es dona? Perquè primen interessos personals?
A l’hora de prendre de decisions tècniques, l’assessorament de tècnics és vinculant? Es té prou en 
compte el seu punt de vista?
S'han de limitar el número màxim de mandats ?
Els politics han de ser professionals? Aquesta ha de ser la seva única professió?
Que es decidex als plens? Fan la funció que els hi correspon?
Hi ha llibertat de vot a les institucions? S’exerceix o el partit decideix pel representant? 
Als debats, es tracten temes d’interès col.lectiu? Perquè no es tracten determinats temes? Es 
 busca l'origen del problema? Es pretén la seva solución?
Quina hauria de ser la funció dels politics que ens representen?

El paper dels electors en la política es limita a l'elecció de representants cada 4 anys i respondre 
esporàdicament a referèndums: 

Som conscients que les decisions polítiques les prenen els partits polítics i no les persones?



Volem, com a ciutadans, responsabilitzar-nos de la presa de decisions polítiques?
Volem tenir la possibilitat de prendre part en la presa de decisions importants (pressupostos, 
pactes post-electorals, elecció carrecs institucionals, llei electoral, qüestions de gran repercussió 
en les nostres vides.)
És possible fer canvis substancials d'aquesta forma de funcionar a traves del nostre vot? 
Perquè triomfen els discursos populistes ?
Quina educació politica tenim dels ciutadans?  Malgrat viure en la societat de la informació, estem 
gaire ben informats? Malgrat haver-hi tants mitjans d’informació, amb quantes fonts es treballa?

Control dels politics

-Sabem que no hi ha mecanismes de control d'assistència dels politics electes als seus seïents de 
representant?
Quan un polític electe no es presenta al ple, cobra igual?
Quins mecanismos de control hi ha? Quina imparcialitat tenen?

- 

L'origen del finançament dels partits és  desconegut.per a la població.

-Sabem que els partits no han de passar comptes a hisenda ni a ningu d'on provenen les 
donacions anònimes que reben?
Quina relació hi ha entre les donacions anònimes als partits i a qui se'ls hi adjudica obres i serveis
-Quina funció tenen les fundacions dels partits?
-Sabem el cost d'una campanya electoral?-

Sabem d'on treuen el dineral que costa mantenir-se com a organització i de les campanyes de 
publicitat electoral?
-Sabem que no hi cap limitació en l'acumulació de càrrecs per una mateixa persona?
D'on surt el sou de la gent que treballa pel partit?

Hi ha solapament d' administracions (ajuntaments,

Mitjans de comunicació


