NOTA DE PREMSA

Reformar la Constitució i no votar partits majoritaris són les millors formes d’expressar
la indignació al 20N, segons els participants del fòrum Opcions20N
 Nova mantindrà el fòrum en línia obert perquè tothom qui vulgui pugui continuar participant fins a les
eleccions
Barcelona, 4 d’octubre de 2011.- Organitzar iniciatives de reforma de la Constitució cap a una democràcia
participativa, no votar partits majoritaris i no votar en blanc són les tres opcions més consensuades pels
participants del fòrum “Opcions20N: a qui votar o no votar?” (http://Opcions20N.deliberaweb.com) que
l’associació Nova-Innovació Social ha obert a Internet per reflexionar sobre diferents camins que puguin
mostrar la indignació ciutadana a les pròximes eleccions.
El director de Nova-Innovació Social, Martí Olivella, explica que “el que hem fet és llistar en el fòrum diverses
posicions que poden prendre els ciutadans davant les eleccions generals del 20 de novembre, unes posicions
que s’estan analitzant i proposant en les assemblees, comissions i xarxes del moviment 15M. Per tant, no són
posicions de l’associació, sinó que s’ha fet una tasca de recollida de bona part de posicions presents en el
moviment 15M, i hem obert el fòrum a tothom qui ha volgut participar-hi”.
En la consulta, que es va obrir fa uns dies, hi ha dues parts, amb diverses opcions que poden ser valorades
segons si s’està “d’acord, bastant d’acord, a mitges, poc d’acord, gens d’acord i No Sap/No Contesta.” En la
primera part es planteja que “les eleccions del 20N no són rellevants pel moviment 15M, ja que aquest ha
d’anar construint el seu camí de democràcia real i assembleària; no ha de posar esforços ni esperances en
les eleccions, amb un sistema electoral injust que afavoreix el bipartidisme.”
En la segona part es considera que “les eleccions del 20N són una oportunitat per catalitzar l’expressió
de la indignació social davant un sistema polític i electoral que no representa els interessos de la majoria,
són un camí més per poder canviar-lo.”
A la primera part, de moment, hi han participat 26 persones, de les quals el 31% estan d’acord amb la posició
plantejada i un 27% gens d’acord. La resta de participants que han valorat aquesta posició tenen
plantejaments intermedis (poc d’acord, a mitges i bastant d’acord)..
Pel que fa a la segona part, si s’opta per ella, s’hi poden valorar 13 opcions de canalitzar l’expressió de la
indignació social a les eleccions. Hi han participat 66 persones de moment fent un total de 792 valoracions
(cada participant pot mostrar el seu grau d’acord amb cada una de les 13 opcions i escriure comentaris)
Les opcions que tenen un grau de consens més alt són les que tenen molts participants que hi estan d’acord i
bastant d’acord i pocs a mitges, poc d’acord, gens d’acord i Ns/Nc.
A continuació es llisten les 13 opcions per ordre de quines són les que han tingut un grau de consens més alt
entre els participants:
1. Organitzar iniciatives de reforma de la Constitució cap a una democràcia participativa
2. No votar partits majoritaris. Es tracta de reduir dràsticament el pes del bipartidisme i deixar
d'apostar pel "vot útil", pel "menys dolent", que reforça el sistema.
3. No votar en blanc, ja que reforça el bipartidisme, ja que té l'efecte contrari, ja que puja el llistó per a
les altres opcions i dificulta el seu ascens.

4. No abstenir-se de votar. L'abstenció ni que sigui de protesta "conscient", queda assimilada a
l'abstenció tècnica o passota i no permet explicitar la voluntat de canvi, encara que molta abstenció
pot afavorir les candidatures petites a superar la barrera del 3%.
5. Organitzar urgentment una consulta que permeti acordar uns pocs objectius comuns clau del
sistema polític i econòmic (no més de 5)
6. Votar una candidatura que es comprometi en cada votació al Parlament a recollir la posició que
els ciutadans expressin per Internet (amb DNI electrònic).
7. Votar la coalició o candidatura alternativa més potent i viable en cada circumscripció electoral
que assumeixi un compromís de canvi profund del sistema democràtic.
8. Votar només els partits parlamentaris que assumeixin explícitament un compromís de canvi
profund del sistema democràtic, que reculli propostes del 15M.
9. No votar candidatures petites "testimonials" perquè si no arriben a superar la barrera del 3% i no
sembla probable que puguin aconseguir els vots per obtenir algun representant a la circumscripció, es
tiren tots els vots, i, per tant, reforça encara més els grans partits.
10. Independentment de les altres opcions votar "15M" en una urna no oficiala l'entrada dels
col·legis electorals, com a vot complementari o no, a un altre vot amb papereta oficial.
11. Votar una candidatura que es comprometi a no ocupar els escons, o fer només de portaveu de
les propostes del moviment 15M.
12. Votar "Vot nul" amb una papereta del "15M" que pugui incloure objectius comuns.
13. Votar una candidatura o coalició que només expressi la indignació i que no tingui cap altra
activitat parlamentària que mostrar amb el seu silenci o amb el seu vot habitual en contra, la
necessitat d'un canvi profund.
A part de valorar les posicions, els participants també poden fer comentaris a totes les posicions i al
fòrum en general. A http://Opcions20N.deliberaweb.com es poden veure els diferents comentaris i reflexions dels
participants.

Taula rodona per comentar els resultats
Els resultats d’aquest fòrum són la base de la taula rodona que Nova organitza aquest dimarts 4 d’octubre a
les set de la tarda i que serveix també per presentar les activitats de Nova - Innovació Social pel curs 20112012. A la taula rodona participen com a comentaristes dels resultats del fòrum, i procedents de diversos
sectors: Enric Duran, Cooperativa Integral Catalana, Esther Vivas, Centre d’Estudis sobre Moviments
Socials (UPF) i Dolors Camats, Diputada al Parlament de Catalunya. Modera la taula Martí
Olivella, director de Nova – Innovació Social.
Nova considera que una de les tasques de les organitzacions ciutadanes que promouen la transformació
social ha de ser la de generar espais plurals i oberts de deliberació sobre els principals temes que afecten la
ciutadania. És per això que s’ha organitzat aquest fòrum en línia i la taula rodona.
Activitats de Nova pel curs 2011-2012
Nova-Innovació Social està preparant diferents activitats pel nou curs, amb l’objectiu de ser útils a una
ciutadania activa que cerca propostes innovadores per a la transformació social. En aquest enllaç podeu
trobar el calendari dels Dijous de Nova- Cicle d’Alternatives al Sistema, on un dijous al mes presentarem
propostes innovadores en diferents àmbits (econòmic, social, mediambiental, polític).
Sistema Delibera
El sistema que s’ha fet servir en aquest fòrum ha estat elaborat per l’empresa Delibera juntament amb NovaInnovació Social. El mecanisme, que també s’anomena Delibera, és un sistema integral de participació
multilingüe que ajuda a valorar el “pro i el contra”, a deliberar col·lectivament, a partir d’unes icones de colors
que permeten expressar fàcilment i visualment el posicionament de cada participant en el grup sobre
qualsevol tema a tractar. Delibera ofereix un conjunt d’eines que s’apliquen tant en reunions presencials com
en fòrums de deliberació a distància via Internet, i que afavoreixen processos de deliberació àgils,

transparents i orientats a resultats quan hi ha molta gent per opinar i poc temps.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre Nova- Innovació Social (www.nova.cat)
Nova és una associació independent i sense ànim de lucre que promou la innovació social per generar noves pràctiques i models
que facin transitar la societat cap a un món habitable per a tothom. Nova cerca la incidència social i política amb estratègies
noviolentes i participatives, generadores d’intel·ligència col·lectiva. En l’actualitat emmarca la seva activitat principal en quatre
programes: Alternatives al Sistema, Noviolència Activa, Participació i Transparència i Espai NovaLab. El denominador comú de tots
els programes -i dels projectes que aquests inclouen- és que apliquen la innovació social per transformar un món estructuralment
desequilibrat, violent i insostenible en un món habitable per a tothom.
Segueix-nos a Facebook, http://www.facebook.com/novainnovaciosocial , i a Twitter, @Nova_Social

