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PARTICIPA,
DECIDEIX EL TEU FUTUR
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Participar és desenvolupar una acció col•lectiva, i per tant organitzada, amb 
l’interés de tercers, orientada al bé comú i a necessitats socials. Quan es 
compleixen aquestes condicions parlem de PARTICIPACIÓ SOCIAL.

La participació social és un dret de tota la ciutadania i un factor 
fonamental d'aprofundiment democràtic. 

L'associacionisme obert, interconnectat, amb capacitat de convocatòria, 
compromés amb els interessos generals, és un motor de canvi social. D'altra 
banda, perseguir un desenvolupament sostenible passa per la participació de tota 
la ciutadania, joves, majors, dones... i de tots els col•lectius socials en l'espai públic. 

No existeix desenvolupament sostenible sense la participació real de la ciutadania. 
Tenen el dret i la responsabilitat de participar com a actors plens del 
desenvolupament social. No solament en aquells aspectes que els afecten 
directament, sinó en tots els aspectes de la vida social. 

La societat té el deure de permetre'ls l'accés a aquesta plena ciutadania i la 
responsabilitat històrica de comptar amb ells i elles com a agents de 
desenvolupament, com a constructors i constructores del present. 

La participació ciutadana suposa la implicació activa dels 
ciutadans i les ciutadanes en aquells processos de presa de 
decisions públiques que tenen repercussió en les seues vides. 
S'entén com la intervenció dels ciutadans i ciutadanes en l'esfera 
pública en funció d'interessos socials de caràcter particular.

El teixit associatiu és un dels elements cabdals de la participació ciutadana. 
L’associacionisme ha estat una de les manifestacions principals de l’estructuració 
social de les inquietuds i voluntats col•lectives. Però més enllà de la manera 
d’organitzar els interessos ciutadans també han estat les associacions el principal 
interlocutor de la ciutadania amb les administracions públiques.

La diversitat d'associacions (associacions de veïns, de joves, de dones, de gent gran, 
d'immigrants, esportives, culturals, professionals, sindicats, de solidaritat, de 
comerciants i consumidors... ) és l'expressió de la riquesa i pluralitat de la societat.

A més, les associacions sense ànim de lucre, també anomenades organitzacions no 
governamentals (ONG), que són aquelles que tenen la vocació de servei a la 
societat i no de benefici econòmic dels seus membres, ja que les seves activitats 
es basen en els valors de solidaritat i cooperació desinteressada. 

Tots els processos de participació es troben profundament vinculats al 
desenvolupament humà, sostenible i social. Els processos participatius són 
educatius, capacitadors i socialitzants en ells mateixos, tant per als quals 
intervenen en ells directament com per a la comunitat en general, alhora que són 
mecanismes per a la consecució de tasques d'interés col•lectiu.


