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ÉS TOTS JUNTS QUE FEM CIUTAT 

Vivim en una societat de la queixa per la queixa, de la manca de coresponsabilitat 
social, de les llibertats malenteses i del desprestigi dels deures socials, però, 
alhora, de l’exigència dels nostres drets i de la reclamació de la conservació dels 
nostres espais comuns.  

Els nostres drets i les nostres llibertats impliquen tot un seguit de contrapartides a 
les quals tots hi estem obligats com a ciutadans de la comunitat en la qual 
convivim. I, moltes vegades, oblidem aquestes contrapartides: les nostres 
responsabilitats i els nostres deures com a ciutadans i ciutadanes d’una societat 
que pretén conviure en pau, llibertat i respecte.  

No podem exigir allò que no estem disposats a donar.  

En aquest sentit i sempre amb una actitud positiva i de confiança en el ciutadà i la 
ciutadana, fem un seguit de reflexions que, voldríem que es tinguessin en compte i 
es poguessin transmetre a la resta de la ciutadania. I, molt especialment, a la gent 
jove ja que, per a ells, som el mirall en el qual es reflecteixen.  

 Cal aprendre a ser ciutadans, assumint les nostres responsabilitats com a 
tals, i tenint present que la nostra conducta ha d’esdevenir un model de 
valors, de respecte, que cal transmetre als nostres joves .  

 Hem de ser conscients que tot allò que fem té una repercussió. No podem 
exigir que la nostra joventut actuï seguint un model que no els hem 
proporcionat. Per tant, caldrà que assumim la responsabilitat de transmetre  
valors de convivència, llibertat,  respecte i coresponsabilitat. 

 Com a ciutadans hem de sentir-nos responsables de la nostra ciutat.  Hem 
d’aconseguir que la nostra conducta esdevingui model de convivència i no 
ens ha de fer por exigir el mateix nivell de compromís als altres.  

 Cal respectar i fer nostres els espais comuns. Que aquests puguin ser llocs 
de convivència i d’intercanvi. Això ens demana la implicació i la complicitat 
de cada veí i cada veïna de la nostra ciutat. És bo deixar-ho tot tal com ens 
agradaria trobar-ho. 

  Cal assumir el nostre paper d’educadors i educadores. Tots ho som si el 
nostre exemple és un model de transmissió de valors.  

 

Per tot el que hem exposat, voldríem instar el govern municipal a realitzar les 
campanyes i el material de divulgació necessaris per a la difusió dels valors 
reflectits en aquest escrit, comptant sempre  amb el suport i la col·laboració del 
Consell de Ciutat.  

 


