
L’autor d’aquest llibre, en el seu 
triple vessant de pedagog, d’extècnic 
municipal a l’Ajuntament de Girona 
i exregidor a Pau, ha esbossat 
una guia de la democràcia i de la 
participació ciutadana en els afers 
públics municipals, amb clara 
intencionalitat didàctica, redactat 
de manera planera. David Pujol l’ha 
escrit, sobretot, perquè l’entenguin 
els joves però, també, amb la voluntat 
que pugui ser útil a pares i mares, 
mestres i educadors i, en definitiva, a 
qualsevol ciutadà que se senti captivat 
pel joc democràtic. I, a més a més, 
és clar, a tots els qui intervenen en 
els afers públics, perquè recordin 
que les cadires que ocupen no són 
seves, malgrat que a vegades els ho 
pugui semblar. Tal com es diu en el 
llibre, recollint una cita de Michel de 
Montaigne: «I al tron més elevat del 
món, encara estem asseguts damunt 
del nostre cul.»
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