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Note de réflexion N°3 11 2008 
                              
        

CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess    
                                                            OOuu  ccoommmmuunnaauuttéé  dd’’aagggglloomméérraattiioonn  ??      
A Cabris, aussi,  La QUESTION est là, inéluctable ! 
Certes, le choix est en principe fait par la majorité des habitants : la communauté de communes. 
MAIS rien n’assure que ce choix sera la réalité demain. 
Et si, au-delà le devenir fort incertain en ce domaine, un autre choix bien plus fondamental et plus 
urgent était oublié, négligé ? Celui du Projet et de l’identité. 

M.B.11 2008 

11--  AAuu--ddeellàà  llaa  ccoommmmuunnee  
AAuu  11eerr  mmaarrss  22000088,,  pprrèèss  ddee    3377..000000ccoommmmuunneess  eenn  FFrraannccee  !!  LLaa  FFrraannccee  eesstt,,  eenn  EEuurrooppee,,  llee  ppaayyss  
ooùù  iill  yy  aa  llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ccoommmmuunneess  !!  LLee  ddiiaaggnnoossttiicc  eesstt  eenn  ggéénnéérraall  ::  cc’’eesstt  ttrroopp  !!  
PPaarr  aaiilllleeuurrss  ttrroopp  dd’’éécchheelloonnss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  eett  ll’’EEuurrooppee  !!  SSuupppprriimmeerr  lleess  
ddééppaarrtteemmeennttss  ??  ……  RReeggrroouuppeerr  ddeess  rrééggiioonnss  ??  ……  RReeggrroouuppeerr  lleess  ccoommmmuunneess  ??……..  
LLee  ddéébbaatt  eesstt  ppoosséé..  
IIll    yy  aauurraa  ddeess  ddéécciissiioonnss  mmaajjeeuurreess..  EEnn  22000099  ??  EEnn  22001100  ??  

  
22--  QQuueell((ss))  CChhooiixx  ??  
PPoouurr  lleess  ddeeuuxx  aannss  àà  vveenniirr,,  ppoouurr  CCaabbrriiss,,    vvooiiccii  nnooss  hhyyppootthhèèsseess  ddee  ttrraavvaaiill  ::  
22--11  CCaabbrriiss  sseeuull……  CCeellaa  aappppaarrttiieennddrraa  pprroocchhaaiinneemmeenntt  aauu  ppaasssséé..  
22--22  LLee  cchhooiixx  nn’’eesstt  ppaass  ffoonnccttiioonn  sseeuulleemmeenntt  ddeess  hhaabbiittaannttss..  IIll  rreellèèvvee  dduu  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee  eett  
ddee  rraappppoorrttss  ddee  ffoorrcceess..  
22--33  TTrrooiiss  cchhooiixx  mmaajjeeuurrss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreetteennuuss  ::  

11--  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  ::  LLee  ccaannttoonn  ……  aapprrèèss  ll’’éécchheecc  dd’’uunnee  eennttiittéé  ccoommppoossééee  dduu  
ccaannttoonn  pplluuss  cceelluuii  ddee  FFaayyeennccee  ((ddaannss  llee  VVaarr))  
22--  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’aagggglloomméérraattiioonn  ((GGrraassssee))  
33--  UUnn  ssyyssttèèmmee  hhyybbrriiddee  ddeess  ddeeuuxx……  vvooiirree  uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé  dd’’aagggglloomméérraattiioonn  pplluuss  vvaassttee..  

DDee  pplluuss,,  àà  tteerrmmee,,  eennttrree  CCaabbrriiss  ddiissppoossaanntt  eennccoorree  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  aaccttuueellllee  eett  CCaabbrriiss  ggéérréé    
ddaannss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,  ppaarr  ddééllééggaattiioonn……  lleess  vvaarriiaattiioonnss  ssoonntt  ddiifffféérreenntteess  eett  cchhaarrggééeess  ddee  
ccoonnssééqquueenncceess  qquu’’iill  ccoonnvviieenntt  ddee  nnee  ppaass  éélluuddeerr..  
22--55  LLee  ccoouurraaggee  eexxiiggee  ddee  pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ccoollllééggiiaalleemmeenntt  
aauuxx  pprriinncciippaauuxx    ssccéénnaarriiooss,,  àà  lleeuurrss  ccoonnssééqquueenncceess..  PPuuiiss,,  uunn  cchhooiixx  ccoolllleeccttiiff  pprrééccééddeerraa  llaa  mmiissee  
eenn  œœuuvvrree..  
22--66  SSee  ffooccaalliisseerr  ssuurr  ll’’ooppttiioonn  ««  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  »»  eesstt  ddaannggeerreeuuxx  eett  iinnssuuffffiissaanntt..  
DDaannggeerreeuuxx,,  ccaarr  iill  nn’’eesstt  nnuulllleemmeenntt  aaccqquuiiss..  DDaannggeerreeuuxx,,  ccaarr  ddaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  uunn  ddéébbaatt  pplluuss  
ffoonnddaammeennttaall  eexxiissttee..  
22--77  CCee  ddéébbaatt  ppeeuutt  êêttrree  aaiinnssii  ffoorrmmuulléé  ::  QQuueell  vviillllaaggee……  qquueell  ccaaddrree  ddee  vviiee  vvoouulloonnss--nnoouuss  ??  OOuu  
eennccoorree  ::  QQuueell  eesstt  nnoottrree  pprroojjeett  ppoouurr  CCaabbrriiss  ??  EETT  ddééssoorrmmaaiiss  ::  QQuueellllee  ccoommmmuunnaauuttéé  aavveecc  qquueellllee  
iiddeennttiittéé  eett  qquueell  ddyynnaammiissmmee  vvoouulloonnss  nnoouuss  ??  

  
CCaarr  ddaannss  bbiieenn  ddeess  ddoommaaiinneess  ::  ééccoonnoommiiee,,  ccuullttuurree,,  éédduuccaattiioonn  eett  ffoorrmmaattiioonn,,  ééccoollooggiiee,,  
hhaabbiittaannttss  ddoonntt  lleess  jjeeuunneess  eett  lleess  sseenniioorrssii,,  rriieenn  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiiff,,  ddee  ffoonnddaammeennttaall,,  nnee  ssuurrggiitt  
ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt    ppoouurr  ffoonnddeerr  uunn  pprroojjeett……  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  vviillllaaggee  qquuee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
dd’’aappppaarrtteennaannccee..  



IIll  eesstt  pplluuss  qquuee  tteemmppss    ddee  ssee  pprrééppaarreerr  àà  cceettttee  ééttaappee  hhiissttoorriiqquuee  iinnéélluuccttaabbllee..  DDaannss  ttoouuss  lleess  
ccaass,,    ppoouurr  nnoottrree  vviillllaaggee  cc’’eesstt  ttoouuttee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  CCaabbrriiss  qquuii  eesstt  ccoonncceerrnnééee..  CC’’eesstt  uunnee  
aarrddeennttee  oobblliiggaattiioonn..  CCeellaa  rreellèèvvee  nnoonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  mmaaiiss  dduu  ppoolliittiiqquuee,,  ccoommmmee  ccoonncceeppttiioonn  eett  
ddeevveenniirr  dduu  vviillllaaggee..  
CCeellaa  rreellèèvvee  nnoonn  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  oouu  ddee  qquueellqquueess--uunneess,,  mmaaiiss  ddee  TTOOUUSS  LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS..  
EEtt  ss’’iill  nn’’yy  aa  nnii  iiddeennttiittéé  nnii  pprroojjeett  aalloorrss,,  cc’’eesstt  llee  rrééfféérreenntt  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  qquuii  pprriimmeerraa  
  

33--  QQuueell  PPRROOJJEETT    eett  QQuueellllee  IIDDEENNTTIITTEE  ??  
LLaa  qquueessttiioonn  mmaajjeeuurree  eesstt  ttrriippllee  ::  

11--  QQuueell  PPrroojjeett  ??  
22--  QQuueellllee  iiddeennttiittéé  ??  
33--  QQuueellllee  vvoolloonnttéé  ccoolllleeccttiivvee  ??  

  
CCoonncceevvooiirr  ccoollllééggiiaalleemmeenntt  uunn  pprroojjeett  eett  vveeiilllleerr  àà  ssoonn  aapppprroobbaattiioonn  ppaarr  ttoouuss  lleess  hhaabbiittaannttss  

eesstt  uunnee  aarrddeennttee  oobblliiggaattiioonn..  PPoouurr  cceellaa  llee  rreeccoouurrss  iinniittiiaall  àà  uunnee  ««  ccoommmmiissssiioonn  eexxttrraa  
mmuunniicciippaallee  »»  rreepprréésseennttaattiivvee  sseemmbbllee  llaa  mmeeiilllleeuurree  vvooiiee..  PPuuiiss  ddeess  rrééuunniioonnss  ppuubblliiqquueess..  EEnnffiinn,,  
ppoouurrqquuooii  ppaass  uunn  rreeffeerreenndduumm  llooccaall  ??  

CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ccllaarriiffiieerr  eett  ddee  ffoonnddeerr  nnoottrree  iiddeennttiittéé..  CCaarr  àà  ccee  jjoouurr,,  rriieenn  
nn’’aassssuurree  qquu’’eellllee  eesstt  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  hhaabbiittaannttss..  
  

PPrroojjeett  eett  iiddeennttiittéé  rreeppoosseenntt  ssuurr  ttrrooiiss  ppôôlleess,,  ccoommmmee  ffoorrcceess  oouu//eett  rrééssiissttaanncceess  ::  
11--  LLaa  mmuunniicciippaalliittéé..  CC’’eesstt  ll’’eennttiittéé  llééggaallee..  EEllllee  nnee  ppeeuutt  ppaass  nnee  ppaass  ssee  pprroonnoonncceerr..  
22--  UUnn  ccoouurraanntt  qquuii  ssuurrggiitt  eett  eennttrraaîînnee  ll’’eennsseemmbbllee  àà  ccee  ttrraavvaaiill  ccoollllééggiiaall  
33--  DDeess  hhaabbiittaannttss  ddeemmaannddeenntt,,  ppaarr  uunnee  ppééttiittiioonn,,  ccee  ttrraavvaaiill..  

  
IIll  ppeeuutt  aauussssii  ppaarr  iinneerrttiiee  nnee  rriieenn  ssee  ppaasssseerr..  CCee  sseerraaiitt  tteerrrriibbllee  ppoouurr  nnoottrree  vviillllaaggee..  MMaaiiss  cceettttee  
ooppttiioonn  nn’’eesstt  nnuulllleemmeenntt  llaa  mmooiinnss  pprroobbaabbllee..  
  
EEssppéérreerr  uunnee  ccoonncceerrttaattiioonn  iinntteelllliiggeennttee  llooiinn  ddeess  tteennssiioonnss  dduu    ppaasssséé  eett  ddeess  ppeettiitteess  zziizzaanniieess  ??  
CCee  qquuii  pprrééccèèddee  ss’’aapppplliiqquuee  cceerrtteess  àà  nnoottrree  vviillllaaggee  mmaaiiss  aauussssii  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  rrééfféérreennccee..  
  

44--  EEtt  ssii  DDEEMMAAIINN……  ??  
SSooiitt  rraappiiddeemmeenntt,,    ssooiitt  eenn  22000099,,  ssii  llaa  ddéécciissiioonn  pprriissee  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ééttaaiitt  llaa  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess,,  iill  nnee  ccoonnvviieennddrraa  ppaass  ddee  ddiirree  ««  nnoouuss  aavvoonnss  ggaaggnnéé  »»……  oouu  ««  CC’’eesstt  
ffaaiitt  »»  !!    
NNOONN,,  ccee  sseerraaiitt  llee  ddéébbuutt  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ééttaappee,,  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  cceettttee  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  
ccoommmmuunneess  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ttoouuss..  
AAlloorrss,,  OOUUII,,  aauuxx  hhaabbiittaannttss,,  àà  cchhaaccuunn,,  iill  ccoonnvviieennddrraa  ddee  ddiirree  ::  
NNee  vvoouuss  ppoosseezz  ppaass  dd’’aabboorrdd  llaa  qquueessttiioonn  ::  qquu’’eesstt  ccee  qquuee  cceellaa  nnoouuss  rraappppoorrttee  ;;  mmaaiiss  cceellllee--ccii  ::  
QQuu’’aappppoorrttoonnss  nnoouuss  àà  cceettttee  ccoommmmuunnaauuttéé  ??i

iii  
MM..BB..  XXII--22000088  

  
  

                                                 
i
 DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  gglloobbaall  àà  tteerrmmee,,  ddeess  pprroojjeettss  lloouurrddss  ccoommmmee  cceelluuii  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ééccoollee,,  dd’’uunnee  
aamméélliioorraattiioonn  dduu    tteennnniiss,,  dd’’uunnee  mmaaiissoonn  ddee  llaa  ssaannttéé,,  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee,,  ((ttrrèèss  ggrraavvee  llaa  ssiittuuaattiioonn  
ééccoonnoommiiqquuee  dduu  vviillllaaggee)),,  dduu  pprrooggrraammmmee  SSeenniioorrss  eettcc..  ddeevvrraaiieenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ddee  pprréé--ééttuuddeess  ddee  
ffaaiissaabbiilliittéé..  IIll  yy  aa,,  ddaannss  nnoottrree  vviillllaaggee,,  ssuuffffiissaammmmeenntt  ddee  ccoommppéétteenncceess  ppoouurr  rrééaalliisseerr  bbéénnéévvoolleemmeenntt  ccee  pprréé--ééttuuddeess..  

 
ii DDeemmaaiinn,,  ddeeuuxx  ssttrruuccttuurreess  ddeevvrraaiieenntt  cchhaannggeerr..  PPaarrmmii  ttoouuss  lleess  ssccéénnaarriiooss,,  oonn  ppeeuutt  rreetteenniirr  llaa  ccoommmmuunnee  eett  llaa  
rrééggiioonn..  

••  LLaa  ccoommmmuunnee  ::  lleess  iinnéévviittaabblleess  rreeggrroouuppeemmeennttss  ssee  ppoouurrssuuiivvrroonntt..  EEnn  ssooii,,  iillss  ssoonntt  uunnee  rrééppoonnssee  eenn  tteerrmmeess  ddee  
ffoorrmmee  ddee  ssttrruuccttuurree  ;;  PPOOUURR  FFAAIIRREE  QQUUOOII  ??  PPoouurr  QQUUEELL  ((SS))  PPRROOJJEETT((SS))  ??  VVooiillaa  lleess  vvrraaiieess  qquueessttiioonnss..  

• La Région. Il y aura en France regroupement (entre 8 et 14 ?) 


