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Construïm  
la BarCelona  
de totes i tots

declaració política de compromís

En el marc dels debats i reflexions realitzats en la I Trobada 
Popular Municipalista, realitzada el dissabte 29 de març de 2014, 
manifestem el següent:

1.- El model Barcelona imposat durant dècades des de 
l’Ajuntament i sota l’impuls dels sectors econòmics més influents 
de la ciutat ha promogut grans desigualtats, sense contemplar ni 
respondre a les necessitats de les persones que vivim en aquesta 
ciutat.

2.- Persones que, des d’àmbits veïnals, culturals, polítics i 
socials, fa anys que ens associem, organitzem i treballem per una 
Barcelona de les majories socials, ens reconeixem com una xarxa 
oberta i motor per a la transformació social d’aquesta ciutat.

3.- Veiem la necessitat de començar a construir, entre totes i 
tots, una candidatura que es reconegui en la tradició de les lluites 
populars, que contribueixi a empoderar la ciutadania i que esde-
vingui una eina més al seu servei i al dels moviments socials i veï-
nals. Per tot això, ens comprometem a treballar conjuntament per 
conformar una candidatura de ruptura que: 

— Tingui com a objectiu construir una Barcelona justa, ecolò-
gica, comunitària, solidària, feminista i radicalment democràtica, 
basada en el dret a la ciutat. Una ciutat feta des dels barris i per 
als barris i la seva gent.

— Treballi des del municipalisme per a la construcció social i 
nacional del nostre país i d’un món més lliure i just.
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— Entengui l’administració pública com un espai més de  
confrontació social, política i cultural que complementi la resta 
d’espais i lluites en els que ens reconeixem i en formem part,  
però que en cap cas entri en les lògiques de la representació.

— Funcioni de forma participativa i assembleària, on les llistes 
siguin paritàries, inclusives i plurals, on el programa s’elabori de 
forma transparent i oberta a la ciutadania, i on s’habilitin meca-
nismes de democràcia directa, rotació, revocabilitat i rendició de 
comptes dels càrrecs electes.

Barcelona, 29 de març de 2014


