
Publicació especial en motiu de les eleccions municipals del 22 de maig

Les Candidatures d’Unitat Popular, 
un projecte diferent
“ I per què m’ ho hauria de 
creure?” “Diferent de què?” 
“Per què?”. Aquestes poden ser 
algunes preguntes lògiques que 
qui llegeixi aquest article es pu-
gui formular després de llegir-ne 
el títol. La retòrica dels partits 
polítics tradicionals, farcida gai-
rebé sempre de trampes, mitges 
veritats i mentides senceres, està 
merescudament desacreditada a 
oïdes de bona part de la pobla-
ció. De retruc, això provoca que 
els discursos polítics alternatius 
al sistema hagin de conviure amb 
l’escassa legitimitat de l’ acció po-
lítica que avui dia es manifesta en 
altíssims percentatges d’ abstenció 
electoral.  

Si des de la Trobada afirmem que 
les CUP són un projecte diferent 
ho fem a partir de la constatació 
de diversos fets que en aquest arti-
cle resumirem breuement.

En primer lloc cal dir que la CUP 
no és un partit polític clàssic tal 
i com generalment s’ entén, és a 
dir, una estructura més o menys 
vertical amb una direcció que de-
cideix i marca les línies a seguir i 
una base militant que les executa. 

racteritzen per la voluntat de ser 
un espai de confluència de tots i 
totes aquelles persones, col·lectius 
i moviments socials i populars 
que treballen des de la base per 
transformar des de l’ esquerra 

la realitat social 
del seu municipi 
i per contribuir 
a la construcció 
nacional dels Paï-
sos Catalans. Les 
CUP estan for-
mades per perso-
nes que en el dia a 
dia treballen en l’ 
àmbit veïnal, cul-
tural, ecologista, 
feminista, inde-

pendentista, sindical, cooperati-
vista, etc. i que plegats treballen 
per dur les seves veus i propostes 
a l’ ajuntament.

A partir d’ aquest plantejament, 
cal destacar la manera com les 
diferents CUP’s formulen el seu 
programa electoral: els punt de 
trobada. Els punt de trobada són 
espais on persones i representants 
del teixit associatiu local debaten 
i proposen els diferents punts que 
conformaran el respectiu progra-

La CUP és defineix com una or-
ganització política assembleària 
d’abast nacional, que s’’estèn arreu 
dels Països Catalans i que treballa 
per un país independent, socia-
lista, ecològicament sostenible, 
territorialment 
equilibrat i deslli-
gat de les formes 
de dominació pa-
triarcals.

Tot i aquesta de-
finició d’ orga-
nització política 
d’abast nacional, 
cal dir que els 
motors i la força 
de la CUP són les 
pròpies candidatures locals, ac-
tualment presents en 70 munici-
pis, i és en aquest marc municipal 
on recau gairebé tot el pes de la 
pràctica política de la CUP. Això 
és així perquè les Candidatures d’ 
Unitat Popular neixen per donar 
respostes concretes a necessitats i 
problemes concrets d’ un determi-
nat municipi, des de la perspecti-
va política que hem mencionat 
abans.

Les CUP de cada municipi es ca-

ma electoral. A Barcelona, a tots 
els districtes s’ han fet punts de 
trobada oberts al barri on tothom 
qui volia hi podia anar a fer les 
seves propostes. A Nou Barris, 
el punt de trobada va tractar la 
problemàtica de l’ habitatge i va 
comptar amb la participació de l 
Associació 500x20 que lluita pel 
dret a l’ habitatge públic.

Podríem omplir pàgines senceres 
de paraules que volguessin expli-
car perquè les CUP són un pro-
jecte diferent, però creiem que la 
millor manera de comprovar-ho 
és participant-hi directament. La 
Trobada Alternativa de Nou Ba-
rris dóna suport a la Candidatura 
d’ Unitat Popular-Alternativa per 
Barcelona a les properes eleccions 
municipals, però som molt cons-
cients que perquè el projecte de 
la CUP-AB tingui sentit a Nou 
Barris cal seguir  bastint l’ espai 
sociopolític unitari i d’ esquerres 
que des de la Trobada ens esfor-
cem per construir. Si vols, tu tam-
bé ho pots fer possible. 

Les CUP estan formades 
per persones que en el 
dia a dia treballen en l’ 
àmbit veïnal, cultural, 
ecologista, feminista, 
independentista, 
sindical, 
cooperativista, etc.
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Els punts bàsics, 
d’un programa 
diferent
1) Per un nou model econòmic 
i de justícia social implica una 
Barcelona que enfronti la crisi i no 
la faci pagar als i les treballadores. 
Cal que l’ajuntament promogui 
un model econòmic al servei de la 
majoria de persones i que adopti 
un paper actiu en la defensa dels 
drets dels i les treballadors i de 
les seves lluites, que acabi amb la 
temporalitat en la contractació 
que efectua el propi ens local i 
amb la visió estrictament empre-
sarial de la gestió de l’ens muni-
cipal. Cal que l’ajuntament faci 
front a l’atur, no requalificant els 
terrenys de les empreses que tan-
quen i fomentant i promocionant 
l’economia social i solidària i im-
pulsar un pla d’obres socialment 
necessàries per reduir l’atur. Cal 
un nou model de finançament 
municipal que permeti atendre les 
necessitats socials dels veïns i veï-
nes. Davant l’endeutament muni-
cipal proposem que l’Ajuntament 
deixi de pagar els interessos abu-
sius imposats pels bancs.

2) Per una Barcelona amb ser-
veis públics, universals i de 
qualitat: És necessària una mu-
nicipalització plena dels serveis 
públics (serveis socials i de cura, 
educació i sanitat), que inclogui 
la gestió directa i el control públic 
i democràtic per part dels seus 
treballadors i usuaris sense que 
l’Ajuntament pugui fer negoci en 
la seva gestió. Respecte l’educació 
i la sanitat, l’Ajuntament ha de 
garantir el seu caràcter públic evi-
tant els concerts amb les empreses 
privades.

3) Per unes polítiques urbanís-
tiques i d’habitatge socials: És 
necessari fer front a les polítiques 
urbanístiques neoliberals dutes a 
terme per l’Ajuntament de Barce-
lona. Cal recuperar tot el potencial 
a la disposició de l’Ajuntament per 
intervenir en matèria d’habitatge i 
urbanisme a la ciutat, a través del 
control públic del sòl. En aquest 
sentit, cal prioritzar els drets i les 
necessitats de les persones que ha-

l’explotació laboral i el treball en 
condicions precàries de les perso-
nes nouvingudes. Facilitar espais i 
canals públics per a l’aprenentatge 
del català a les persones migrades. 
Aplicar polítiques de discrimina-
ció positiva en les àrees de gestió 
de l’Ajuntament de Barcelona per 
tal de garantir la participació i 
presència de les persones migrants 
en la vida pública de la ciutat i de-
clarar Barcelona ciutat antiracista. 
Barcelona ha de ser una ciutat 
lliure d’expulsions, i s’ha d’oposar 
a la Llei d’Estrangeria i als centres 
d’internament.

7) Per una ciutat sense opres-
sió de gènere ni discriminació 
sexual: És necessària la incorpo-
ració de la perspectiva de gènere 
en el procés de definició, imple-
mentació i avaluació de totes les 
polítiques públiques de manera 
que es garanteixi la igualtat real 
entre dones i homes. Cal garantir 
el dret a l’avortament dins la xarxa 
de salut pública i atacar les bases 
reals de la violència de gènere afa-
vorint la independència econòmi-
ca de la dona. També és necessari 
adoptar mesures per acabar amb 
situacions de discriminació sexual 
i fomentar l’alliberament gai, lès-
bic i transexual. En aquest sentit, 
cal crear una oficina d’atenció i 
denúncia específica per a recollir 
casos d’homofòbia i evitar la gue-
tització de l’homosexualitat en 
l’anomenat “barri gai”.

8) Per polítiques de joventut 
transversals: És imprescindible 
augmentar la referencialitat de 
les polítiques de joventut dins 
l’organigrama municipal. Cal en-
gegar les modificacions que sigui 
necessàries per dotar de rellevàn-
cia política i institucional les polí-
tiques adreçades a la gent jove des 
de l’Ajuntament. Així mateix, cal 
adoptar mesures concretes per a 
joves en l’àmbit de l’educació, des-
envolupament humà, treball, habi-
tatge, espais públics, equipaments, 
cultura, participació social, salut i 
transport: l’ajuntament ha de pro-

biten els barris i evitar processos 
de gentrificació. Cal aturar els des-
nonaments. Cal crear un parc pú-
blic d’habitatges mitjançant la po-
sada en circulació dels pisos buits, 
controlant els preus dels lloguers 
i rehabilitar i fer ús dels espais ja 
construïts.

4) Per un turisme socialment 
responsable: Apostem per una 
Barcelona on es tingui present 
la cultura i llengua catalanes, les 
relacions socials, la història prò-
pia, la diversitat de les diferents 
zones de la ciutat, i on l’agenda de 
prioritats turístiques no vagi mar-
cada pels interessos de les grans 
empreses del sector. En aquest 
sentit, apostem per aplicar una 
moratòria hotelera al centre de la 
ciutat, la introducció d’una taxa 
turística i l’adopció de polítiques 
actives per redistribuir el turisme 
per tota la ciutat.

5) Per una ciutat sostenible i in-
tegrada en l’entorn: és necessari 
assumir un paper més actiu en la 
promoció de l’estalvi energètic i de 
les energies renovables a la ciutat, 
fent-ne una gestió social i popu-
lar i planificant l’urbanisme dels 
barris pensant en l’equilibri entre 
llocs de treball i habitatges. És ne-
cessari millorar i ampliar l’oferta 
del comerç de proximitat i dels 
mercats municipals i establir una 
moràtoria per als grans centres co-
mercials. Cal també reduir l’ús del 
vehicle privat a la ciutat, aplicar la 
nova xarxa RetBus, implantar una 
xarxa integral mallada de carrils-
bici segregat. Cal municipalitzar 
el bicing i el tramvia i adaptar els 
abonaments del transport a preus 
simbòlics pels aturats, pensionis-
tes, estudiants i precaris.

6) Per una Barcelona anti-
racista: És necessari garantir 
l’empadronament a totes les per-
sones que viuen al municipi. Re-
conèixer el dret al sufragi a totes 
les persones residents majors 
de 18 anys, establir mecanismes 
d’inspecció laboral per evitar 

moure polítiques d’ocupació per 
combatre la precarietat i l’atur ju-
venils, crear de pisos protegits per 
a joves, transport públic a preus 
populars pels joves aturats.

9) Per la recuperació de l’espai 
públic i la radicalització de la de-
mocràcia: És necessari augmentar 
la transparència i facilitar la par-
ticipació a la ciutat de Barcelona i 
canviar les dinàmiques de la ciutat 
que afavoreixin una major radica-
litat democràtica. Cal aconseguir 
que la ciutadania prengui un pa-
per central en la confecció de la 
política municipal a través dels 
Pressupostos Participatius, així 
com de la decisió directa sobre 
els representants de districte i que 
els òrgans participatius de barri 
s’omplin de contingut i de poder 
decisori. Cal lluitar contra la co-
rrupció, per la limitació de man-
dats i els salaris dels càrrecs pú-
blics. Cal derogar l’ordenança del 
civisme, així com canviar les polí-
tiques sobre l’espai públic, a través 
de la revisió i modificació de les 
prohibicions i sancions de situa-
cions de marginalitat econòmica i 
exclusió social que estableix el re-
glament, facilitar la cessió d’espais 
públics i equipaments i deixar de 
criminalitzar els moviments so-
cials de la ciutat. Deixar d’utilitzar 
formes de distracció sobre els pro-
blemes reals, com va passar amb el 
malanomenat “decret del burka”.

10) Pel foment d’una cultura crí-
tica i participativa: És necessari 
convertir els barris en els nuclis 
de l’activitat cultural de Barcelo-
na, incrementar la participació 
ciutadana en la vida cultural de la 
ciutat, donar suport al teixit asso-
ciatiu i disposar de recursos per 
a la creació i la difusió culturals. 
De la mateixa manera, cal garantir 
l’accés universal a la cultura i llui-
tar contra el seu mercantilisme.

11) Per la vertebració i 
l’alliberament dels Països Cata-
lans: És necessari retornar a Bar-
celona la funció referencial ne-
cessària per a la cultura catalana. 
Fomentar una cultura nacional 
arrelada i integradora, treballant 
per desplegar una renaixença 
cultural partint de la diversitat. 
Així mateix, l’Ajuntament de Bar-
celona ha de col•laborar amb els 
processos autodeterministes que 
impulsin els habitants de la ciutat, 
i denunciar el marc constitucional 
vigent.

www.revolucionabarcelona.cat
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Raons de la Trobada Alternativa per
donar suport a la 
CUP - AxB
Com espai polític del districte de 
9 barris hem decidit donar recol-
zament a la candidatura electoral 
de la CUP - Alternativa per Bar-
celona.

Però abans de res crec que caldria 
fer esment d’algunes considera-
cions i explicacions pels que no 
coneixen encara que es això de la 
Trobada Alternativa de 9 Barris.

La Trobada no som un partit po-
lític, ni una plataforma electoral 
,ens hem definit con moviment 
polític, social i cultural amb vo-
luntat de construir un nou espai 
polític d’esquerres i de participa-
ció ciutadana al nostre districte.

Des de les esquerres les velles for-
mules de partit electoral reduït al 
treball institucional i marcat pels 
ritmes electorals, així com aquells 
partits massa ideologitzats,però 
amb nul·la capacitat de incidèn-
cia entre la ciutadania,ens hem 
vist incapaços de plantar cara ,de 
frenar les estratègies neoliberals, 
si més no incapaços d’articular 
sinergies,dinàmiques a la societat 
civil de participació i de recupe-
ració de la política, avui segres-
tada pels interessos de les classes 
dirigents, dels que 
manen.

Nosaltres ho hem 
definit com recu-
perar la política al 
carrer, però ho po-
dríem resumir amb 
una frase concreta:

Fer política des 
de la gent, amb la 
gent i per la gent. 

Ja no es tracta de tenir el pro-
grama més revolucionari ,més 
perfecte,  perquè aquest ,sense la 
gent, sense la força de la seva or-
ganització no es més que paper 
mullat. El programa ha de ser 

tot, que a vegades veiem diferents 
solucions a un mateix problema, 
però sabent-nos cooparticeps 
d’aquesta voluntat de transforma-
ció social i política.

Aquest objectiu ho hem intentat, 
posar en practica durant aquests 4 
anys d’existència del nostre espai:

· Hem impulsat la cooperativa 
de consum del “ llevat de 9ba-
rris” que avui es una entitat 
més de la xarxa democràtica 
del districte.

· Hem posat al servei de la 
ciutadania i de les entitats “la 
oficina de drets socials”la ODS 
per ajudar a les consultes i per 
apropar el moviment obrer al 
territori.

· Vam organitzar amb altres 
entitats el seminari d’economia 
critica per intentar saber una 
mica més sobre la crisi i les se-
ves repercussions

· Darrerament hem participat 
en les jornades de solidaritat 
amb Palestina.
                              

El nostre segon objectiu con 
moviment polític , social i cul-
tural es que des dels nostres ba-
rris poder construir  propostes 
polítiques,econòmiques, socials, 
urbanístiques, culturals, anar 
configurant un conjunt de pro-
postes per 9 Barris que ajudin a 
recuperar la iniciativa per orga-
nitzar una alternativa a la crisi i 
a les politiques neoliberals. Es en 
aquest sentit que hem participat 
activament en les mobilitzacions 
contra la crisi, a la Vaga General 
de setembre del 2010.

Hem posat a disposició de les en-
titats i de les persones de la Troba-
da “el diagnòstic 1.0.”del districte 
per apropar-nos i conèixer millor 
la realitat que volem transformar.

construït per la gent en les seves 
accions,reivindicacions,debats...
el programa no pot ser un simple 
exercici teòric que hagi de ser as-
sumit per una base social apàtica 
i desorganitzada,ben al contrari 
el programa és un exercici teòric 
i pràctic de la societat organit-
zada en el marc de la lluita de 
classes,per resoldre i construir al-
ternatives que resolguin les neces-
sitats de la gent. AIXÒ ES PRO-
GRAMA AIXÒ  REALMENT ES 
POLÍTICA EN MAJÚSCULA.

Aquesta mínima i simple filosofia 
es la que ens a animat a la Troba-
da a prioritzar dos objectius ben 
concrets:

Ajudar a impulsar al nostre dis-
tricte el moviment democràtic i 
popular que existeix als nostres 
barris: entitats,iniciatives,assoc
iacions,persones,participació...
realitats que configuren un uni-
vers alternatiu a la realitat impo-
sades des de les dinàmiques del 
consum,de la explotació, de les 
injustícies del capitalisme. Dinà-
miques alternatives a la política 
reduïda a la institució. 

Nota important: diem ajudar, no di-
rigir no protago-
nitzar, perquè la 
Trobada som un 
espai més d’aquest 
univers, no som 
ni els millors, ni 
els pitjors, ni el 
centre d’aquest 
univers, som un 
més,amb ganes de 
contribuir a lo que 
nosaltres pensem 
que avui es fona-
mental:

Transformar la democràcia libe-
ral representativa, en una verita-
ble democràcia participativa  i 
això lo hem de fer entre tots refor-
çant i construint la xarxa demo-
cràtica als barris,reconeguem que 
no tos tots opinem el mateix de 

La lluita pel dret a l’habitatge, con-
cretament a la creació d’un parc 
públic d’habitatge de lloguer,ha 
estat sempre present en les nostres 
dinàmiques.

Continuem ,amb altres entitats 
del districte reivindicant el can-
vi de nom de la nostra antiga pl. 
Llucmajor  per “pl. de la repúbli-
ca”

Aquest som els nostres objectius,la 
nostra raó  de ser, i clarament no 
som una opció electoral, però avui 
en el context de crisi, de retallades, 
de retorcés en les conquestes que 
s’havien aconseguit  hem decidit 
que en el marc de les eleccions 
locals que son les més properes a 
la ciutadania, calia recolzar una 
nova candidatura d’esquerres 
que té caràcter unitari perquè ha 
aplega diferents organitzacions, 
moviments i persones i que avui 
,millor pot representar les lluites i 
les dinàmiques que tenim des de 
la Trobada con objectius.

Recolzem la CUP-ALTERNATI-
VA PER BARCELONA,perquè 
creiem que avui es el vot més 
útil per demostrar que hi ha 
possibilitats de construir una 
alternativa,que la gent d’esquerres 
no ens hem de conformar amb 
la abstenció o bé el vot “menys 
dolent” i votar a les formacions 
tradicionals de l’esquerra que han 
gestionat la ciutat les ultimes dè-
cades.

Avui ja es pot expressar ,amb un 
vot d’esquerres la necessitat de 
canvi,la necessitat de politiques 
socials, de fer front la crisi a favor 
dels treballadors i treballadores...
Aquest vot es útil perquè serà un 
vot que enfortirà l’alternativa,
en el nostre cas enfortirà els objec-
tius de la trobada Alternativa de 9 
barris.

El nostre objectiu es 
poder construir un 
conjunt de propostes 
per 9 Barris que 
ajudin a organitzar 
una alternativa a la 
crisi i a les politiques 
neoliberals
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La CUP-Alternativa per Bar-
celona ens presentem a les 
eleccions del 22 de maig 
amb les següents propostes 
per Nou Barris, que han es-
tat elaborades per la Troba-
da Alternativa del districte:

Democràcia: Descentra-
lització dels pressupostos 
municipals cap als distric-
tes. Dotar als consells de 
barri de poder de decisió. 
Tot càrrec de districte o ba-
rri serà escollit per sufragi 
universal. Limitar tots els 
sous de regidors, alts cà-
rrecs, etc. al sou mig d’un 
treballador/a.

Habitatge: Aturar tota cons-
trucció d’obra nova a Nou 
Barris destinada al mercat 
immobiliari. Pressió sobre 
els pisos buits augmentant 
l’IBI. Aconseguir un parc 
d’habitatge públic de lloguer 
de 500 pisos a un preu del 

20% dels ingressos fami-
liars.

Equipaments: Obrir l’actual 
edifici del Casal de Joves 
de Prosperitat com un nou 
espai del teixit associatiu 
obert a altres entitats. Ges-
tió del CC Les Basses per 
part d’entitats i moviments 
socials.

Benestar social: Menja-
dors socials per a famílies 
necessitades, parats, sense 
sostres, etc. Residències 
públiques per a la gent gran, 
destinades a les famílies 
amb rendes baixes i mitja 
baixes. De cara als hiverns, 
habilitar espais públics ade-
quats com a albergs de nit 
per a la gent sense sostre.

Educació: Construcció de 
noves escoles bressol pú-
bliques. Potenciar el pla 
d’entorn i cohesió social de 

Nou Barris i estendre’l arreu 
del districte. Potenciar el fet 
educatiu de Casals de joves, 
centres cívics, ateneus, etc. 
sobre la joventut i el veïnat.

Alimentació: Legalitzar i 
adequar correctament l’hort 
comunitari del carrer Deià. 
Impulsar més horts comu-
nitaris.

Treball: Obertura d’una ofi-
cina de drets socials dirigida 
a temes laborals, d’habitatge 
i immigració. Començar a 
crear i potenciar tallers ocu-
pacionals dirigits a la forma-
ció dels joves i als oficis.

Ajuda’ns a treure 
l’Ajuntament al carrer i que el 

carrer entri a l’Ajuntament.

Revolucionem Nou 
Barris!

6 Propostes ràpides 
per a Nou Barris


