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el món veïnal, per la
república catalana

El barri és
la unitat
mínima de
participació
popular,
l’espai on
les persones
ens sentim
part de la
comunitat,
fent-ne
centre
d’activitat
política,
social,
econòmica i
cultural

El moviment veïnal, i també les entitats que treballen aspectes
concrets (habitatge, pobresa, solidaritat, aturats, vellesa etc.),
són motors de la participació ciutadana i per la seva composició
i naturalesa, han de contribuir a l’apoderament, a la presa
de poder i consciència popular, a la pròpia autoorganització
als barris en la construcció d’una societat més solidària i
respectuosa que fomenti la convivència entre les persones i no
com un simple mecanisme per avalar les polítiques correctores
i sancionadores de les administracions.
El barri
Des d’un principi, cal acotar l’espai d’intervenció prioritari,
apostant pel municipi com espai de participació administrativa
i política on els ciutadans són més propers als seus representants
polítics.
En els entorns urbans, el barri l’entenem com la unitat mínima
de participació popular. És, per tant, l’espai on les persones ens
sentim part de la comunitat, fent-ne centre d’activitat política,
social, econòmica i cultural.
El barri compleix funcions urbanístiques, però també
socioculturals i polítiques. És el lloc de la convivència i de la
tolerància, però també del conflicte i de la diferència. Conèixer
i descobrir el barri en les seves dimensions múltiples ajuda a
conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i a entendre millor la
diversitat de la nostra societat.
Què s’haurà de fer a la nova República Catalana
Independent?
••Fomentar formes d’actuació i models d’organització
municipal realment participatius i democràtics, vetllant per
l’aplicació i el bon ús dels diversos mecanismes i de les vies
reals d’implicació ciutadana en l’àmbit institucional.
••Reivindicar el dret a l’espai públic com a espai de
socialització col·lectiva, on poder desenvolupar la
participació popular com a espai de trobada, de producció
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d’activitats col·lectives.
••Garantir polítiques per a la dignificació i recuperació
de l’espai públic de qualitat, com a millor escenari per la
socialització de la vida urbana.

Cal fomentar formes
d’actuació i
models
d’organització
realment
participatius
i
democràtics
i comptar
amb l’opinió
del veïnat
de manera
decisòria en
temes
estratègics

••Aprofitar les Tecnologies de la Informació i Comunicació
(TIC) per impulsar la informació immediata i suficient i per
a la presa de decisions permanent entre el veïnat.
••Aconseguir el reconeixement social de les entitats i del
moviment associatiu en la seva aportació al bé comú,
fomentant la seva participació en els afers municipals. Que
l’administració compti amb l’opinió del veïnat de manera
decisòria en temes estratègics com poden ser els serveis,
les infraestructures, el model d’urbanisme, els equipaments
públics o els pressupostos municipals.
••El reconeixement normatiu que inclogui la presència del
veïnat i de les entitats de forma automàtica en òrgans de
participació a tots els nivells. Exigint, alhora, una informació
transparent de l’administració i aplicant la democràcia
participativa, a través de processos de consulta a la
població, en el planejament i gestió municipals.
••Fomentar la “cultura de la participació” amb la introducció
en el disseny curricular d’escoles i instituts del coneixement
de les entitats veïnals i socials, educant des de i per a la
participació social crítica.
Els barris, amb el seu teixit associatiu, poden, han de ser, el
nucli bàsic, el primer esglaó de l’esforç col·lectiu per esdevenir
República Catalana Independent.
Quines hauran de ser les mesures immediates de
la nova República Catalana Independent?
••Solucionar la pobresa energètica, infantil i les desigualtats.
••Prioritzar recursos cap als serveis socials.
••Garantir l’assistència sanitària universal per a la gent del
municipi.
••Prendre mesures immediates amb dotació de recursos per
la superació de les situacions d’emergència social.
••Prendre mesures de suport a famílies amb membres en
atur o en situació de dependència.
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••Fer polítiques efectives d’inserció laboral, de creació
de treballs comunitaris i desenvolupar un model de
repartiment del treball.
••Combatre els abusos de les entitats bancàries evitant els
desnonaments, exercint una defensa activa dels afectats.
••Desenvolupar plans integrals per a la gent gran.
••Desenvolupar polítiques de promoció del teixit cooperatiu,
de les xarxes d’autogestió de serveis i de béns comuns, de
l’agricultura urbana i donar suport a l’emprenedoria social i
al comerç de proximitat.
••Donar una atenció particular, de la mà de les AMPA i de la
comunitat educativa, a les situacions de vulnerabilitat que
afectin a la infantesa.
••Promoure de manera efectiva el transport públic com
a element cabdal d’articulació territorial i de justícia
mediambiental amb preus populars i tarificació social.
••Elaborar un Pla Estratègic de Turisme, elaborat amb la
participació activa dels veïns, que reordeni l’oferta turística
cap a un model sostenible que doni suport a d’altres
activitats econòmiques més enllà de l’oci i el consum.
••Educar per la convivència i la solidaritat mitjançant plans
d’entorn i coeducació amb la prevenció efectiva de les
conductes incíviques.
••Fer pressupostos participatius i referèndums vinculants
sobre temes importants de cada barri.
••Realitzar auditories per analitzar els comptes de tots
els organismes públics municipals o amb participació
majoritària de capital públic.
Esdevenir una República Catalana Independent és la millor
garantia per poder disposar dels marcs legislatius necessaris
i dels recursos econòmics suficients per poder dur a terme el
que la ciutadania necessita per contribuir a solucionar els seus
problemes col·lectius i ajudar a l’objectiu final: un ciutadà més
feliç.

Els barris,
amb el seu
teixit
associatiu,
han de ser el
nucli bàsic
de
l’esforç
col.lectiu
cap a la
República
Catalana
Independent

Lluís Rabell, President de la Federació d’Associacions de Veïns
i Veïnes de Barcelona (FAVB)
Josep Arranz, Coordinador de Veïns per la Independència (VxI)
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