Acte de presentació de Guanyem Barcelona a Ciutat Vella:
Guanyem Ciutat Vella
Reunits els dijous 24 de juliol al moll del Port Vell, al barri de la Barceloneta, Ciutat
Vella, Barcelona, els membres, voluntaris, caps visibles de Guanyem Barcelona i els
veïns de Ciutat Vella presents, comença a les 19:30 hores l’acte de presentació de
Guanyem Ciutat Vella.
Assistència: Centenars de persones, uns 300 veïns i veïnes de Ciutat Vella, la Gala Pin,
membre de la formació Guanyem, en Daniel Jiménez Schlegl, advocat, i en David
Bravo, arquitecte.
Informe de l’acte: La Gala inicia l’acte donant la benvinguda als veïns i veïnes de Ciutat
Vella i lamenta la coincidència horària de la xerrada i la manifestació “Prou complicitat
amb Israel”. Feta aquesta obertura de l’acte na Gala li passa la paraula a l’advocat
Daniel Jiménez
En Daniel Jiménez inicia la seva intervenció explicant les tasques que s’han anat
realitzant als col·lectius de Ciutat Vella així com expressa que la seva funció dins
d’aquest col·lectius ha sigut la d’intentar ajudar des de l’assessorament juridico-legal.
Tot seguit en Daniel critica la corrupció d’alguns partits i el mal ús que s’han fet dels
espais públics, com el Palau de la Música, el pla d’usos en l’habitatge, la política
referent a les terrasses, etc. Així en Daniel qualifica a l’actual Barcelona com una ciutat
“oferente”, que ofereix els serveis públics al sector privat.
En la mateixa línia en Daniel qualifica al sistema econòmic actual com a “capitalisme
hiperbòlic, un liberalisme que té gran efectes nocius, que ha portat a Barcelona a ser una
ciutat amb una gran massificació turística, amb una planificació turística del Port Vell
que fa més rics als que ja són rics i que sol mira pels interessos del turista.
En Daniel expressa, així doncs, que Guanyem és la canalització del desengany i de
l’enuig. Guanyem, expressa, ha de ser l’espai d’una nova ètica, una ètica de compromís
amb el col·lectiu. “S’ha de recuperar la polis, sense la polis la ciutadania no pot
sobreviure.
En aquest sentit en Daniel destaca que hi ha un motí per una clara qüestió de dignitat,
un motí que no entén la política classista que permet la existència d’una societat amb
una gran desigualtat social que va en augment, i afirma que aquest motí és el motí de

Podemos, el del 11-M, el de Guanyem i finalitza dient que aquests motins poden arribar
a produir una revolució. D’aquesta manera en Daniel Jiménez li cedeix la paraula a en
David Bravo.
En David comença la seva intervenció expressant el seu amor absolut a la ciutat de
Barcelona, una ciutat amb dinamisme, amb lluita, col·lectivisme, xarxa i teixit
associatiu. Tanmateix explica que el motiu de l’acte és la presentació de Guanyem
davant dels veïns de Ciutat Vella i expressa el seu desig d’escoltar les preguntes o
propostes de la gent per saber què vol dir Guanyar Barcelona i què vol dir Guanyar
Ciutat Vella.
En David reconeix que l’època que estem vivint és una època molt estranya, una època
on els partits que han abraçat el liberalisme actuen, fan política i prenen decisions que
van en contra de la majoria de la societat. Així doncs evidencia la contradicció que hi ha
en uns principis que entén la societat com un món lliure on les institucions prenen partit.
Tanmateix en David aposta per la igualtat social, la democratització de totes les
institucions polítiques, i davant de la situació d’urgència que estem vivint demana que
els ciutadans siguin crítics amb allò que els envolta. Un cop finalitzada la intervenció
d’en Daniel emplaça a tots els assistents a signar per a la recollida de firmes i li cedeix
el torn de paraula a la Gala.
La Gala comença la intervenció fent evident la existència d’una màfia política
organitzada que governa les institucions. D’aquesta manera critica el frau del Port Vell
organitzat per la màfia russa amb el vistiplau de l’Antoni Vives, regidor de CIU a
l’Ajuntament de Barcelona. Així na Gala afirma que persones com l’Antoni legislen a
costa de la majoria de ciutadans de Barcelona i esmenta que fa un any es van desallotjar
col·lectius al Poblenou.

Tot seguit na Gala esmenta que els pobres no poden viure a la ciutat, la desigualtat ha
crescut un 20% a Barcelona des de que en Xavier Trias va ser investit com a alcalde de
la ciutat i expressa la seva perplexitat ja que econòmicament l’Ajuntament està en
superàvit.
En la mateixa direcció na Gala recorda que els col·lectius de la ciutat molt abans de que
es construís el Fòrum de les Cultures ja anunciaven les irregularitats que s’estaven
produint en els contractes i expressa que la ciutadania sempre va per davant de les
institucions i alerta de que ja hi ha col·lectius que estan treballant pel bé de la
democràcia.
Tanmateix na Gala evidencia el seu rebuig a les polítiques d’austeritat dels governs de
la Generalitat i de la Moncloa en els últims anys per les retallades en sanitat, en
educació, per la Ley Mordaza, la llei de l’Avortament, etc.
Na Gala recorda que recentment s’ha desnonat a la ciutadana Irene i els seus tres fills a
la Zona Franca i torna a criticar a les institucions per no acceptar la ILP de la PAH.
Tot seguit na Gala explica què és Guanyem. Guanyem és un espai de confluència, sol és
possible si ho fem entre tots i totes, és necessari el protagonisme de la gent.
Afirma que quan es va començar amb el projecte únicament eren 200 persones i no n’hi
a prou, per sort cada vegada som més i gent molt diversa. Na Gala explica que per a que
aquest projecte prengui forma s’ha de fer de la pluralitat una força que porti a la societat
un nou contracte étic entre ciutadania i institucions.
Així, na Gala expressa la seva perplexitat quan es coneixen notícies de famílies que
se’ls talla l’aigua per impagament i quan es produeixen desnonaments en una ciutat on
hi ha una quantitat immensa de pisos buits. En aquest sentit apunta que el número
d’habitatges turístics il·legals és major als habitatges turístics legals i això sol és
possible per la mà estesa que dona l’Ajuntament de Barcelona al lobby turístic, un lobby

que ha especulat i reconvertit certs espais de la ciutat amb promeses laborals com les del
Hotel Vela, molt lluny del que es va parlar en el seu dia.
Seguint la seva intervenció na Gala explica que Guanyem proposa la creació d’una
auditoria pel control de sous i càrrecs dels regidors de l’Ajuntament de Barcelona,
elecció directa dels regidors de districte, descentralització del poder municipal per a
donar més poder als districtes i als barris, limitació de la durada dels mandats, revocació
de càrrecs, etc. Na Gala esmenta que no és possible que la ciutadania no tingui mitjans
per accedir a certa informació i torna a criticar a polítics com l’Antoni Vives demanant
la publicació de les agendes dels càrrecs públics.
Ja per finalitzar na Gala esmenta i recorda que Guanyem està en fase de validació des
del 26 de Juny fins al 15 de Setembre i remarca que l’objectiu és aconseguir les 30000
signatures totals, 15000 de ciutadans de Barcelona. Així doncs na Gala emplaça a tots
els assistents a que signin el manifest a casa seva o als ordinadors del fons de l’acte. En
aquest sentit na Gala comenta que un cop passada aquesta fase de validació es faran més
xerrades per saber entre tots i totes què vol dir guanyar a Ciutat Vella.
D’aquesta manera comença el torn de paraula per als veïns i veïnes de Ciutat Vella.
1. Fa anys la Barceloneta tenia un contingut veïnal i industrial important i els
mitjans de comunicació s’han encarregat de ressaltar lo dolent de la Barceloneta.
Ens quedaven tres places i ens les han tret. Quina és la vostra solució?
2. Estic entusiasmada amb aquest projecte, certament la fortalesa de Guanyem ha
de ser la unió de forces. Respecte els líders tinc molt clar que la societat la fem
entre tots i aquesta ha de ser molt més amable en els valors. L’únic valor d’ara
és el diner i això no pot ser.
3. El 99% de la gente que estamos aquí y la mayoría de la gente sabe los trazos
mafiosos que se mueven en la política. Elogio a la PAH por todo lo que ha

hecho en estos últimos años. Quiero que Ada no sea la representante de la PAH,
quiero que sea la Ministra de Vivienda. Quiero un cambio de discurso, des de
siempre estamos en contra de ellos, hay que cambiar de mentalidad, tenemos que
estar a favor de los que creen en una sociedad justa y de todos y cambiar el
discurso del choque, el discurso de estar siempre en contra es el de toda la vida.
Guanyem tiene que ser un movimiento desde abajo.
4. Estic d’acord amb la revocació de càrrecs i amb tot el que heu anat dient però tot
i així és necessari un canvi d’actitud.
5. Estan desapareixent els comerços de proximitat.
Agafa la paraula na Gala afirmant que per arribar a tenir la societat que Guanyem
vol, cal disposar de mecanismes de poder per a poder realitzar aquest desig. De la
mateixa manera explica que aquestes qüestions com les del petit comerç es tenen
molt en compte i és una de les coses que es treballaran un cop finalitzi aquesta fase
de validació.
Agafa la paraula en Daniel Jiménez afirmant que el petit comerç ha patit molt la
crisi econòmica i destaca el fet de que ara als barris és molt difícil trobar una
ferreteria, una llibreria o una botiga de queviures.
Agafa la paraula en David Bravo explicant que davant dels problemes quotidians
dels barris hi ha tres possibles opcions per part de les institucions: no fer res,
intervenir o provocar el propi problema. En referència al turisme en David afirma
que el dret a la ciutat és el mateix per un ciutadà que per un turista i demana que la
ciutadania no caigui en l’engany de que el problema és el turisme, el problema és la
no regulació del turisme.
Torna la ronda de preguntes, propostes i reflexions dels veïns de Ciutat Vella

6. Cal més transparència i més urbanisme. Quins són els problemes més essencials
als barris? Volem un turisme per tots. Ens menteixen en el dret a l’habitatge, un
dels drets més malmesos en aquesta ciutat.
7. Quería destacar esta unión de vecinos que se esta produciendo en varios sitios de
la ciudad. Si esta unión de vecinos es la fortaleza de Guanyem, por qué no vais
solos?
8. Es importante tenir guías, Ada, Gala, los líderes son una canalización de la
expresión de la Sociedad.
9. Se’ns presenta una oportunitat única per guanyar. Si trepitges carrer te’n adones
que la gent vol més que reivindicació. Si no fem pinya ens faran llenya. Hem de
fer carrer.
10. Ens han enganyat i ens enganyen. Ens volen fer creure que els poders econòmics
són el motor d’aquesta ciutat
11. El perill de Guanyem és que es creï tanta il·lusió. S’ha de donar poder als
moviments i que la gent s’afegeixi. L’objectiu és potenciar i multiplicar.
Un cop finalitzat el torn de paraula als veïns de Ciutat Vella, finalitza l’acte l’Ada
Colau destacant que li agradaria participar d’aquest acte com una més i expressa el
seu desig de que la ciutadania prengui força i poder per un control més democràtic
de la ciutat.

