Acte de presentació de Guanyem Barcelona a Poblenou: Guanyem
Poblenou
Reunits el dia 22 de juliol a la biblioteca Manuel Arranz, al carrer de
Joncar del barri de Poblenou de Barcelona els membres, voluntaris i
caps visibles de Guanyem Barcelona i els membres dels diferents
col·lectius i moviments socials del barri per una banda, i els veïns per
una altra, comença al voltant de les 19:30 hores l’acte de presentació
de Guanyem Poblenou.
Assistència: centenars de persones, al voltant de 300 veïns i veïnes
del Poblenou i diferents membres de la plataforma Guanyem
Barcelona i altres formacions i moviments socials del barri, entre ells
l’Ada Colau, en Joan Maria Soler i el Raimundo Viejo, que prendran la
paraula com a portaveus de l’acte.
Informe de l’acte: Comença l’acte en Joan Maria Soler, veí i activista
social del barri. Per introduir recorda una intervenció d’Arcadi Oliveres
al barri farà uns 5 anys com un moment especial. Continua
assenyalant que què ningú cregui en el sistema no és cap novetat,
que el sistema es cau. Que no és normal el que està passant, que no
pot ser que hi hagi tants nens malnodrits al nostre país i que hi hagi
gent desnonada o que no pot pagar l’aigua. “Hem de creure amb
nosaltres mateixos”, arenga en Joan Maria mentre comenta que els
de dalt, els rics i els seus còmplices s’estan posant nerviosos i fins i
tot manen retirar els cartells de les presentacions de Guanyem
Barcelona. També creu que la Barcelona que volem construir està
molt lluny de la “marca” en que estan convertint la ciutat. Per acabar
recorda com fa anys, els veïns del barri del Poblenou van guanyar,
lluitant, Can Saladrigas i que ara ens toca guanyar el barri i guanyar
la ciutat.
Continua la presentació en Raimundo Viejo, doctor i professor de
Ciència Política apuntant lo enriquidores i emocionants que han sigut
totes les xerrades de barri que s’han fet fins ara i que Guanyem
Barcelona no és el partit polític de ningú, sinó una proposta. I
aquesta proposta sorgeix de l’esgotament del règim del 1978, que
només ha servit per fer més rics als de sempre i que ha frenat els
processos democratitzadors, que al cap i a la fi són els que fan
democràcia. Continua dient que no ens hem de quedar a casa ni ens
hem de quedar al carrer, sinó que lluitant, és a dir fent política, hem
de conquerir les institucions ja que si no guanyem, ens destrueixen
(apel·lant, entre d’altres al suïcidi de part dels afectats per la crisi i el

mal govern de les diferents institucions). Per finalitzar, diu que per
tot el que està succeint gent que mai havia estat interessada en
entrar a les institucions s’ho plantegi per tal de canviar-ho tot,
convergint amb altres forces de tot caire compromeses amb els
valors dels moviments socials.
A continuació, pren la paraula l’Ada Colau per a finalitzar el torn de
paraula dels portaveus de l’acte. Diu que Guanyem Barcelona busca
la confluència amb tots els moviments i forces que així ho vulguin si
respecten la forma en que la plataforma i els moviments socials
veuen la política. “Som majoria” continua, i per a comprovar-ho, per
saber que Guanyem no està sola es demanen 30.000 firmes (15.000
de Barcelona i 15.000 d’arreu). Planteja com canviar la situació
actual, situació en la qual ens roben els barris i la ciutat: “Hem d’anar
a les institucions per pura supervivència” però recalca també que un
cop allà, haurem de continuar lluitant davant de totes les pressions
que eventualment rebrà Guanyem Barcelona si arriba a governar.
Continua dient que guanyar Barcelona i guanyar les eleccions son
coses molt diferents i que el descontentament social sorgit sobretot a
partir del 2011 amb el 15M s’ha de traduir a les urnes. S’ha de lluitar
per uns objectius concrets pels quals els moviments socials han lluitat
tots aquests anys, objectius que Guanyem no ha inventat. Parla del
poder que tenim entre tots per canviar el final del guió que ens han
imposat, si no ho fem ens ho acabaran treien tot i mai tornarem al
nivell de benestar anterior, per molt que sortim de la crisi econòmica.
Acaba la seva intervenció apel·lant a l’optimisme militant en
contraposició al pessimisme que busquen els governants, governants
que ordenen retirar els cartells dels actes de Guanyem Barcelona.
Un cop han acabat les intervencions els portaveus de Guanyem, es
cedeix el torn a diferents veïns i veïnes membres de plataformes i
moviments socials del barri. Parlen membres de la Flor de Maig que
destaquen l’historial lluitador del barri, promovent espais
autogestionats i horts ocupats, i membres de l’Assemblea solidària
contra els desnonaments, on la seva lluita al barri contra les
polítiques de caire racista dels diferents governs de l’estat ha ajudat a
varies famílies d’immigrants a viure dignament. També intervé una
veïna indignada amb la situació de molts alumnes del Poblenou, que
veuen com segueixen cursant els seus estudis dintre de barracots en
lloc de gaudir dels espais adequats per al bon desenvolupament de
les classes.

Un cop finalitzen les intervencions s’obre el debat a tots els veïns i
veïnes que vulguin participar.
1. El primer en parlar és en Sergi, que comenta la necessitat
d’acció de Guanyem dins el procés de participació ciutadana del
9 de novembre.
2. En Marc recalca la importància de comptar amb la trobada
municipalista
3. En David en canvi dubte de l’encaix d’Iniciativa per Catalunya
dins del projecte ja que segons ell, ha estat còmplice de
projectes com el 22@.
4. Una altra veïna comenta la importància de tenir en compte
totes les contaminacions que patim els habitants d’una gran
ciutat com Barcelona.
5. Impulsar el transport públic com a mitjà de transport bàsic i de
qualitat tot reduint el flux de vehicles per a fer de Barcelona
una ciutat millor.
6. Una altra veïna pregunta per la postura de Guanyem Barcelona
respecte els apartaments turístics.
7. El següent veí fa una crítica centrada en que les intervencions
dels portaveus han sigut massa llargues i que si realment és un
procés participatiu, les intervencions de la gent haurien de ser
molt llargues.
8. Un altre veí parla de la perversitat del govern i de la necessitat
de destruir per a després construir, i critica també que les
places no s’omplen mai quan hi ha assemblees de barri.
9. Les últimes intervencions es centren en la confluència d’actors i
en la necessitat de no trair mai a les bases.
Després de les intervencions dels diferents veïns i veïnes, els
portaveus prenen la paraula per tal d’aclarir tots els dubtes i
preguntes en la mesura que sigui possible. En Santiago comença
responen a la problemàtica del dret a decidir deixant clar que la
postura es clarament positiva, però no només per a decidir la relació
amb l’estat espanyol i l’emancipació de Catalunya com a poble, sinó
dret a decidir per a canviar-ho tot. També comenta, en el cas de la
confluència amb ICV que la intenció de Guanyem es confluir amb
tothom però mai a qualsevol preu. Quan pren la paraula l’Ada, respon
a les crítiques sobre l’organització de l’acte dient que per suposat que
l’acte és imperfecte i que treballen per a que millori acte rere acte, i
que qualsevol d’aquestes crítiques és més que benvinguda. Emplaça

als veïns i veïnes a signar el manifest per tal de poder arribar a les
30.000 signatures.

	
  

