Acte de presentació de Guanyem Barcelona a Sants:
Guanyem Sants
Reunits els dimarts 15 de juliol al Centre Cívic Cotxeres de Sants, al barri de Sants de
Barcelona, els membres, voluntaris i caps visibles de Guanyem Barcelona i els membres
del Centre Social de Sants, per una banda, i els veïns de Sants per una altra, comença a
les 19:00 hores l’acte de presentació de Guanyem Sants.
Assistència: Centenars de persones, uns 400 veïns i veïnes de Sants i els diferents
membres de Guanyem, entre ells l’Ada Colau i la Gala Pin que prendran la paraula en
nom de la formació. També cal destacar la presència a l’acte del Casal Social de Sants
ja que un dels seus membres, en Jordi Soler, s’encarrega de realitzar la introducció de
l’acte.
Informe de l’acte: En Jordi Soler (Centre Social de Sants), presenta l’acte fent referència
a la gent de Sants i al seu caràcter social com a barri, així com al seu esperit crític
respecte les polítiques que s’han anat donant ens els últims anys, tot destacant la seva
capacitat de superació i treball. Així mateix en Jordi fa referència a CanVies com el
símbol evident de la desconnexió entre la vella política i la política de barri. En Jordi
afirma que: “Quan la tirania és llei, la revolució és ordre” i que “quan els gats avancem,
els gossos borden”.
Després d’aquestes pinzellades finals en Jordi Soler li dona la paraula a la Gala Pin,
membre de Guanyem Barcelona.
Na Gala comença la seva intervenció deixant clara la seva intenció de parlar poc donat
que la intenció és fer de l’acte un debat obert on es coneguin quins són els problemes
més importants per als veïns de Sants. Tanmateix mostra la seva il·lusió i el seu
entusiasme per aquest projecte i agraeix l’assistència de totes les persones que hi són a
la sala.
En aquest sentit segueix la intervenció recordant la força latent de la gent del barri de
Sants, “Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad”.
Després d’aquests reconeixements al barri de Sants na Gala critica l’actual política
municipal d’en Xavier Trias aportant una sèrie de dades. Barcelona és una ciutat amb
102000 persones aturades i on n’hi ha 4000 desnonaments. Això succeeix en una
Barcelona on els lobbys es mouen amb absoluta impunitat.
Na Gala parla de que la democràcia ha estat segrestada i reconeix positivament el
contrapoder que planteja l’Espanya Industrial, Can Batlló, etc.
Tot seguit, na Gala, explica què és Guanyem?
Diu que és una proposta ciutadana de mínims oberta a que es formuli un nou codi ètic i
democràtic i per a fer-ho possible es necessitaran 30000 signatures en un temps de
validació del 26 de Juny al 15 de Setembre.
Na Gala explica quins mínims creu que haurien de conformar el codi ètic: atenció
universal, reorientació del model turístic que afavoreixin als interessos comuns,
eleccions directes dels districtes, càrrecs revocables, etc.

Per finalitzar na Gala destaca que el poder no el tenen els polítics sinó que el té la gent.
D’aquesta manera na Gala dona pas a la intervenció de l’Ada Colau.
Així com na Gala l’Ada recorda la intenció de parlar poc donant tot el protagonisme a la
gent de Sants.
L’Ada exposa què és Guanyem i com s’organitza afirmant que Guanyem ara per ara és
una pregunta i que la organització no està del tot definida ja que estem dins del procés
de validació del projecte, així que emplaça a tots els assistents a signar el manifest per
fer possible aquesta proposta.
L’Ada explica el per què s’ha optat per la quantitat de 30000 signatures reconeixent que
és una quantitat suficientment engrescadora per tirar endavant el projecte ja que opina
que aquesta serà la proposta de molts ciutadans barcelonins.
Novament recull les paraules de l’anterior intervenció recordant que al Setembre es
faran xerrades als barris per decidir quins són els mínims del codi ètic.
Tot seguit l’Ada afirma que Guanyem està en contra de la política de despatxos i que
l’alternativa a aquesta vella forma de fer política és el poder popular. El poder popular
passa per tenir més i millor democràcia, en el model actual la participació és una
molèstia, ja s’ha vist amb Can Vies amb el bloqueig institucional que dona
l’Ajuntament a altres formes d’entendre la ciutat. Guanyem no sorgeix com un
experiment, sorgeix de la necessitat. Així mateix fa referència a la Ley Mordaza que
castiga la protesta ciutadana.
Tot i així l’Ada exposa que malgrat les dificultats, el moment actual és una gran
oportunitat. Des de diferents col·lectius com la PAH s’ha evidenciat una gran implicació
i s’han despertat les consciències. La crisis, tot i el desastre evident i el camí difícil del
dia a dia, pot ser l’oportunitat per a un veritable poder ciutadà.
L’Ada fa visible que Guanyar Barcelona no és únicament Guanyar la ciutat com a tal,
sinó que Guanyar Barcelona comportaria obrir un meló municipalista que es podria
estendre a diferents indrets.
De nou l’Ada torna a criticar la gestió del govern Trias ara sobre la torre AGBAR, La
Caixa i la màfia del port. Tanmateix recorda la situació precària dels treballadors
ressaltant que avui en dia tenir un treball no és cap garantia d’èxit i es mostra contrària
al discurs oficial de que durant molt de temps hem viscut per sobre de les nostres
possibilitats. La resposta es no!, els culpables no som nosaltres.
Per acabar mostra que el resultat electoral no és el final i que hi ha molta feina a fer i
això passa per un canvi de la mentalitat social.
Així doncs l’Ada li passa el relleu a l’Ivan Miró, membre de Ciutat Invisible
L’Ivan comença la seva intervenció parlant de la vella política i com aquesta és incapaç
d’entendre els problemes de la gent dels barris.

Tot seguit l’Ivan ens diu que Guanyem és autoorganització, es crear noves formes de
participació, és posar la política al servei de la majoria, és centres com Can Batlló, un
laboratori de l’economia i la política urbana.
L’Ivan mostra el seu desencant amb el model de ciutat dels últims anys i desitja que els
barris de Barcelona no vagin al ritme que volen les elits dels barris de Sant Gervasi i
Pedralbes tot esmenant que Barcelona no és un pati de joc.
L’Ivan fa també referència al model turístic de la ciutat en el que es creen cada any
menys llocs de treball pel turisme mentre aquest augmenta, un model on els guies
turístics treballen pràcticament gratis amb un Ajuntament amb superàvit. Per finalitzar
l’Ivan recalca que guanyar Barcelona passa per l’associacionisme, el municipalisme, les
festes majors, els barris i els centres.
Així doncs, finalitzen les intervencions dels portaveus i es passa a la fase del torn de
preguntes i propostes dels veïns de Sants.
1. Com gestionaríeu Can Vies?
2. A Sants hi ha una presó d’estrangers, què faríeu si governéssiu la ciutat?
3. Hi ha molt poca gent jove a aquest acte i els joves estan patint més que mai les
conseqüències d’aquesta crisi. Vull enviar un missatge a la gent de la meva edat
perquè es reboti contra aquesta injustícia i que acudeixi als actes de Guanyem.
4. Ja fa anys que es parla de descentralització a l’Ajuntament de Barcelona i
aquestes eren promeses del PSC quan governava, la veritable descentralització
del poder passa per Guanyem.
5. Aquest projecte és possible tenint en compte les desavinences entre algunes
formacions polítiques que podrien adherir-se a Guanyem?
6. Guanyem és un projecte urgent i imprescindible. Avui dia és necessari un tic de
generositat.
7. Guanyem ha de ser la construcció des de la base que aporti una societat millor
per la majoria i això sol és possible si aconsegueix aglutinar a tots els partits
veritablement d’esquerres en una sola candidatura.
8. L’actual política municipal no respecta la protecció i l’ús del patrimoni
9. Sovint se’ns parla de ser emprenedor, del caràcter emprenedor des del sector
privat. Aprofitem aquestes consignes per al bé comú, mitjançant la creació de
noves cooperatives que aprenguin de les existents.
10. S’ha d’enfortir el teixit associatiu i això passa per compartir propostes i aprofitar
allò que funciona.
11. El meu desig és que cap candidat de Guanyem ha d’haver ocupat cap càrrec
públic. S’ha d’enfortir l’acció veïnal
12. Hem de valorar els centres i espais que tenim. El col·lectivisme està viu. D’altra
banda s’han de treure les BRIMO, ja està bé de la cultura de la por.
13. Sóc de la Zona Franca i la gent d’allà està anestesiada, no hi ha empenta
col·lectiva i necessitaríem un contagi dels moviments socials que s’han anat
produint a Sants.
14. Guanyem ha de ser una sola candidatura i no una suma de sigles.
Intervé l’Ada Colau per reforçar la idea de que Guanyem no és la seva plataforma, ni
tant sol és la candidata. El candidat s’haurà de decidir entre tots.

Ara ho fa na Gala recordant que per fer possible tot el que s’ha parlat són necessàries
30000 signatures. D’aquesta manera contesta a una de les propostes evidenciant que si
Guanyem és present a l’Ajuntament estarà en contra de la presó d’immigrants afirmant
que “Quan les lleis són injustes cal desobeir-les”. Tanmateix felicita a Sants per la
voluntat d’establir una economia cooperativa i expressa el seu desig d’una aliança
metropolitana per a que es compleixin els mínims bàsics que tothom vol.
Torna a agafar la paraula l’Ada expressant la voluntat de canviar la lògica piramidal
entre Ajuntament i barris expressant que centres com Can Vies no són un problema, són
democràcia i desitja que hi hagin més centres com Can Vies a la ciutat.
Tanmateix alerta de les trampes que estan fent el Partit Popular, amb la reforma de la
llei electoral, i Convergència i Unió vetant a Guanyem a Catalunya Ràdio, la ràdio
nacional pública de Catalunya.
Per finalitzar l’Ada fa evident les dificultats que hi hauran pel camí i torna a expressar el
seu distanciament amb el discurs oficial dels culpables de la crisis afirmant que els
recursos hi són i s’han de recuperar.
Després de resoldre tots els dubtes sorgits durant l’acte s’ha emplaçat als veïns a signar
el manifest per donar suport al moviment. https://guanyembarcelona.cat/signa/
#GuanyemSants!

