MANIFEST D’ICV-EUIA-EPM MUNICIPALS 2015
DIGNITAT, DRETS I DEMOCRÀCIA
Som d’esquerres i ecologistes perquè som municipalistes. Des de sempre i ara
més que mai. Fem activisme polític des del compromís amb la quotidianitat,
com a espai per transformar la vida. Amb les polítiques de proximitat, com a
eines per construir igualtat, llibertat i fraternitat. Amb la democràcia local, com a
projecte per situar el poder en mans de la gent.
El municipalisme democràtic i transformador d’ICV-EUiA-EPM, colze a colze
amb la ciutadania i els moviments socials, ha estat clau per avançar cap a
ciutats i pobles més humans i habitables, cap a barris dignes, espais de
convivència entre persones diferents. Mai no hem deixat de treballar per
millorar les condicions de vida de la gent, a peu de carrer. De lluitar per fer
possible que la gent escrigui el seu propi futur, ciutat a ciutat.
Vivim ara un temps nou. Els poderosos aprofiten el canvi d’època per carregars’ho tot. No sortim de la crisi, però l’austeritat salvatge ja ha provocat més
desigualtats, més atur i molt dolor. Desmantellen drets, rescaten bancs i ens
precaritzen la vida. Pretenen convertir la democràcia en un simulacre. A les
nostres ciutats el que va començar en retallades ha esdevingut agressions a la
dignitat de la gent, vulneració dels drets humans. Converteixen serveis en
negocis i béns comuns en mercaderies. Ens volen clients i no ciutadania. Tanta
desigualtat es fa insuportable.
És en aquest context que volen també carregar-se el municipalisme. Saben
que la ciutadania empoderada en municipis forts té un potencial solidari i de
dignitat que xoca amb el seu projecte mercantilitzador de les relacions
humanes, de buidatge democràtic de la política. Però tot està en disputa. I ens
tindran al davant. No se’n sortiran.
Avui als ajuntaments, a les ciutats, estem forjant un temps de resistències, sí.
Perquè no ens dobleguem. Perquè la fermesa en la defensa del patrimoni
col.lectiu de la gent i els barris populars és condició per erigir futurs alternatius.
Volem construir aquests futurs. Convertirem, carrer a carrer, les trinxeres de
resistència en llocs d’esperança. I l’esperança en força popular per guanyar.
Per construir municipis amb vida, democràtics, amb drets i dignitat. Ciutats i
pobles en comú. El 24 de maig s’obre un nou temps per al municipalisme.
-

-

Un nou municipalisme per rescatar la dignitat de la gent, plantar cara a
l’emergència social i assegurar un mínim vital a tothom. Volem ciutats i
pobles sense exclusió social i lliures de desnonaments. Ciutats i pobles
lliures de pobresa energètica i risc de malnutrició: cap llar on es passi fred,
cap persona sense alimentació.
Un nou municipalisme per construir una democràcia local de debò: de cada
dia i no d’un dia cada quatre anys. Per decidir-ho tot. Volem ciutats i pobles
amb participació directa, consultes populars i gestió compartida. Governar

amb diàleg i transparència, amb rendiment de comptes i auditories
públiques. Ajuntaments amb parets de vidre.
-

Un nou municipalisme per superar la crisi i la lògica especulativa que l’ha
generada. Per construir economies locals orientades a satisfer necessitats
humanes i creadores de vincles socials. Per articular nous models
productius i de consum cooperatius i ecològics. Volem ciutats i pobles amb
drets laborals garantits. Volem els recursos públics en mans de la
ciutadania, al servei de la majoria.

-

Un nou municipalisme per garantir l’accés a l’educació i la cultura. Per viure
en llibertat i en comunitat. Volem ciutats i pobles acollidors, on es puguin
realitzar tots els projectes de vida, on sigui possible la igualtat entre dones i
homes, l’emancipació de la gent jove, l’autonomia de les persones amb
diversitat funcional i la dignitat de les persones grans.

-

Un nou municipalisme per assegurar entorns habitables i saludables. Per
situar la gestió de l’aigua i l’energia sota control públic i ciutadà, com a béns
comuns i no mercaderies. Volem ciutats i pobles amb mobilitat humana,
espai per viure i aire net per respirar, sense contaminació. Volem defensar
el territori i el medi natural contra totes les agressions.

-

Un nou municipalisme per garantir la dignitat dels barris i l’habitatge per a
tothom. Per fer efectiu el dret a la ciutat, on no hi hagi gent sense casa, ni
cases sense gent. Volem ciutats i pobles amb justícia urbana. Amb un
urbanisme de gènere, ecològic i participatiu. Volem que l’espai públic sigui
comunitari, per exercir lliurement la ciutadania.

Un nou municipalisme on repensar objectius i maneres de fer. On mobilitzar
il.lusions, aplegar energies, teixir complicitats i articular espais de confluència
política. Espais on hi càpiguen totes les opcions que, des de l’aposta per la
vida, vulguin derrotar les causes i les polítiques del patiment. Ciutats i pobles
que esdevinguin punta de llança en la construcció d’un país just, net i lliure. Al
bell mig del nostre projecte emancipador i com a primera oportunitat per sumar,
per guanyar i per governar en el decisiu cicle electoral del 2015 que obrirà una
nova etapa constituent.
A les eleccions del 24 de maig està en joc la reapropiació col.lectiva de la
política en clau de democràcia quotidiana. I està en joc la reconstrucció de
condicions de dignitat humana. Les dones i els homes d’ICV-EUiA-EPM ens
comprometem a treballar com sempre, a lluitar com mai, per fer possible un
gran triomf, arreu, de la justícia social, la revolta democràtica i la defensa del
territori. I forjar, l’endemà, ciutats i pobles amb dignitat, drets i democràcia.
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