COMPROMÍS PER BARCELONA
Manifest Fundacional
Barcelona és una ciutat extraordinària que ha aconseguit fites exitoses
gràcies a l’entusiasme de la seva gent i a la fortalesa dels seus projectes
col·lectius.
En els darrers anys, però, la crisi econòmica, el mal govern i l’enfrontament
polític derivat del procés independentista han afeblit la ciutat. A la vegada
hem trobat a faltar un lideratge fort que protegís la ciutat de la inestabilitat
de la resta del país i la defensés davant del populisme.
És per això que urgeix un canvi a Barcelona, perquè som conscients que si
aconseguim superar la crisi política, protegir la ciutat i tenir un lideratge
clar, la nostra ciutat és imparable.
Així ho ha estat en la trajectòria que la ciutat ha tingut des de l’etapa
democràtica, amb Alcaldes socialistes que han aconseguit liderar una ciutat
socialment cohesionada, culturalment activa i econòmicament dinàmica.
Una ciutat que ha estat capaç de teixir complicitats entre institucions,
societat civil, entitats culturals o esportives i especialment entre veïns i
veïnes.
Ara són molts els projectes que reivindiquen aquest llegat però el projecte
que necessita Barcelona no s’improvisa ni es fa des de la nostàlgia. Cal
conèixer els reptes que la ciutat té per endavant. Barcelona no pot
esdevenir moneda de canvi o un trofeu en mans dels que han vingut a
cavar trinxeres més profundes o a traslladar el conflicte polític a casa nostra
o dels qui ja han fracassat en el seu intent de liderar-la.
Barcelona ha de ser l’espai per a retrobar-nos, un espai de solució i de
futur. Per aquest motiu les pròximes eleccions municipals han de ser el
primer pas per a tornar a posar els problemes de la gent al centre de les
prioritats.

Per això volem exercir un nou Compromís per Barcelona. Un compromís
per assumir des de la ciutat els reptes que ens afecten globalment com les
desigualtats, la seguretat, el canvi climàtic, la transformació digital, o la
gestió del coneixement. Estem convençuts que el nostre és el temps de les
ciutats i les regions metropolitanes, i que si tots sumem, la nostra ciutat té
un gran futur al davant.
Professionals de molts àmbits, de diferents trajectòries polítiques o que fins
i tot no havien fet el pas abans, ara ens unim amb un nou projecte
engrescador per Barcelona i confiem en Jaume Collboni per a liderar una
nova etapa de la ciutat amb un projecte transversal que estengui la mà a
tots els ciutadans i ciutadanes amb els següents compromisos.

El nostre compromís:

1. Compromís per posar Barcelona primer, dotant-la d’una
estabilitat institucional que la protegeixi del conflicte i no la
subordini a cap altre projecte polític.
2. Compromís per ampliar la Carta Municipal, per dotar la ciutat
de major autonomia i fer el salt metropolità que la ciutat
necessita. Volem una Àrea Metropolitana, amb competències més
amplies per a fer front al repte de l’habitatge, la seguretat,
l’economia o la cultura.
3. Compromís per una ciutat per viure, garantint una nova política
d’habitatge amb col·laboració-públic privada que asseguri aquest
dret especialment per a les noves generacions. Amb més habitatge
públic i millor transport sostenible.
4. Compromís per una ciutat segura on es compleixin les lleis i les
normatives en un marc de respecte a la llibertat i als

drets

individuals i col·lectius de tots els veïns i veïnes. Una ciutat amb
civisme, que vetlli per la convivència.

5. Compromís per una ciutat d’oportunitats pels joves, amb sous
que permetin a tothom desenvolupar amb dignitat el seu
projecte de vida. Una ciutat compromesa amb la innovació i
l’economia creativa, amb la recerca universitària, oberta al talent
local i al que ens visita i que asseguri una gestió òptima del
coneixement.
6. Compromís per la cultura gestionant un gran pacte que integri
educació, creació i producció de continguts a escala local,
metropolitana i internacional.
7. Compromís per una Barcelona amb turisme de qualitat, creant
nous espais de centralitat cultural i diversificant l’oferta pels
visitants en el marc d’una major exigència de complicitat amb els
operadors privats.
8. Compromís per una Barcelona saludable, amb 0 emissions i que
garanteixi la salut dels ciutadans i ciutadanes apostant pel
transport públic i convertint la transició ecològica en una
oportunitat per a crear nous llocs de treball a Barcelona.
9. Compromís per una nova col·laboració públic – privada, que des
del lideratge públic recuperi l’esperit de diàleg i treball conjunt
entre institucions, entitats, sindicats, i el conjunt de la societat civil
per a construir la Barcelona del futur.
10. Compromís per un nou pacte institucional amb la Generalitat i
el Gobierno de España que permeti desenvolupar el lideratge
internacional de Barcelona a escala socioeconòmica i asseguri la
seva condició de bicapital cultural espanyola.
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