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PRIMÀRIES de Barcelona En Comú
Participa: la política la fem entre tots!
Estem en un moment de canvi, un moment
d’emergència social, un moment d’exigir més
i millor democràcia i de posar en pràctica
aquest anhel. Et convidem doncs a escollir
els candidats de Barcelona En Comú per a les
properes eleccions municipals i a prioritzar les
40 mesures inicials del programa de govern.
És el moment del qui i el què, de decidir qui
volem que vagi a les institucions i per fer què.
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Per fer-ho possible anem més enllà del
model de primàries habitual, fent una
elecció directa dels consellers de districte
i posant les mesures inicials de govern a
votació. Per conèixer i millorar aquestes
mesures, que seran la base del programa
electoral, realitzem alhora un procés de
deliberació del programa municipal mitjançant
DemocracyOS, l’eina de participació digital;
un procés paral·lel a les primàries per debatre
i fer propostes per guanyar la ciutat i fer front
a l’emergència social.

1. CALENDARI
•1
 3-24 de febrer: Constitució de candidatures
https://barcelonaencomu.cat/primaries
•2
 8 de febrer: Proclamació de les
candidatures.
•1
 7 febrer-2 març: Comentaris i aportacions
al programa inicial de 40 mesures de
Barcelona En Comú.
https://barcelonaencomu.cat/primaries
•2
 8 de febrer-6 de març: Campanya primàries.
Durant aquesta setmana es farà un acte
a cada districte amb tots els candidats a
conseller de districte.
•5
 de març: Sessió de preguntes en línia de
la ciutadania als candidats a conseller de
districte.
•7
 -12 de març: Votació en tres urnes
https://barcelonaencomu.cat/primaries

2. QUI ES POT PRESENTAR?
Tothom es pot presentar a qualsevol dels dos
tipus de candidatures.

3. COM SÓN LES CANDIDATURES?
Hi ha dos tipus de candidatura:
1. Candidatures a cap de llista juntament amb
un equip de govern. Els equips han d’estar
formats per un mínim de 5 persones i un
màxim de 20 persones. Han de complir amb
els criteris de paritat de gènere i comptar
amb membres dels diversos actors que
formen part de Barcelona En Comú.
2. Candidatures individuals a conseller/a
de districte. Es realitzarà l’elecció d’un/a
conseller/a per cada un dels 10 districtes de
Barcelona.
Per ser candidat cal conèixer i complir els
requisits recollits al reglament
https://barcelonaencomu.cat/primaries
i emplenar el formulari
https://barcelonaencomu.cat/primaries
Avals: Totes les candidatures hauran de tenir
un mínim de dos avals d’espais polítics que
conflueixen a Barcelona En Comú. El procés
de petició dels avals de cada formació es
realitzarà a avals@bcnencomu.cat bcn@euia.
cat bcn@iniciativa.cat avalspodembcn@gmail.
com avalsbcn@procesconstituent.cat fins
al 24 de febrer, especificant en el correu les
dades sol·licitades al reglament.

4. COM ES FARÀ LA LLISTA?
En el primer lloc hi haurà el cap de llista
que hagi guanyat. El seguirà el seu equip.
Després d’aquestes persones hi haurà 10
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consellers (un per a cada districte) escollits
en primàries. Les següents posicions seran
per a persones que siguin un referent de
temàtiques de ciutat. Les posiciones finals es
reservaran per a persones amb una trajectòria
pública reconeguda. Totes les posicions estan
subjectes a la correcció de gènere.

5. TRES VOTACIONS EN UNA
La votació es realitzarà en tres urnes:
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A la primera urna es prioritzen les 12 mesures
que creus més importants per a Barcelona.
Les 40 més valorades en conjunt constituiran
la carta de mesures inicial i ens donaran un
mandat ciutadà.
A la segona urna es votaran els consellers de
districte, de forma individual i districte a districte.
En el nostre manifest inicial ja vam dir que els
regidors de districte haurien de ser escollits de
forma directa, però la llei actual no ho permet i
per tant no ho podrem implementar fins que no
guanyem. No obstant, per mostrar que aquest és
l’horitzó cap al qual volem caminar i dur la veu
dels barris a la seu de districte, fem primàries
per escollir un/a conseller/a per a cada districte
que tindrà Barcelona En Comú.
A la tercera urna es vota el cap de llista
acompanyat d’un equip. Els equips han de
ser d’un mínim de 5 persones i d’un màxim
de 20. Qui es presenti a cap de llista ho ha
de fer amb un equip perquè volem equips
per treballar en comú, per governar obeint
plegats. A més volem que siguin equips
amplis que incorporin la diversitat dels
espais confluents tenint en compte relacions
de cooperació, així com que es faciliti que
es formi un equip de govern cohesionat.
Governar Barcelona és una tasca il·lusionant i
de molta responsabilitat, qui es presenti ha de
tenir el suport de la gent.

6. QUI POT VOTAR?
Podran votar tots els residents a Barcelona
majors de 16 anys. Per votar cal registrar-

se, a https://barcelonaencomu.cat/primaries
presentar DNI o passaport, així com un
número de telèfon mòbil.
Per presentar-se cal registrar-se, i
comprometre’s a complir el codi ètic
(https://barcelonaencomu.cat/ca/governarobeint-un-nou-codi-etic-guanyar-barcelona) i
el programa de Barcelona En Comú.
S’habilitaran taules de votació presencial als
barris per a qui no pugui o no vulgui votar en
línia.

7. QUÈ ÉS i QUÈ FA UN/A
CONSELLER/A DE DISTRICTE?
Cada districte té un ple format per un/a
president/a, un/a regidor/a, i els consellers
de districte. Els plens de districte regulen i
gestionen les qüestions relacionades amb el
districte segons les seves competències. Els
consellers de districte formen part d’aquest
ple. Dit d’una altra manera, és un ajuntament
a petita escala per a cada un dels districtes,
però amb menys competències. Qui governa
el districte és el/la regidor/a.
La tasca dels consellers és primordial en un
projecte com Barcelona En Comú, que entén
que la ciutadania ha de ser la protagonista
de la política pública. A la Barcelona dels
barris, és des del territori que hem d’anar
construint la ciutat democràtica que volem.
Tendir cap a una descentralització del poder
en els districtes és un pas clau. Els veïns i
veïnes dels barris són els que millor coneixen
els problemes i les solucions, i han d’estar en
l’epicentre de la vida pública dels districtes.
Els consellers són clau per aprofundir la
corresponsabilització en la política pública
que planteja Barcelona En Comú.
Un/a conseller/a de districte de Barcelona
En Comú té com a tasca principal la relació
amb el teixit associatiu i el coneixement del
territori. A més ha de procurar obrir les portes
de la institució perquè la política al districte
no sigui només qüestió d’uns quants. A més,
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de Barcelona En Comú i les postures que
responguin a l’interès general en els espais
del districte als quals ha d’assistir com a
conseller/a sempre en estricta vinculació amb
el teixit veïnal i associatiu del territori.
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participa en el Consell de districte i en els
òrgans de districte que corresponguin i hi
presenta preguntes, propostes o esmenes.
Un/a conseller/a de Barcelona En Comú
haurà de defensar les mesures del programa
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