	
  

‘Barcelona en comú’, nom de la candidatura de confluència
La candidatura de confluència impulsada per Guanyem Barcelona i acordada
amb ICV-EUiA, Podem Barcelona, Procés Constituent i Equo, adoptarà el nom
de ‘Barcelona en comú’ a les properes eleccions municipals.
La denominació permet visualitzar alhora la irrupció d’un nou espai comú i la
voluntat de construir la ciutat des d’una nova manera de fer, comptant amb
l’aportació de tothom i amb un clar protagonisme de la ciutadania. Sabem què
volem i sabem que només podem fer-ho en comú. Treballant pel bé comú,
defensant allò comú, i amb sentit comú.
La candidatura comptarà a partir d’avui amb un nou web barcelonaencomu.cat,
i amb presència a les xarxes socials a través de la pàgina barcelonaencomu de
Facebook i el compte @bcnencomu a Twitter.

Acord de confluència per guanyar una Barcelona en Comú
La idea que vam plantejar a la ciutadania fa uns mesos ha cristal·litzat. Avui us
presentem un acord sense precedents que fa possible l’única candidatura que
pot plantar cara a CiU i recuperar la ciutat per a la seva gent. Gràcies al
compromís i la implicació de milers de persones, i a l’amplitud de mires dels
actors polítics que han decidit recolzar aquesta candidatura amb generositat,
posant per davant de les sigles els objectius i les pràctiques que tenim en
comú, avui estem més a prop de fer front a l’emergència social que viu bona
part de la ciutadania de Barcelona i impulsar una veritable democratització de
les institucions.

	
  

	
  

L’elaboració d’un codi ètic, fruit de les jornades Governar Obeint que es van
celebrar el passat mes d’octubre amb la participació de centenars de persones,
van marcar una primera fita que ha conduït a un principi d’acord àmpliament
ratificat durant les darreres setmanes en processos de validació celebrats per
cadascun dels espais.

Els continguts d’aquest acord són:

1.- Model Organitzatiu
S'acorda treballar amb un únic espai de governança de la confluència i del
projecte municipalista. Es participarà i es prendran totes les decisions des
d'aquest vehicle comú. La seva construcció es desenvoluparà en dues fases:
Fins a les eleccions es treballarà conjuntament i es prenen com a referència els
grups de barris, eixos temàtics i comissions de Guanyem. Es farà un registre
únic amb totes les persones vinculades al projecte. Els dos òrgans de govern
fins a les eleccions seran: els plenaris o espais de ciutat on s'acordaran les
línies estratègiques de la candidatura i on podrà participar tothom dels barris,
eixos i comissions; i una coordinadora confluent formada pels coordinadors/es
de les comissions, delegats/des dels barris i eixos, així com persones
procedents dels diferents actors confluents, mantenint un ordre de magnitud
operatiu d’unes 25 persones. En funció de les necessitats i de comú acord es
podran convidar més persones a aquesta coordinadora.
Després de les eleccions es realitzarà un acte constituent del dispositiu
organitzatiu únic i se n’elegiran per registre els òrgans de govern: plenària i

	
  

	
  

coordinadora. Els espais de treball es mantindran i se’n garantirà la presència a
tots els òrgans de govern.

2- Nom i imatge de la candidatura
S'acorda una imatge i nom únic per a la candidatura. Barcelona en Comú és el
nom de la candidatura i el logotip és:

	
  
3.- Designació i forma legal de la candidatura
Després d'estudiar les diferents opcions legals de la candidatura es considera
que la formulació legal que més beneficia la candidatura amb relació a la
presència a mitjans, així com als espais supramunicipals, és una coalició
tècnica. Aquesta coalició és Entesa i estarà formada per ICV, EUiA, Barcelona
en comú i EPM. Això no s’ha de confondre amb el model organitzatiu, és
simplement un aspecte formal. La designació formal de la coalició és
“Barcelona en Comú – E”, computant, per tant, per Entesa.

	
  

	
  

4.- Finançament
La campanya electoral de 2015 es finançarà amb aportacions de tots els actors
que participen de l'acord. Si algun actor tingués dificultats per fer front a
aquesta aportació, ICV-EUiA ha posat a disposició finançament provinent de
l'estalvi realitzat durant el vigent mandat. D'acord amb el punt 2 sobre
«finançament, transparència i gestió de les dades» del nostre Codi Ètic, aprovat
el desembre passat, aquesta candidatura es compromet a «La renúncia
explícita als crèdits bancaris i a les donacions de particulars que pugin coartar
la independència política de la candidatura».

5.- Sistema de primàries i llista de la candidatura
Se celebraran primàries a cap de llista, a les quals aquest es presentarà amb
un equip format per entre 5 i 20 persones. Posteriorment a aquestes posicions,
hi haurà la candidatura de 10 consellers i conselleres de districte escollits
també mitjançant primàries. La resta de consellers i conselleres s’escolliran
posteriorment a les eleccions i seran representatius de l’espai de confluència.
Les posicions finals de la llista electoral es reservaran per a cares visibles, i les
restants per a persones referents de les temàtiques de ciutat. Totes les
posicions estan subjectes a la correcció de gènere.

	
  
	
  

	
  

