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Vivim un moment d’incerteses, de governs que
vulneren els drets humans més bàsics, de grans poders
econòmics que veuen en les ciutats el seu negoci.
Ens amenaça el canvi climàtic, però també una onada
d’extrema dreta que ataca els pilars de la democràcia.

La campanya de Barcelona en Comú
es dividirà en dos circuits.

Davant aquests reptes, Barcelona ha demostrat ser
un referent de valentia, de ciutadania empoderada, de
diversitat, d’innovació i democràcia, on tothom compta
i ningú queda enrere. Necessitem més que mai seguir
convertint la por en esperança, necessitem més que
mai una Barcelona governada per la gent comuna.
Després de quatre anys governant Barcelona, vivim
en una ciutat més justa, que ha recuperat lideratge
públic, on s’han impulsat polítiques transformadores
que suposen un canvi de rumb cap a una ciutat verda
i plena de vida, innovadora, creativa, oberta, capaç
d’afrontar els reptes d’una ciutat global del segle XXI.
Per això hem obert a la participació ciutadana el procés
del programa electoral i que es pot consultar al web
http://barcelonafutura.cat/ca

candidats
Barcelona en Comú presenta una llista de 41
persones per consolidar una agenda de canvi i
esperança per Barcelona. Una llista formada per
persones compromeses amb la ciutat, que la coneixen,
l’estimen, que han lluitat per ella. És una llista que
combina experiència amb noves energies, il·lusions
i idees, persones que es presenten per construir la
Barcelona futura, una ciutat justa on ningú quedi enrere.
Consulta els perfils de candidats i candidates
en el següent enllaç

Circuit 1
Seguirà els actes amb participació de la cap
de llista, Ada Colau.
Circuit 2
Seguirà els actes amb participació de la resta
dels membres de la candidatura.
Al llarg dels 15 dies de campanya, als matins
hi haurà contactes informatius amb els mitjans
de comunicació on es presentaran propostes
de ciutat.
A la tarda hi haurà actes de campanya amb
la presència d’Ada Colau, altres candidats, membres
d’En Comú Podem, Catalunya en Comú i Unidas
Podemos, així com personalitats destacades del món
de l’economia, els drets socials, el món acadèmic,
la lluita contra el canvi climàtic, l’educació i la cultura
en l’àmbit nacional i internacional.
Paral·lelament, els candidats es trobaran
amb el veïnat en actes de format més reduït
amb l’estand itinerant que recorrerà la ciutat.

mobilització
ciutadana
La campanya de Barcelona en Comú estarà marcada
per la música i la mobilització als barris de la ciutat.
En els darrers mesos prop d’un miler d’activistes
nous s’han sumat per participar a l’organització
i ho faran a les parades als barris i fent porta a porta
cada dia de la campanya. A més, i com novetat,
el Cor Rebel de Barcelona actuarà en els actes
principals de campanya.
Durant els últims mesos Barcelona en Comú ha
desplegat el porta a porta arreu de la ciutat.
Tots els caps de setmana activistes de BComú surten
al carrer per anar a parlar amb els veïns i veïnes
de la ciutat. Abans de començar la campanya ja
s’han picat més de 20.000 portes a un total
de 17 barris de la ciutat.
Més informació sobre el porta a porta, aquí

pressupost
A més a més, una iniciativa nova enguany ha estat la
creació d’una coral amb l’objectiu de posar la cultura
al centre de la campanya. El Cor Rebel de Barcelona
format per 60 persones està dirigit pel músic
i arranjador vocal Uri Mas (Tarragona 1987), finalista
del concurs musical de TV3, d’Oh Happy Day!, en la
seva primera edició (2014). El seu repertori s’inspira
en els valors polítics de Barcelona En Comú i inclou
cançons tradicionals de l’esquerra europea com són
el Bella Ciao o Grandola Vila Morena, diverses rumbes
catalanes, i ‘Somos’ de l’última temporada de Operación
Triunfo. Tots els arranjaments són originals de l’Uri Mas.

principals actes
de campanya
Aquesta campanya estarà travessada per cinc eixos:
els d’una Barcelona futura oberta, valenta, justa,
innovadora i habitable.

El pressupost que hem elaborat per la campanya
de les municipals és de 178.000 euros per despeses
ordinàries i 247.000 euros per despeses d’enviament
de propaganda electoral. A diferència d’altres partits
que s’endeuten amb entitats financeres per sufragar
la campanya, Barcelona en Comú assumirà totes les
despeses amb recursos estalviats durant el mandat,
donacions i microcrèdits.

correu electrònic,
canal i grup de telegram
en campanya
L’equip de premsa de Barcelona en Comú enviarà les
notes de premsa i informarà de l’agenda del dia i de les
qüestions més rellevants de la campanya per correu
electrònic (premsa@bcnencomu.cat) i a través del canal
de premsa de Telegram.

Acte d’inici de campanya
Dijous 9 de maig a les 20h a la Llosa de Sant Antoni
i comptarà amb la participació d’Ada Colau, Joan
Subirats, Janet Sanz, Laura Pérez i Ernest Urtasun.
Estarà conduït per Gala Pin i Gerardo Pisarello. Hi
haurà sopar popular i actuacions musicals. A les 00:00h
del 10 de maig es farà l’encartellada.

També es posarà en marxa un grup de Telegram per a
la comunicació diària entre l’equip de premsa i els i les
periodistes que cobreixen la campanya

Primer cap de setmana
L’ 11 de maig Ada Colau, Pablo Iglesias, Lucía
Martín, Janet Sanz i Cristina Fallarás explicaran a
Nou Barris les lluites que hem liderat per defensar el
dret a l’habitatge i a una vida digna. I el 12 de maig a
l’acte “Per una Barcelona Verda” comptarem amb la
participació de Yayo Herrero.

La informació de la candidatura estarà al web
https://ada2019.barcelona/ca

L’acte central amb un marcat caràcter cultural
tindrà lloc dijous 23 de maig, i el de tancament serà
l’endemà, divendres 24.
Hi haurà actes amb participació
i recolzament internacional.

web i xarxes socials

A banda dels perfils dels membres de la candidatura,
aquests són els comptes de xarxes
socials que seguiran la campanya.
Twitter @bcnencomu
Facebook @bcnencomu
Instagram @barcelonaencomu

contactes de premsa
Paco Espiga
tlf 695.189.196 - Premsa cap de llista
Eunate Serrano
tlf. 722.213.766
Marta Solé

