
El món veïnal, per la República Catalana Independent

Antecedents.-

El creixement i el desenvolupament dels nostres barris d'ençà de la segona 
meitat del segle passat l’aprofitaren els servidors del règim franquista i 
especuladors i financers de tota mena que obviaren l'obligatorietat de bastir uns
barris amb els serveis bàsics i un entorn urbà adient per a poder-hi viure amb 
un mínim de dignitat i comfortabilitat. El règim aprofità igualment aquesta 
avinentesa per a diluir i intentar fer desaparèixer l'esperit català, la seva 
llengua, els seus valors i la seva cultura amb l'ajut inestimables d'un 
funcionariat que intentava ressuscitar el somni d'una vella i caduca època 
imperial.

Però aquesta estratègia va fracassar i la gent dels barris, pobles i ciutats es va 
organitzar i lluitar colze a colze per aconseguir un futur digne dins d'un país 
lliure. L'eclosió del moviment veïnal a la dècada dels seixanta en fou el seu 
màxim exponent. Catalans vells i nouvinguts feren pinya i posaren les bases 
d'un moviment que comportà una nova manera de lluita, pràcticament 
inexistent fins aleshores, que aconseguí incorporar nova gent, amb renovada 
energia, amb noves idees i amb renovada voluntat. Era qüestió de sacsejar les 
consciències i treure els veïns d'aquella “majoria silenciosa” que tant bé ha anat
sempre a aquells que voldrien tenir la gent callada, obedient i submisa.

El moviment veïnal, motor de la participació ciutadana i de 
l'empoderament popular.-

El moviment veïnal té un gran potencial. Com un dels motors de la participació 
ciutadana i que per la seva composició i naturalesa ha de contribuir a 
l'empoderament popular, a la pròpia autoorganització en els nostres barris en la
construcció d'una societat més solidària i respectuosa que fomenti la 
convivència entre les persones i no com un simple mecanisme per avalar les 
polítiques correctores i sancionadores de les administracions. 

Per altra banda, és important ser conscients que avui dia les entitats veïnals no 
són les úniques entitats actives de proximitat. Actualment, per tenir una 
diagnosi de cada barri, cal tenir en compte la diversitat d'entitats que treballen 
aspectes concrets (habitatge, pobresa, solidaritat, aturats, vellesa...). Alhora 
però, les entitats veïnals tenen una visió global que ajuda a tenir una òptica 
més complerta. Ni les entitats veïnals són les úniques a tenir en compte, ni 
tampoc és bo prescindir-ne. Cal treballar en xarxa i amb la implicació de 
tothom.

El barri.-

Cal des d'un principi acotar l'espai d'intervenció prioritari, apostant pel municipi 
com espai de participació administrativa i política on els ciutadans són mes 
propers als seus representants polítics.



El barri l'entenem com a unitat mínima de participació popular. És, per tant, 
l'espai on les persones ens sentim part de la comunitat, on podem deixar la 
nostra empremta. Fer de les persones que hi viuen en els nostres barris i 
pobles centre d'activitat política, social, econòmica i cultural.

Com afirma l'economista i politòleg Saúl Pérez Martínez a “Radiografia del 
barri”, el barri compleix funcions urbanístiques, socioculturals i polítiques. És 
alhora lloc de vida social i de relació entre elements construïts, amb les seves 
poblacions i activitats; és el lloc de la convivència i de la tolerància, però també 
del conflicte i de la diferència; és també espai del patrimoni natural i cultural, de
l'arquitectura, de la història, de les festes i dels moviments socials,… Tant o 
més que la família i l'escola, el barri és lloc d'aprenentatge de la vida social, el 
descobriment dels altres, del sentit de la vida. Per tant, conèixer i descobrir el 
barri en les seves dimensions múltiples ens ajudarà a conèixer-nos millor a 
nosaltres mateixos i a entendre millor la diversitat de la nostra societat. 

Què pensem que es pot fer.-

- Fomentar formes d'actuació i models d’organització municipal realment 
participatius i democràtics, vetllant per l’aplicació i el bon ús dels diversos 
mecanismes i de les vies reals d’implicació ciutadana en l’àmbit institucional. 
Impulsant la creació d’estructures participatives permanents (Reglaments de 
Participació Ciutadana, d’àmbit sectorial o territorial (Consells de Barri) i de 
caràcter consultiu i vinculant, segons els casos.

- Reivindicar el dret a l’espai públic com a espai de socialització col·lectiva, on 
poder desenvolupar la participació popular, espai de trobada, de producció 
d’activitats col·lectives.

- Respectar l’espai públic com a àmbit d’expressió i d’acció del veïnat, de les 
seves entitats, un espai de llibertat on aconseguir les conquestes socials.

- Dignificar les places com a àgores de la vida dels nostres barris, espais 
convocants on s'estimula la participació, on poder reunir-se i opinar.

- Garantir politiques per a la dignificació i recuperació de l'espai públic de 
qualitat, com a millor escenari per a la socialització de la vida urbana, el lloc 
en el qual millor s'expressa la diversitat i s'aprèn la tolerància.

- Necessitat d'impulsar a cada barri un pla d’equipaments que cobreixi les 
necessitats del barri i algun equipament que suposi un focus d'atracció i 
identitat per a la resta de la ciutat. 

- Garantir un finançament estable i adequat a les entitats veïnals de base, que 
sufragui les despeses mínimes d'infraestructura i manteniment, eliminant el 
sistema de subvenció clientelar i de favoritisme de les autoritats.

- Caldria valorar un estatut fiscal propi per les entitats veïnals com a entitats 
sense ànim de lucre per a fins de interès social general.



- Caldria aprofitar les TIC per impulsar la informació immediata i suficient i per a
la presa de decisions permanent entre el veïnat.

El moviment associatiu.-

Caldria reconèixer al moviment associatiu com una part fonamental de la 
democràcia participativa on es canalitza la representació formal i informal. Cal 
avançar en models de democràcia participativa, vinculant i directa.
Aconseguir el reconeixement social de les entitats i del moviment associatiu en 
la seva aportació al bé comú, fomentant la seva participació en els afers 
municipals i que l'administració compti amb l'opinió del teixit associatiu i del 
veïnat de manera decisòria en temes estratègics com poden ser els serveis, les
infraestructures, el model d'urbanisme, els equipaments públics o els 
pressupostos municipals.

Reconeixement normatiu que inclogui la presència del moviment veïnal i de les 
entitats de forma automàtica en òrgans de participació a tots els nivells. Exigint,
alhora, una informació transparent de l'administració i la democràcia 
participativa (entitats i a través de processos de consulta a la població) en el 
planejament i gestió municipals.

El moviment veïnal també ha de poder participar en la planificació i gestió de 
les politiques publiques i aconseguir el reconeixement com a garant d'allò 
públic, de l'interès comú. El foment i desenvolupament de polítiques 
d'integració per impulsar la cohesió social, la relació intercultural i la creació de 
capital social.
 
Entre els sectors que amplien el seu pes específic als nostres barris, es troben 
aturats de llarga durada, jubilats anticipats, obrers no especialitzats amb 
contractacions temporals i immigrants i joves desarrelats, el problema dels 
quals no és tan sols el de rebre una assistència social que pal·liés la seva 
situació econòmica, sinó cobrir la seva necessitat d'intervenir en el seu entorn 
proper col·laborant en la seva transformació, generant territoris a partir d'una 
xarxa social basada en el autorecolzament, l'ecologia i la solidaritat.

Cal fomentar la "cultura de la participació" amb la introducció en el disseny 
curricular d'escoles i instituts del coneixement de les entitats veïnals i socials, 
educant des de i per a la participació social crítica. Associar-se és enfortir la 
cohesió i el teixit social, és transcendir a la individualitat

Cal també que les administracions fomentin l'associacionisme mitjançant la 
formació, assessorament i assistència jurídica gratuïta abolint la burorepresió, 
entenent com a burorepresió el conjunt de traves i obstacles jurídics que les 
administracions posen per evitar qualsevol acció, protesta o iniciativa dels 
moviments socials i de les entitats veïnals. 

Cal potenciar els plans comunitaris com a espais de col·laboració entre les 
administracions i els veïns, en la cultura del consens i de la màxima informació i
participació.



La participació no només s'ha de donar en els períodes preliminars per 
diagnosticar els problemes, sinó que ha de ser present durant el procés de 
disseny, execució i avaluació del resultat final.

Per tot plegat, les entitats veïnals poden esdevenir molt més que organitzacions
dedicades a solucionar els problemes que tenim com a veïns i veïnes, 
defensant els interessos col·lectius tot respectant la pluralitat ideològica i 
d'interessos dels seus components.

Els barris amb el seu teixit associatiu poden, han de ser, el nucli bàsic, el primer
esglaó de l'esforç col·lectiu per a esdevenir un país lliure, radicalitzant la 
democràcia i recuperant l'espai públic. 

Què podria fer una nova República Catalana Independent.-

- Solucionar la pobresa energètica, infantil i de les desigualtats.

- Prioritzar recursos cap als serveis socials.

- Garantir l’assistència sanitària universal per la gent del municipi.

- Prendre mesures immediates amb dotació de recursos per a la superació de 
les situacions d'emergència social. 

- Prendre mesures de suport a famílies amb membres en atur o en situació de 
dependència.

- Fer polítiques efectives d’inserció laboral; de creació de treballs comunitaris i 
per a desenvolupar un model de repartiment del treball.

- Combatre els abusos de les entitats bancàries evitant els desnonaments, 
exercint una defensa activa dels afectats.

- Desenvolupar plans integrals per a la gent gran.

- Prevenció efectiva, seguiment intensiu i assistència a les víctimes de les 
conductes de violència de gènere.

- Desenvolupar polítiques de promoció del teixit cooperatiu, de les xarxes 
d’autogestió de serveis i de béns comuns, de l'agricultura urbana, i donar 
suport a l’emprenedoria social i al comerç de proximitat.

- Garantir l’equilibri en l’adjudicació de centre de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials.
 
- Repartir els nens/nenes immigrants entre totes les escoles per tant que no es 
formin guetos.



- Donar una atenció particular, de la mà de les AMPA i de la comunitat 
educativa, a les situacions de vulnerabilitat que afectin a la infantesa.

- Garantir els subministraments bàsics (aigua, llum, gas i telefonia) a les 
families en dificultat.

- Promoure de manera efectiva el transport públic com a elementa cabdal 
d'articulació territorial i de justícia mediambiental amb preus populars i 
tarificació social.

- Elaborar un Pla Estratègic de Turisme, elaborat amb la participació activa de 
les entitats veïnals i dels veïns, que reordeni l'oferta turística cap a un model 
sostenible que doni suport a d'altres activitats econòmiques més enllà de l'oci i 
el consum.

- Promocionar la vida independent de persones amb diversitat funcional.

- Educar per la convivència i la solidaritat mitjançant plans d'entorn i coeducació
amb la prevenció efectiva de les conductes incíviques.

- Configuració d'assemblees ciutadanes com a òrgan base de participació. 

- Elaboració de mandats d'assemblea com a mètode d'anàlisi i gestió de la 
política municipal. 

- Fer pressupostos participatius i referèndums vinculants sobre temes 
importants de cada barri. 

- Realització d'auditories per analitzar els comptes de tos els organismes 
públics municipals o amb participació majoritària de capital públic. 

- Creació de Xarxes veïnals col·laboratives.
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