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Benvinguts i benvingudes a Nou Barris, un districte com pocs de la ciutat de Barcelona format per 

treballadors i treballadores que saben molt bé què vol dir que la ciutat la fa la gent, perquè des 

dels seus orígens, lligats a la immigració i l’autoconstrucció, no han deixat de lluitar per un barri i 

una ciutat millor per a tothom, convertint-se en veritables protagonistes de la transformació dels 

barris i de la ciutat.. 

Abans de res, vull agrair la feina feta als companys i companyes d’ICV i d’EUiA de Nou Barris, no 

només per fer possible aquest magnífic acte de cloenda, sinó perquè durant aquesta campanya 

electoral han convertit la nostra coalició en la candidatura amb més visibilitat al Districte. Moltes 

gràcies! 

La tria d’aquest lloc per cloure la campanya electoral de les europees no ha estat a l’atzar. Ens 

trobem en un districte que viu com pocs els efectes d’aquesta crisi que és una estafa, que sofreix 

com pocs els efectes de les polítiques neoliberals que imposen els poderosos, la dictadura del 

poder financer, a través de les ordres de la Troika que els governs de dretes s’encarreguen de 

portar a la pràctica, retallant l’estat del benestar i els serveis públics, retallant també els nostres 

drets i la nostra dignitat. 

Nou Barris és un dels districtes més afectats per l’atur, pels desnonaments, amb una de les 

rendes familiars disponibles més baixes de la ciutat. Nou Barris és un dels districtes on més es 

nota com creixen les desigualtats en la nostra ciutat. A Nou Barris veiem cada dia, com en d’altres 

barris, com s’afegeixen noves cares a la nova pobresa del s.XXI, que té cara de dona, de persona 

gran i d’infant, de treball precari i mal pagat o d’atur de llarga durada ja sense cap tipus de 

prestació. 

I amb quines polítiques fa front el govern municipal a aquesta situació? Doncs, per posar un 

exemple, invertint un mínim de 25 milions € per arreglar el Passeig de Gràcia i el tram central de 

la Diagonal, no per millorar les polítiques de mobilitat o la qualitat de l’aire que respirem, sinó que 

ho fa al dictat d’uns interessos molt concrets i allunyats dels de la majoria. O els 4 milions anuals 

que van a parar al circuit de Fórmula 1 de Montmeló. O quan es permet el luxe d’obtenir un 

superàvit municipal de 139 milions d’€ el 2013. 

És inacceptable que Trias governi al servei dels interessos i guanys d’una minoria, d’aquest 1% 

que sí que està traient un bon rendiment de la crisi, i del patiment del 99% restant. I per tapar 

aquestes polítiques, Trias calla i imposa l’opacitat de la seva gestió i l’al·lèrgia pels processos 

participatius, tot per defugir el control democràtic a la seva acció de govern. 



I davant d’això, què fer? Els veïns i veïnes d’aquest Districte, treballador i lluitador que és Nou 

Barris, ho tenen molt clar: denunciar, protestar, reivindicar i proposar i generar alternatives. I com 

ho fan? Organitzant-se i posant de nou en peu estructures socials d’empoderament de la 

ciutadania, per construir el Nou Barris que volem, el Nou Barris que mereixem. 

Gràcies a tothom, en nom de la coalició ICV-EUiA. Gràcies a les moltes entitats ciutadanes de 

Nou Barris, que cada dia ens donen exemple amb la seva tasca. A la PAH i a 500x20 en la lluita 

per un habitatge digne i contra els desnonaments, que han protegit, amb l’acció popular, a veïns i 

veïnes a qui el poder ha donat l’esquena. Gràcies a la Coordinadora d’AMPAs o al SAP 

Muntanya, que reivindiquen uns serveis públics universals i de qualitat, com l’educació i la sanitat 

pública, davant de qui les vol convertir en simple negoci per a alguns.  

Gràcies a la Xarxa Nou Barris Acull, així com als diferents programes d’acció comunitària, les 

diverses Associacions de Veïns i Veïnes de Nou Barris i les noves xarxes de solidaritat, com les 

de Can Peguera o la Zona Nord del Districte, que han mantingut vigents les demandes d’uns 

barris que volen ser seguir sent exemple de convivència entre diferents projectes de vida, ajudant-

nos uns als altres.  

Gràcies a l’Ateneu Popular de Nou Barris, que ens segueix demostrant dia a dia que la cultura no 

és un luxe sinó un element essencial per a l’emancipació de persones lliures. I gràcies als 

diferents espais de coordinació, com les coordinadores d’entitats o la Plataforma Nou Barris 

Cabrejada, que sap ser la portaveu d’aquest cúmul de reivindicacions i d’accions. Aprenem de les 

vostres experiències. Les coneixem de ben a prop i les posem en valor, participant-hi i 

comprometent-nos amb elles.  

Com també aprenem de les lluites i victòries del poble grec, amb Syriza al capdavant. Les 

enquestes diuen que el proper diumenge, a Atenes, bressol de la democràcia, que vol dir “poder 

del poble”, guanyaran les eleccions municipals, com a molts d’altres pobles i ciutats gregues. El 

proper 25 de Maig ha de ser el primer pas perquè el vaixell de la unitat de les esquerres i de la 

victòria de la voluntat de la majoria de la gent amarri també al port de Barcelona, pel maig de l’any 

que ve. 

Sabem que les idees no viuen sense organització i que les polítiques de la Troika cal combatre-

les des del carrer i des de les institucions, de forma indestriable. Per això Nou Barris, Barcelona i 

Catalunya hem d’omplir les urnes de vots aquest diumenge. Exercim el poder del vot, el dret a dir 

la nostra. Votem ICV-EUiA per a canviar-ho tot, a Nou Barris, a Barcelona i per construir l’Europa 

de la Ciutadania. Amb l’Ernest Urtasun i la Núria Lozano al Parlament Europeu. Endavant! 

Té ara la paraula Ricard Gomà, president del grup municipal d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de 

Barcelona. 


