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Benvolgut/da, 

 

Sóc en Marc Borràs i Batalla i he decidit de presentar la meva candidatura com a Conseller del 

Districte. En el cas que sovintegis el casal de ben segur que ja ens coneixem i, per tant, sabràs 

com sóc i perquè he decidit de fer el pas però, en el cas de que encara no en sapiguem l'un de 

l'altre, permet-me que te'n faci cinc cèntims. 

 

Primer de tot, vull dir-te que el que realment m'impulsa a presentar-me com a Conseller del 

Districte és una mescla d'il·lusió i responsabilitat, a parts iguals. Per una banda, la il·lusió de posar 

el meu gra de sorra en l'esdevenir de Barcelona com a capital de la futura República Catalana i, 

en correspondència, la frisança per ajudar a que Ciutat Vella sigui el rovell del nou país. I, com no 

pot ser d'altra manera, també tota la responsabilitat de que aquesta transició cap a la llibertat sigui 

en paral·lel amb la necessària redistribució de la riquesa i amb una lluita permanent per a eradicar 

la pobresa. Perquè estarem d'acord en què no hi pot haver alliberament nacional sense justícia 

social. 

 

En segon terme, m'agradaria explicar-te que ja fa vora de dos anys que dono suport a la ingent 

tasca que desenvolupa en Jordi Bordas com a Conseller. En aquests anys he assumit la 

responsabilitat en matèria de Comerç i Turisme al Casal. Periòdicament, m'he reunit amb els eixos 

i amb les diferents associacions de comerciants del districte; he escoltat les seves preocupacions, 

tot compartint el seu malestar per l'actual tasca de govern. També he participat en els debats 

veïnals al voltant de la creixent pressió turística que patim en els nostres barris i, juntament amb 

d'altres companys del Casal, hem anat construint un discurs força ben travat sobre el repte 

inajornable en què estem emplaçats si volem conciliar l'activitat turística amb els nostres drets 

veïnals. En resum, durant aquests anys hem teixit un seguit de sinergies i complicitats que ens 

permeten encarar les properes eleccions a l'Ajuntament de Barcelona amb la més gran esperança 

possible. 

 

Comptat i debatut, és per tot plegat que t'agrairia que em fessis confiança i t'emplaço a votar-me 

com a conseller del districte.  

Moltes gràcies. 

 


