Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Districte de Sant Martí

AL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Lourdes Arrando Bellés en la seva qualitat de Consellera Portaveu del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Sant Martí en el seu nom i
representació manifesta:

- Atès el moment polític actual que viu la societat catalana, i per extensió també
l’espanyola, en el qual la regressió i la vulneració de drets fonamentals com el
de reunió, de llibertat d’expressió, de representació ha esdevingut perillosament
habitual, impropi d’un sistema democràtic que es vulgui homologable a les
democràcies avançades del nostre entorn;
- Atès que la conculcació de drets i garanties democràtiques no només es
produeix en drets individuals sinó també en els drets polítics col·lectius, com el
lliure exercici del dret a l’autodeterminació del poble català;
- Atesa la deriva autoritària dels poders de l’Estat i el sorgiment de discursos
polítics que qüestionen els assoliments en matèria de drets socials que com a
societat tolerant, dialogant i democràtica hem aconseguit en les darreres
dècades;
- Atès que Barcelona ha estat per tradició, vocació i convicció, una ciutat
compromesa i militant amb els drets i les llibertats democràtiques;
- Atès que els reptes que Barcelona ha d’afrontar des del lideratge que li
correspon en tant que capital del país, cal afegir-hi els reptes que té plantejats
la mateixa ciutat la majoria dels quals requereixen una solució complexa i una
visió integral, una mirada llarga i basada en consensos amplis per abordar-los
(la reducció de les desigualtats, la redefinició del model turístic, l’accés a
l’habitatge, l’educació i la cultura i una mobilitat plenament sostenible);
- Atès que l’agenda de ciutat, de país i del món de la propera dècada demana
compromisos compartits per part d’actors polítics i institucions molt més ferms i
decidits que no havíem tingut fins ara;
Demanem:

Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Districte de Sant Martí

D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2 i 101 del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona formula la següent:

PROPOSICIÓ AMB CONTINGUT DE DECLARACIÓ AL CONSELL PLENARI
DEL
DISTRICTE
MUNICIPAL

- Que el districte de Sant Martí i els seus representants polítics es
comprometin de manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les
institucions, tots aquells plantejaments, propostes polítiques i actituds
autoritàries que atemptin contra els valors democràtics, de cohesió i
convivència de què ens hem dotat, denunciant, si s’escau, a tots aquells que
les fomentin i/o hi actuïn amb connivència;
- Que el districte de Sant Martí, i els seus representants polítics es
comprometin de manera ferma i efectiva amb els drets socials i fonamentals
dels seus ciutadans, els individuals i els col·lectius;
- Que el districte de Sant Martí, i els seus representants polítics es
comprometin de manera ferma i efectiva a afrontar de manera compartida els
reptes de l’agenda de ciutat tot respectant i defensant els principis esmentats
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