Documents per a facilitar el debat sobre les eleccions europees
2019 en els espais de Barcelona En Comú
ÍNDEX:
1. Conclusions inicials del cicle de debats “Del Barri A Europa”
2. Context debat europees 2019
3. Preguntes a debatre pels espais de l’organització

Una vegada finalitzat el cicle de debats “Del Barri A Europa”, la Comissió Internacional de Barcelona
En Comú va preparar les conclusions a la reunió de Coordinadora de Barcelona en Comú del passat
mes de juliol. En aquesta Coordinadora es va aprovar iniciar un procés de debat intern en els espai
de l’organització per poder decidir si Barcelona En Comú hauria de participar en la coalició Unidas
Podemos Cambiar Europa de cara les europees del 26 de maig del 2019.
Amb la voluntat de facilitar aquest debat dins de l’organització (tant eixos com barris i comissions
tècniques), s’ha preparat aquest document en el qual s’exposen breument les conclusions inicials del
cicle de debats “Del Barri A Europa”, el context de les eleccions europeus i reflexions associades que
poden facilitar el debat i com a tercer punt, es proposen unes preguntes per debatre en els espais de
l’organització des de principis de setembre fins el 30 de Setembre.
La Comissió Internacional s’ofereix a donar suport durant tot el procés intern (presentant els debats a
territorial i a relat, participant en els debats dels espais (si es requereix), etc.).
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1. Conclusions inicials del cicle de debats “Del Barri A Europa”
“Del Barrio A Europa” és un cicle de debats que vam iniciar el Febrer del 2018 i ha acabat
aquesta setmana. Com havíem explicat quan vam presentar el projecte, l’objectiu dels debats és
promoure la reflexió sobre la dimensió europea dels grans reptes de la nostra ciutat. A través
de sis trobades sobre les principals batalles municipalistes, hem avaluat com incidir en l'àmbit
europeu per millorar la vida als nostres barris, i com teixir aliances que ens permetin aconseguir
canvis globals. Els temes han estat: Habitatge i regulació del turisme, democratització de l’aigua i
l’energia, radicalitat democràtica i

lluita contra la corrupció, qualitat de l’aire i transport públic,

economia pel bé comú i com frenar l’extrema dreta;
Aquest projecte s’ha pogut fer gràcies la col·laboració transversal de molts espais de BComú,
involucrant un centenar de persones. Han participat regidores, persones del grup municipal, set
barris (Sant Antoni, Poble Nou, Sants, Sant Andreu i Nou Barris, Horta - Guinardó i Sarrià), gairebé
tots els eixos (habitatge, economia, ecologia, etc.), diferents comissió tècniques (Logística,
Comunicació i Relat), i des de la Comissió Internacional ens hem encarregat de coordinar. També
han participat persones de fora de la nostra organització, amb la voluntat de poder tenir una visió
política el més completa i diversa possible en els debats hi ha participat 6 regidores de la xarxa
estatal (Mallorca, Pamplona, Oviedo, Madrid i València), 6 eurodiputades de tots els partits
progressistes de l’Estat (Podemos, IU-ICV i EQUO) i més d’una vintena moviments socials locals i
europeus. A més, més de 500 persones han assistit als debats públics.
A part dels debats públics, s’han creat uns espais de treball (tallers i grups de telegram) per
elaborar un document comú d’anàlisis i proposta per cadascun dels temes, en el que han
contribuïts totes les ponents, eixos i persones del grup municipal i moviments socials. Està previst
presentar un document conjunts a finals d’Octubre. Com a mostra de l’èxit d’aquests debats, molts
d’aquests grups de treball continuen actius. Algunes de les propostes més rellevants són:
●

Apostar més per l’autonomia dels municipis, reclamant més recursos pels municipis
europeus i que una part dels fons europeus pugui ser gestionada des del nivell local.

●

Protegir als hipotecats i llogaters, revisant la directiva Bolkenstein i Directiva 2008/48/
CE i desenvolupant l’Agenda Urbana Europea. Cal fomentar una fiscalitat que castiga la
especulació amb les immobles i recomanar una política de limitació de les pujades
dels lloguers.

●

Tractar l’aigua i l’energia com béns comuns i per tant aprovar una directiva inspirada en
la llei 24/2015 (Parlament de Cat), per afrontar la pobresa energètica i crear un nou model
energètic europeu, net, d'autosuficiència energètica i producció el més propera possible.

●

Davant el dèficit de legitimitat democràtica, impulsar mesures per fomentar la radicalitat
democràtica i lluita contra la corrupció com fer pressupostos participatius en l'àmbit de

la UE (potser podrien inspirar-se amb el Decidim), obligar a registrar totes les reunions
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dels lobbies amb les diferents institucions europees (també el Consell de la UE) i fer
públiques les agendes de tots els i les representants públics.
●

Reglar les noves formes d’economia col.laborativa, actualitzant la seva legislació i
evitant l'especulació de les “falses economies col·laboratives”, posant èmfasis per exemple
amb les condicions laborals (com ja està començant a fer DG Employment).

●

Millorar les directives sobre contractació pública diferenciant els contractes de l'estat i
les regions dels contractes municipals, atorgant major flexibilitat a aquests per introduir
clàusules socials i de sostenibilitat i premiant l’economia de local/de proximitat.

●

Promoure la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, donant suport econòmic a les
ciutats directament des de la UE

●

Crear l’agència europea del treball per tal d’assegurar drets laborals a nivell europeu i
creació d’un marc normatiu per a l'establiment de salaris mínims locals

CONCLUSIONS:
Ens vam fer 2 preguntes al començar al debat que ara ens trobem en disposició de contestar:
1) Val la pena portar propostes polítiques municipalistes a portar a les institucions
europees?
SÍ. Així, veiem la oportunitat de fer un programa propi i diferenciat, un relat municipalista en
dimensió europea, que ens ajudi a incidir en l'àmbit institucional europeu per tal de millorar les

batalles dels nostres barris. També veiem la oportunitat de ser un actor clau més dins de l’espai de
canvi europeu, actualment en construcció, fent front als discursos neoliberals i d’extrema dreta.
2) El treball en xarxa amb altres ciutats, altres actors municipalistes i MMSS ens pot ajudar a
incidir a les institucions europees i democratitzar les seves polítiques?
SÍ. Treballant en xarxa tenim la possibilitat d’incidir institucionalment i de canviar la manera de fer
política a nivell europeu, com hem vist en la col·laboració entre Madrid, Barcelona, Brussel·les,
París, Amsterdam fent que la Comissió Europea hagi exigit a la plataforma de lloguers Airbnb a
compartir les seves dades internes. Podem generar espais de col·laboració productius amb actors
europeus fora del Parlament, com Solidarity cities (xarxa de ciutats refugi), Energy Cities (xarxa a
favor de la democratització de l’energia), Alter EU (xarxa per la regulació ètica dels lobbies), etc.
També creiem que és possible portar les victòries municipals a nivell europeu reforçant el
prestigi global.
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2. Context i reflexions pel debat europees 2019
●

El proper 26 de maig del 2019 es celebraran eleccions al Parlament Europeu, que
coincideixen en les eleccions municipals (i per tant, podem aprofitar les economia d’escala).

●

Les eleccions són d’una única circumscripció per a tot Espanya. Estan en joc 59
representants (5 més que en les darreres eleccions). El darrer eurodiputat espanyol va
entrar amb 248.000 vots en les eleccions del 2014.

●

Podemos, Equo i IU han acordat presentar-se en coalició a les europees amb el nom
'Unidas Podemos Cambiar Europa'. El pre-acord, però, deixa espai perquè s'hi sumin
d'altres forces autonòmiques o municipals de l’'espai del canvi'. Faran les seves primàries a
novembre i negociaran la llista final entre novembre i desembre. No se sap encara qui serà
el/la cap de llista.

●

En les últimes eleccions l’espai del canvi va treure els següents resultats: Podemos, (5)

Izquierda Plural (6) i Primavera Europea (1) → Total: 12. Ara Unidas Podemos Cambiar
Europa
En aquest context, des de la Comissió Internacional de Barcelona en Comú creiem que tal i com les
conclusions “Del Barrio A Europa” posen de manifest, hi ha la possibilitat de fer de l’espai
municipalista un actor en escala europea i de portar propostes un programa que sigui
municipalista.
Per això, després de la presentació d’aquestes conclusions a la reunió de Coordinadora de
Barcelona en Comú del passat mes de juliol, es va aprovar iniciar un procés de debat intern en
els espai de l’organització per poder decidir si Barcelona En Comú hauria de participar en la

coalició Unidas Podemos Cambiar Europa de cara les europees del 26 de maig del 2019 i
sobre com participar-hi.
Arguments per a participar a les eleccions europees del 26 de maig del 2019
Des de la Comissió Internacional, hem reflexionat sobre com que ens pot aportar tenir un
eurodiputat/da municipalista al Parlament Europeu.
● A nivell electoral
■

Forçar que les eleccions europees també parlin de municipalisme i no es
centrin en altres dimensions (catalana o estatal)

■

Fer que la campanya per les eleccions europees reforcin les eleccions
municipals

●

A nivell institucional
■

Obrir ponts de coneixement amb la UE i les seves institucions i les xarxes /
moviments i altres plataformes

■

Fomentar la visibilitat de les accions que es fan a l’ajuntament en els
mitjans europeus per ajudar a reforçar el prestigi global

■

Cerca d’oportunitats, recursos i de fer pont amb projectes i personalitats
interessants a nivell internacional
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●

●

●

Per l’organització
■

Augmentar recursos econòmics disponibles

■

Tenir un/a portaveu de l’organització a Europa amb accés als mitjans

■

Generar contactes i aportar coneixement pels eixos temàtics

Pel municipalisme estatal
■

Visibilitzar l’espai municipalista estatal i donar-li veu al Parlament Europeu

■

Trametre informació dels debats europeus amb incidència a la xarxa

Per l’espai municipalista Fearless
■

Difondre el relat municipalista

■

Recerca de governs, pràctiques i persones interessants d’altres ciutats
europees i/o mundials per enviar-los a BCN (i vice versa)

■

Coordinació de campanyes temàtiques europees de ciutats i MMSS
(habitatge, aigua, contaminació…)

■

Donar suport polític a candidatures municipalistes noves

■

Treballar per un projecte de canvi real a tot Europa en les properes
eleccions europees, creant aliats.
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Opcions per a concórrer a aquestes eleccions
Els actors que hi ha sobre la taula son: Barcelona En Comú, Altres candidatures municipalistes
estatal, Catalunya en Comú i altres candidatures autonòmiques (MÉS, Compromís…) i 'Unidas
Podemos Cambiar Europa! (UPCE).
Vist aquest panorama, desestimem l’opció de fer una candidatura que competís amb 'Unidas
Podemos Cambiar Europa' i això obre, com a mínim, aquestes alternatives a considerar:
●

Tenir un candidat/a propi de de Barcelona En Comú dins de la llista d’ UPCE. En
paral·lel la confluència de Catalunya En Comú elegiria el seu/va representant/a

●

Barcelona En Comú no té un candidat propi i va amb UPCE a través de Catalunya en
Comú

●

Barcelona En Comú va amb candidat/a propi conjuntament amb altres candidatures del
canvi de l’estat i entre elles elegeixen alguns/es candidats/es que els representin i que
s’incorporin a formar part de la candidatura amb UPCE.

Calendari (orientatiu)
L’organització disposa de 2 mesos i mig, per poder decidir si Barcelona En Comú hauria de
participar en la coalició Unidas Podemos Cambiar Europa de cara les europees del 26 de maig del
2019 i, en el cas que es decideixi presentar-nos, escollir un/a candidat/a propi.
A continuació es detallen les dates més rellevants pel procés:,
-

-

4/9 i 6/9: Presentar el document i debat a les reunions de Relat i Territorial
6/9-30/9: Celebració dels debats a les assemblees de barri i eixos temàtics i
comissions tècniques, en cas de voler que hi participi alguna persona de la Comissió
Internacional, enviar un email a: global@bcnencomu.cat En acabar el debat, si us plau,
envieu un breu resum del debat a: global@bcnencomu.cat
1-8/10: Elaboració del document de resum dels debats mantinguts en els espais de
l’organització i les conclusions finals de “Del Barri a Europa” (Comissió Internacional)
8/10: Presentació de les conclusions a Coordinadora (pendent de confirmació)
20/10: Presentació de les conclusions, debat i votació al Plenari de Barcelona en Comú
(pendent de confirmació)
Mes de Novembre: Elecció de candidat/a (pendent de confirmació)
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3. Preguntes per al debat als espais
Es proposa que els espais de Barcelona En Comú, reflexionin sobre les següents preguntes:
1) Sobre la participació de Barcelona En Comú en les eleccions europees.
Creieu que Barcelona En Comú hauria de participar en la coalició Unidas Podemos Cambiar
Europa (UPCE) de cara les europees del 26 de maig del 2019?
2) Sobre el rol de Barcelona En Comú.
Creieu que Barcelona En Comú hauria de participar en la coalició UPCE

tenint una persona

eurodiputada pròpia en les properes eleccions?
3) Sobre el rol de la xarxa municipalista estatal.
Creieu que s’ha de negociar conjuntament amb la resta de candidatures municipalistes de la resta
de l’Estat?
4) Sobre el procés intern per a elegir a la persona candidata.
Quin hauria de ser el procés intern per a elegir la persona candidata? (tenint en compte els terminis
assenyalats en el punt 2: Calendari)
5) Sobre els criteris per a elegir a la persona candidata.
Quins criteris s’haurien de tenir en compte per elegir candidat/a?
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