
APODERAR ELS MUNICIPIS , RECUPERAR LA 
DEMOCRÀCIA

Els partits que subscrivim aquest manifest, impulsors de l’Espai Plural com 
a  espai  estable  de  relacions  i  coordinació  per  a  impulsar  polítiques 
d’esquerres, ecologistes,  feministes i  federalistes a l’Estat espanyol,  fem 
una crida davant les properes eleccions del mes de maig, per a generar un 
ampli moviment de canvi des dels Ajuntaments.

La crisi afecta amb més duresa a milions de famílies a l’Estat espanyol i a la 
Unió Europea, mentre el govern ha renunciat a fer polítiques en benefci de 

les persones, i subscriu les polítiques dictades pels poders fnancers i destinades a desmantellar de 
manera orquestrada, a tota Europa, l’estat del benestar i els drets socials i laborals. Una situació 
que unida als excessos i la corrupció al voltants de la cultura del totxo en els darrers anys, fa que la 
confança dels ciutadans i ciutadanes en la política trontolli, i amb ella tot el sistema democràtic.

Fa  ja  tres  dècades  ,  la  democràcia  a  l’Estat  espanyol  es  va  fonamentar  en  l’obertura  dels 
Ajuntaments,  que  jugaren  un  paper  crucial  ,  des  de  la  construcció  d’un  poder  proper,  en 
l’articulació  de  l’Estat  democràtic,  amb  pocs  recursos,  això  sí,  i  amb  moltíssima  imaginació  i 
dedicació d’aquells que estaven al davant dels mateixos, i d’una societat civil transformadora que 
empenyia aquest procés.

Tres  dècades  més  tard,  els  Ajuntaments  com  a  institucions  de  base  de  l’Estat  i  com  a 
administració més propera als ciutadans i ciutadanes, estan quasi en fallida, sense recursos i amb 
un dèfcit de fnançament que cada dia es fa més insostenible.

Les  forces  polítiques  que  conformem  l’Espai  Plural  defensem  que  front  a  la  globalització 
neoliberal,  l’acció política  local  és la base de la recuperació de la democràcia  i  de la presa de 
decisions per part de la ciutadania. Una presa de decisions més que necessària per fer front una 
crisi que castiga a moltíssimes persones, però també a uns Ajuntaments sense recursos per posar-
se al davant a les necessitats socials creixents cada dia i als reptes ambientals.

Des de l’Espai Plural volem reivindicar en aquests propers comicis, la necessitat d’un gran canvi en 
la  composició  dels  ajuntaments,  un  canvi  que  passa  per  una  major  presència  de  regidors  i 
regidores de l’esquerra plural, ecologista i federalista als consistoris, però també per un canvi en la 
concepció de l’Estat cap a un procés federal que situí en igualtat de condicions, competències i 
recursos als ajuntaments i les Comunitats Autònomes front a l’Estat.

Un canvi necessari per avançar en el projecte d’una societat equitativa, sostenible i diversa, i que 
ha de basar-se en la necessària convergència de les esquerres plurals, ecologistes i sobiranes front 
al neoliberalisme.
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