Permeteu‐me la llicència d’aquesta fotografia en reconeixement a tots els batlles
i regidors perseguits per l’infame Estat espanyol mitjançant el seu braç judicial.
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Sóc en Xavier Vidal i Canyelles, en les presentacions formals sempre utilitzo el segon cognom
perquè som legió.
La meva vida política comença en la participació activa a la consulta per la independència de
Barcelona, coneguda com 10‐A.
Des d’aleshores he participat a l’Assemblea Nacional Catalana, a nivell territorial i com a Secretari
Nacional.
Com a Secretari Nacional m’he mogut principalment en les àrees Econòmica i Desobediència en la
primera etapa i Mobilització i Accions al Territori en la segona.
Vaig poder viure l’apassionant any 2017 des de dins de l’ANC, fet que em va permetre gaudir de
moments intensos i brillants de la nostra història recent, també moments estranys i complicats, i
sobretot, moments especialment transcendents de la política actual.

Amb aquest bagatge em presento com a candidat a les primàries per l’Ajuntament de Barcelona,
on espero poder seguir donant tot el que tinc, tot el que porto dins i tot el que soc, amb una
voluntat incansable d’assolir els objectius determinats.

Barcelona és la meva ciutat, on he nascut, educat i crescut, personalment, social, cultural i política
i voldria retornar el que pugui del que n’he rebut.
En aquest sentit, crec que hem de fer de Barcelona el referent mundial d’Europa en tots els
sentits i això implica una sèrie de millores, correccions i seguiments.
El programa s’ha d’elaborar amb molt més detall, però a nivell enunciatiu podríem parlar dels
següents punts.

1.‐ SOBIRANIA

La República catalana està declarada, ara falta desplegar‐la, i la capital de Catalunya ha
d’esdevenir l’eix i motor que faciliti aquest desplegament. Tenir la mateixa voluntat a ambdós
costats de la plaça Sant Jaume donaria una fortalesa invencible per a la seva consecució.
2.‐ HABITATGE
Actualment és el tema que més preocupa al ciutadà barceloní. L’actual política d’habitatge amb
què treballa l’actual consistori no s’assembla gens al que portaven al seu programa. S’ha
d’aconseguir que Ajuntament i Generalitat puguin conjuntament legislar de manera congruent i
pràctica per beneficiar la població no els especuladors.

3.‐ SOLIDARITAT i CONVIVÈNCIA
Una ciutat que pretén ser exemple de convivència no pot permetre com habitual i normal tenir
gent dormint al carrer, pidolant, no es tracta d’imatge, es tracta de fetge, es tracta que ens ha de
fer mal al cor i no hem de permetre‐ho. Barcelona ajuda els seus. En aquest punt hem de tractar
també dels migrats. Barcelona sempre ha estat una ciutat oberta, una ciutat de pas o per quedar‐
s´hi no pot permetre que la inexistent gestió de l’Estat espanyol permeti que hi hagi un CIE, hem
de poder tractar a tothom com a persones, donar les opcions d’una vida que cerquen fora de casa
seva, amb dignitat i justícia, oferir espais i opcions per poder aconseguir que se sentin un més de
casa.

4.‐ CAPITALITAT (CATALUNYA i EUROPA)
Barcelona ha de ser la capital d’una Catalunya emprenedora, oberta, influent, tecnològica,
moderna, nova, lliure, sostenible, social, científica, innovadora i també política.
Com a capital política de Catalunya com he esmentat al punt de sobirania ha de col∙laborar
estretament amb el govern de la Generalitat per fer potent i poderós el territori tot apoderant la
capital. Les ciutats soles no són res sense el territori, així com el territori també necessita que les
ciutats el complementin.
La vella Europa necessita també del poder atractiu que té Barcelona per a les empreses i les
administracions. Barcelona sense el jou de l’Estat espanyol podrà aconseguir cobrir totes les
necessitats de les diferents agències que sovint han volgut establir‐se a casa nostra i que per
contradiccions polítiques finalment no han vingut. Ara hem de fer que s'hi quedin.

5.‐ MOBILITAT I SOSTENIBILITAT
El canvi climàtic és un fet de moment irreversible per factors que escapen a les possibilitats de
Barcelona, però sí que podem alleugerir uns graus per quan les potències contaminants es
decideixin a col∙laborar‐hi. En aquest sentit, Barcelona hauria de ser capital i seu mundial contra la
contaminació, en aquest sentit hauríem de mantenir, millorar i potenciar l’actual sentiment
ecològic que està creixent entre la població i facilitar i premiar l’ús de les energies renovables, els
vehicles no contaminants i la reducció de residus. Els pulmons de Barcelona, Collserola i Montjuïc
hauran de tenir plans específics per a la seva conservació i manteniment.

6.‐ CONTACTE CIUTADÀ (DISTRICTES)
Sovint la població se sent lluny de l’Ajuntament, dels seus governants. Hem d’aconseguir que cada
districte tingui un contacte directe, fiable i humà amb els barris, on cada barceloní pugui anar a
plantejar els seus dubtes i preocupacions, així com les seves propostes de millora. En aquest sentit
s’ha de potenciar els regidors i regidores de districte i la seva proximitat a la ciutadania.

7.‐ CULTURA I FORMACIÓ
Barcelona és molt rica en cultura, però no es pot adormir. La cultura la forma la història passada,
el present i el futur i per tant s’ha de promocionar el manteniment del que hi ha actualment i
sobretot fomentar‐la per a la seva continuació, ampliació i potenciació. La cultura no són sols
museus, la cultura també és la vida popular i aquesta s’ha de potenciar, ja que a les grans ciutats
aquesta és on té més opcions i facilitats d’anar‐se perdent i difuminant, i deixar‐la sols com a
mostra folklòrica enlloc de ser una part viva del poble.
La cultura també ha d’estar a l’ensenyament i a la formació a tots els nivells, des de l’Ajuntament
s’ha de potenciar que es compleixin les necessitats de Catalunya com a país i com a poble. I és a
les escoles i institucions de formació on s’ha d’aconseguir que els estudiants aprenguin de la
cultura de la ciutat i del país.

Per poder desplegar l’esbós d’aquest programa, espero poder comptar el vostre suport en forma
de vot, i en cas d’obtenir‐lo, posaré tot el que està a la meva mà per a ser‐ne digne acomplint el
meu compromís.

Gràcies

