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Vull compartir amb tos i totes vosaltres algunes qüestions
estratègiques que seran la columna vertebral de la meva
candidatura a Primàries Catalunya per Barcelona.
Val a dir, que cap programa potser dut a la pràctica sense la
complicitat de moltes persones, del màxim de ciutadans
compromesos davant els reptes per una Catalunya independent
amb forma de República, però també d’una gran ciutat, Barcelona,
que volem per viure-hi amb dignitat.
1- Independència: compromís amb el resultat de l’1 d’Octubre i la
Declaració d’Independència del 27 d’Octubre. Vull situar
Barcelona com a punta de llança en el procés d’alliberament de la
nació catalana. Fer-ho de forma activa, desobeïnt quan calgui i
sempre amb civisme, ètica i pacíficament, però contundent. Aquí

no em puc explair més perquè seria detingut per l’estat feixista
Espanyol immediatament, (si no ho impedim amb els nostres
cossos corporals, ja m’enteneu, oi?). Temps al temps companys!
2- Llengua, cultura i ciència: Promoure a tots els àmbits,
especialment el formatiu, l'ús i el coneixament profund de la
llengua pròpia de Catalunya, el Català. I ampliar els coneixaments
d'altres llengües. Impulsar tots els àmbits Culturals, especialment
els relacionats amb les arts escèniques i artístiques, tot connectant
la història passada amb l'actual i futura. Catalunya i Barcelona
som un país i una ciutat de ciència. Cal que les infrestructures
(museus, hubs, centres d’investigació, etc.) cobrin el màxim de
rellevància per a la ciutat i per al desenvolupament econòmic i
social. En l’àmbit de la cultura, motor de canvi, hem de fer conviure
la tradició amb lavantguarda més punyent.
3- Sostenibilitat i Natura: Convertir Barcelona en la capital
europea de la Sostenibilitat, transformant la mobilitat i aplicar
mesures sòlides de descontaminació, especialment, la
contaminació atmosfèrica que Barcelona pateix en un grau extrem.
Enfortir els programes de “Verd i Biodiversitat” que ja impulsa la
ciutat per convertir Barcelona en una BiophilicCity, una ciutat
amable amb la natura i la seva Biodiversitat. Ampliar la ràtio de
zones enjardinades per habitants. Sabem que hi ha barris amb
mancances de parcs i jardins. El Canvi Climàtic i demogràfic del
Planeta posarà en risc i en qüestió moltes dinàmiques,
infraestructures i polítiques que haurem de repensar.

4- Habitatge i benestar: Barcelona i les ciutats modernes tenen
un gran repte amb l’habitatge i la qualitat de vida dels veïns i
veïnes. Cal enfortir les polítiques d’habitatge, equilibrant els preus
de lloguer i atacant l’especulació immobiliària. Barcelona a arribat
als seus llindars d’ocupació del sòl, de massificació turística. Està
en joc ser una ciutat de ciutadans i no un marketplace. El benestar
dels barcelonins és una qüestió indestriable del bon
desenvolupament de la ciutat. Ens calen noves polítiques de
benestar dels nostres barris, de lluita contra la pobresa i d’collida a
la immigració de pobresa o de refugiats. Barcelona ha de liderar
programes de cooperació internacional i de cultura de la Pau.

5- Ciutat, capitalitat i projecció internacional: les Nacions unides
(ONU) preveuen que als volts del 2050 el planeta serà habitat per
més d’11mil milions de persones. La majoria de les quals viuran en
ciutats properes al mar. El repte en tots els àmbits: ambiental,
d’habitatge, de pobresa, d’accés a l’aigua, l’energia i la salut seran
immensos. Barcelona i Catalunya s’ha de preparar per aquests
reptes i els que ja es produeixen a causa del Canvi Climàtic i
Global. Barcelona doncs, ha de liderar, amb conjunció de les altres
capitals mundials, els canvis profunds i les polítiques de ciutat que
ens acostin a una millor integració dels reptes futurs per no perdre
la qualitat i la raó de ser d’una ciutat per a les i per les persones.
Com a capital de la nova República Catalana hem de preparar les
seves funcions i alguns organismes per exercir aquesta capitalitat i
la seva internacionalització.

6- Economia i lluita contra la pobresa: Si una ciutat és per als
ciutadans i els seus veins i veïnes i els seus visitants o estadants li
cal una economia ben distribuida. Una economia ciutadana que
enforteixi les activitats econòmiques distribuïdes com els mercats
municipals, el teixit de petit comerç tradicional i d’avantguarda i,
alhora, la presència de petites i grans empreses. No tot ha de ser
el turisme. Hem de construir econòmies endògenes i de proximitat,
amb marcat caràcter social que arrelin a la ciutadania als seus
barris i a la ciutat en general. En aquest sentit a Barcelona li cal
més descentralització en tots els àmbits.

7- Mobilitat sostenible: La ciutat és en sí mateixa un espai
d’habitabilitat i de mobilitat. Per això les formes de mobilitat han
d’estar al servei de l’habitibilitat. Ha de ser sostenible i no
contaminant. I aquí la ciutat hi ha de jugar fort. Creant les
infraestructures adequades per una mobilitat pública i universal i
alhora eficient i sostenible.
8- Barris i participació ciutadana: Barcelona és la ciutat de tots
els seus barris. Cal descentralitzar els poders de decisió i enfortir
la participació i decisió ciutadana per barris/districtes. Cada barri
fa ciutat.
9- Internet i noves tecnologies BCN 3.0: Desenvolupar l'ús de les
noves tecnologies, especialment les relacionades amb Internet en
tots els seus àmbits i usos. La tecnologia ben entesa al servei dels
ciutadans i la seva economia i habitabilitat.

10- Tot allò que vulgueu compartir amb mi i fer equip:
Desenvolupar l'ús de les noves tecnologies, especialment les
relacionades amb Internet en tots els seus àmbits i usos.

Aquestes línies estratègiques potser us queden curtes. A mi tot em
sembla que està per fer i que tot és possible. Fem-ho!
Us demano doncs, que m’acompanyeu en aquest gran repte.
Podeu adreçar-vos a la meva Web: https://tonicarulla.com i
compartir amb mi els vostres anhels per una Catalunya lliure i
independent i una Barcelona capital de la República.
Gràcies!
…sempre serà primavera…

1-O. On tot recomença

…venim del nord, del sud de terra endins de mar enllà i no ens mena cap
bandera que no es digui Llibertat…

…cal que neixin flors a cada instant…

… baby we were born to run…

A la ciutat de Barcelona el 10 d’octubre de 2018.

