COMUNICAT DE LA SECTORIAL DE MUNICIPALISME SOBRE ELS PRIMERS
DOS ANYS DELS AJUNTAMENTS DEL CANVI
El 24 de maig de 2015 van haver-hi unes eleccions municipals a Catalunya i a Espanya que van canviar per
complert el panorama actual que hi havia en aquell moment. El poder, ostentat en aquell moment de forma
majoritària per CiU i el PP, era afí a crear unes ciutats grises, amb projectes lucratius per al sector privat com
casinos o seus olímpiques però que no ajudaven al ciutadà de a peu a poder fer front al lloguer o a pagar la
llar d'infants. Un poder que ja abans de la campanya municipal deia que només ells eren l'opció sensata,
alertant del suposat risc que hi havia entriar noves fórmules electorals.

Dos anys després s’ha pogut veure com allò del canvi no era només un somni, i ja no queda res d’allò que
des dels poders es deia que no era més que una bogeria que podia precipitar l'apocalipsi social. Nosaltres, a
pesar de l'adversitat, no vam defallir ni vam fallar. Al contrari, vam guanyar a molts llocs, demostrant al cap
de dos anys que estaven equivocats. Que hi ha altres formes de fer política, de forma social i justa,
sostenible i feminista. Exemples n'hi ha molts, però podem destacar el fet d'haver baixat el deute públic
generat pels anticsadministradors, la creació d'escoles bressol públiques, la recuperació municipal de la
gestió de l'aigua, l'aturament dels desnonaments i la creació de lloguer social. Unes polítiques que per la
nostra família política no són noves però que per primera vegada s’han aplicat més enllà de les ciutats i
pobles on històricament havíem governat.

Però hi ha un altre canvi important, i potser més subtil però no menys destacat, i és l'empoderament femení
en les alcaldies: Ada Colau, Candela López, Laura Campos, Laia Ortiz o Janet Sanz en són exemples. Dos anys
davant la gestió pública de ciutats grans que no sempre han estat fàcils ja que constantment, pel fet de ser
dones, s'ha posat en dubte el seu lideratge o la seva capacitat d'administrar un ajuntament. Al cap de dos
anys no només es pot dir que la seva gestió i el seu lideratge és indiscutible, sinó que a més, la feminització
de les administracions ha permès que la visió de canvi aportada sigui més gran, amb més participació
femenina i més visió crítica cap al masclisme que envolta encara molts aspectes de la nostra societat.

En definitiva, ja fa dos anys que treballem a molts municipis després de la victòria i això ens ha
permèsportar un aire fresc, positiu i sobretot just als nostres pobles i ciutats. Un canvi que ens ha
demostrat, a vegades, les dificultats de governar i els límits i les traves que podem trobar. Però això no vol
dir que ens femenrere. Hem estat sempre a peu de carrer, manifestant-nos i posicionant-nos en contra de
les retallades als nostres drets, nacionals i socials. I continuarem fent-lo als nostres ajuntaments avui, i
demà a la Generalitat.
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