
MANIFEST PODEM DE VALENT

UN PEU A LES INSTITUCIONS MILERS AL CARRER

Podem de Valent és el crit d'un partit viu i en transformació. Som gent valenta que venim del carrer, de les
lluites dels barris, del teixit associatiu i arribam a les institucions per obrir-les a la ciutadania.

Aconseguir que la gent senti la ciutat com a seva és la millor manera de transformar-la i defensar-la. Per
això és fonamental un treball conjunt de les institucions amb els moviments socials per descentralitzar la
ciutat i afavorir l'empoderament dels barris. Una ciutat evoluciona a partir de la implicació de tothom.

Podem va néixer com un moviment popular i, ara que estam a les institucions, volem continuar tenint el cor
i les cames al carrer, perquè Palma la feim entre totes i tots. Podem de Valent vol fer de Cort un vertader
ajuntament del canvi que sigui la il·lusió de la ciutadania viva.

Volem continuar sumant amb tu.

LA CIUTAT QUE ESTIMES

La marca Palma de Mallorca ha convertit Ciutat en un aparador. Una Palma en la qual el protagonista és el
turista alhora que la gent que hi vivim en patim els efectes negatius: impacte ambiental, precarietat laboral,
desigualtat  social.  És  ben  hora  ja  d'aturar  la  bombolla  turística  abans  que  esclati,  no  podem  seguir
depredant el nostre territori limitat.

Palma té una de les variables de treball precari i temporal més altes. Com més pugen els beneficis del
turisme, més creix el número de joves que no cobren suficient per sortir de casa dels seus pares. La tercera
ciutat més cara de l'estat on llogar un pis, el lloguer vacacional expulsa els residents terra endins. S'ha de
garantir l'habitatge i en condicions dignes.

TOTHOM INCLÒS

Volem passar  del  tot  inclòs  al  tothom inclòs.  Infància  i  jovent  han  estat  els  primers  que  han  quedat
exclosos. És hora de pensar la ciutat des de la perspectiva de les persones que hi vivim. Una ciutat pels
infants, les dones, el jovent, la gent gran, els nouvinguts, la gent que construïm Palma, que feim els nostres
barris, que feim Ciutat.

Una ciutat vertebrada a partir de l'espai públic; un espai que ha de ser compartit, de convivència i de gestió
col·lectiva. On la cultura estigui present al carrer de forma natural i on les expressions artístiques estiguin
valorades. On l'equitat de gènere sigui una realitat i les dones no es considerin ciutadanes de segona.

Tothom hauria de poder sentir orgull del seu barri i no sentir-se estigmatitzat, fer de la riquesa cultural un
valor comú i no un bé de consum. Volem que tothom tengui la possibilitat de viure i gaudir de tot el que la
ciutat té per oferir.


