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MANIFEST
Ciutat ha de
ser sinònim
de vida!
La vida de la gent
trobant-se pels carrers.
La vida de la gent
movent-se sense fum,
vida de menjar de
proximitat i menjar
per tothom.
Vida amb sostre digne,
vida de persianes que
s’aixequen,
vida és tenir salut,
vida de no tenir por
per ser dona, per ser
migrant, viure l’amor
i la sexualitat com
ens doni la gana.
Vida de somriures
col·lectius.

La vida és
cultura.

Nosaltres, entitats
i persones actives de
la ciutat, ens toca i hem
decidit comprometre’ns
amb la vida. Amb una ciutat
que sigui alternativa
a l’emergència climàtica
i al sistema econòmic que
la provoca.
Nosaltres assumim
el compromís de ser motor
de vida.
Marquem La Regadora com
a punt de partida i fem
una crida a la ciutadania
a posicionar-se,
a comprometre’s a triar
la ciutat de la vida,
a passar a l’acció.
No hi ha planeta B, i no
hi ha marge pel dubte. És
ara, avui, aquí a Sabadell.
Nosaltres i cadascuna,
ciutadania activa,
Regadora d’alternatives,
prenem aquest compromís
alhora que exigim a
empreses, partits i
institucions públiques
que assumeixin la seva
responsabilitat i capacitat
per capgirar la situació.

Exigim una
aposta clara
per la VIDA.

Desenvolupament local
autocentrat, resilient
i sostenible.

Posem en marxa una
transició ecosocial que
posi la vida al centre
i ens permeti afrontar
l’emergència climàtica,
social, econòmica
i sanitària que vivim.

Manteniment dels
ecosistemes sans
i protecció de la
biodiversitat.

Mobilitat sostenible
i descarbonització.
Relocalització
econòmica.
Consum conscient
i residu zero.
Sobirania energètica.
Sobirania alimentària.
Economia ecològica,
feminista i solidària,
una economia per
la vida.

Sanitat pública
universal
i de qualitat.

Comunitats actives,
inclusives,
participatives
i igualitàries.
Passa a l’acció davant
l’emergència climàtica!
Canviem el sistema,
no el clima!

Adhereix-te al
manifest, col·labora
i participa amb
La Regadora,
Ciutat de les
Alternatives!

