
     
MANIFEST CONTRA LA MANIPULACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA DE 

BARCELONA EN COMÚ (BEC) 

 

Fruit de les accions que les nostres AAVV van dur a terme durant més de dos dècades 

amb l’Ajuntament de Barcelona, vam aconseguir finalment, en el passat mandat un 

acord per la cobertura i soterrament de la Ronda de Dalt al seu pas pels nostres barris, 

en el que suposàvem seria la fi d’un llarg greuge comparatiu de la ciutat amb els nostres 

barris. 

 

Va ser tot un exemple de procés de participació directa que va donar com a fruit un 

acord per saldar un deute històric de la ciutat, tant satisfent  als veïns com aconseguint 

una molt important millora urbanística per a la ciutat. 

 

Incomprensiblement, l’actual equip de govern format per Barcelona en Comú, fent un 

ús patrimonial i sectari de l’Ajuntament, abusant de la seva minsa majoria minoritària, i 

emparant-se en un reglament de funcionament del Consistori contrari a la democràcia, 

decideix, en la més pura tradició del que es coneix com “alcaldada”, revocar els 

compromisos assolits pel mateix Ajuntament amb els ciutadans dels barris de la Vall 

d’Hebron. 

 

Dins les accions i reivindicacions per defensar l’acord, vam penjar al procés participatiu 

del PAD i el PAM “Decidim Barcelona” i dissenyat per Barcelona en Comú, una 

proposta que no era més que reflectir el compromís trencat unilateralment per l’equip de 

govern de Barcelona en Comú a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

La participació activa i entusiasta dels veïns va aconseguir que la nostra proposta fos la 

guanyadora del procés amb un total de 1.720 suports; la segona en va tenir 1.082 i la 

tercera 896. 

 

Avui constatem que tot aquest procés ha estat una farsa destinada a anular l’acord que 

vam aconseguir, aquest sí, per via de la participació directa i el diàleg transparent ja que 

el fet de cuinar els resultats reagrupant les propostes per temàtiques dilueix el contingut 

de la nostra iniciativa i aconsegueix bastir un canvi en els resultats. 

 

Per una democràcia realment participativa, i no pas tutelada ni manipulada, volem 

que els ciutadans de Barcelona coneguin aquestes pràctiques, tan antigues i en certa 

mesura de caire dictatorial, quan molts pensàvem que el canvi en la manera de governar 

seria allò que tots esperàvem. Avui li toca la Ronda de Dalt, i demà?.  

 

Esteu avisats. 

 

Barcelona, 29 de juliol del 2016 
 
AAVVs de La Taxonera, Sant Genis dels Agudells, Parc de la Vall d’Hebron, 
Montbau i Font del Gos. 


