Manifest reivindicatiu de la Plataforma Veïnat de Vallcarca
El pla general metropolità de 1976 i les seves posteriors modificacions (2002 i 2008) han generat
l'afectació del nucli antic de Vallcarca i els seus entorns. Aquest procés ha suposat l'enderroc de quasi la
totalitat del mateix, la consegüent degradació urbanística i arquitectònica així com el despoblament
progressiu.
El veïnat de Vallcarca volem que es respecti el model de barri poble, que es va consensuar a les jornades
participatives de 2014. Volem revertir la situació de destrucció que ha viscut el nostre barri i, és per això
que veïns i veïnes de Vallcarca, units en una plataforma, demanem / exigim:

1) Volem incidir en la Modificació del MPGM de 2002 tant en sòl públic com privat. No volem la
proliferació de més solars ni més dilacions en la trobada de solucions.
2) Volem una participació del veïnat vinculant i en igualtat de condicions amb els polítics i la
propietat majoritària, tant pública com privada (principalment a mans de Nuñez i Navarro i
Fité). A més, cal que les decisions adoptades a les taules de treball siguin ratificades pel veïnat,
prèviament informat, en un procés participatiu obert i vinculant.
3) És per això que, fins que no es resolgui aquest debat, demanem una 
suspensió de llicències
d'enderroc i d’obra nova 
a tot el barri, tant en tot l'àmbit de l'MPGM de 2002 com en la
zona del barri afectada pel pla dels Tres Turons. El debat no és possible amb l'amenaça
d'enderrocs i construccions que afectin el futur del nostre barri.
4) Demanem informació transparent en els processos d'expropiació que afecten a molts veïns i
veïnes del barri i informació transparent en l'adjudicació de llicències d'obra nova i enderroc.
5) Volem que s'entengui el barri en la seva totalitat, incloent la seva relació amb l'entorn. No volem
que es tracti el barri com una suma d'unitats d'actuació aïllades.
6) Que un cop acabat el concurs d’idees, es faci un seguiment exhaustiu per part del veïnat dels
projectes que s’executin vetllant perquè respectin les demandes.
7) Volem que hi hagi una relació respectuosa del turisme envers el barri i es prenguin mesures
concretes per evitar la turistificació.
8) Volem que d’una vegada per totes el barri tingui l’institut.
9) Volem un barri on es viu, es treballa, es compra... Un barri amb places i espais culturals. Un
barri amb comerç de proximitat i amb tallers. Volem que les noves construccions respectin la
tipologia d'alçada històrica del barri i el seu tramat urbà així com que es respectin els espais
verds. En definitiva, volem revertir el procés de gentrificació iniciat per l'MPGM de 2002 i
acabar amb l’encariment i l’expulsió del veïnat amb menys recursos del barri.
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