Carta oberta a Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

Barcelona, 4 de juliol de 2019

Benvolguda alcaldessa,

En nom de la plataforma «La Fira o la Vida», constituïda per 55 moviments
socials i veïnals de la ciutat que hem signat el manifest adjunt, ens adrecem a
vostè per tal d’exposar-li el següent:
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●
●
●

●
●

El recinte firal de Montjuïc ocupa 27 hectàrees de sòl molt cèntric que són
propietat de l'Ajuntament de Barcelona.
L'actual concessió del recinte a Fira de Barcelona expira el desembre de
2025.
Fira de Barcelona paga un lloguer mensual de dos cèntims d'euro per
metre quadrat.
El febrer de 2019, l'Ajuntament de Barcelona ha pres la decisió unilateral
d'allargar la concessió del recinte Fira de Barcelona més enllà del 2025.
L'Ajuntament ha signat amb la Generalitat de Catalunya i altres
institucions un acord per renovar el recinte firal de Montjuïc segons un
projecte anomenat «Univers Montjuïc», del qual no s’han fet públics més
detalls, llevat que l'obra s’ha d’enllestir el 2029, amb motiu del centenari
de l'Exposició Internacional del 1929.
L'acord compromet les institucions a ratificar les condicions de
finançament de l'operació abans del 13 d'agost de 2019.
El 2015, el programa electoral de Barcelona en Comú es comprometia a
garantir la participació en la planificació urbanística.

Per aquests motius i d’acord amb el manifest que adjuntem, exigim al nostre
Ajuntament que:

1. S’abstingui de ratificar les condicions de finançament del projecte de
renovació «Univers Montjuïc», cosa que té previst fer abans del 13
d'agost del 2019.
2. Faci públics tots els detalls del projecte de renovació «Univers Montjuïc»,
com requereixen els principis més bàsics de transparència i rendiment de
comptes.
3. Obri un procés participatiu, transparent i democràtic per deliberar amb la
societat civil organitzada, d'ara fins al desembre de 2025, quin és el millor
destí que poden tenir els terrenys municipals que ara ocupa la Fira de
Montjuïc.

Tot esperant rebre la seva resposta oficial a aquestes reclamacions compartides
per diverses entitats, signen aquesta carta en nom de la plataforma «La Fira o la
Vida».

Signants:

lafiraolavida@gmail.com
www.lafiraolavida.cat

