
COMUNICAT DE VEÏNES I VEÏNS DE SANTS

Nosaltres, veïnes i veïns de Sants i dels barris de l'entorn, manifestant-
nos lliurement a títol individual, volem expressar el següent:

1.Condemnem la violència gratuïta al nostre barri, provingui d'on 
provingui. Especialment quan prové de persones o col•lectius que volen 
imposar les seves idees per mitjà de la destrossa sistemàtica del 
mobiliari urbà i dels béns comuns, i n'exigim el seu cessament immediat.

2.Demanem les mateixes oportunitats i exigim la igualtat en el 
compliment de les normes i deures de tots els col•lectius socials, sense 
privilegis per a cap entitat, vulgui mantenir-se al marge de les relacions 
amb les institucions o no. 

3.Defensem el paper de les forces i cossos de seguretat a Catalunya, 
com a organisme necessari del qual es dota la societat per a garantir la 
nostra convivència i el respecte dels béns privats i comuns, tot recordant 
també el nostre paper fiscalitzador d'aquestes actuacions.

4.Reivindiquem el paper de l'associacionisme als nostres barris com a 
canalitzador de les millores socials, i la tradició reivindicativa però 
pactista i pragmàtica que han tingut al llarg del darrer segle.

5.Ens mantenim al costat de les institucions democràtiques, 
canalitzadores de l'expressió ciutadana, a l'hora de garantir que millori i 
es compleixi l'ordenament jurídic pel qual es regeix la nostra societat.

6.Respectem la diversitat d'opinions sobre les fórmules econòmiques i 
polítiques que poden regir la nostra societat, però traslladem a les urnes 
i als mecanismes democràtics la possibilitat per a canviar-les. 

7.Sol•licitem a l'Ajuntament de Barcelona i al Districte de Sants-Montjuïc 
un full de ruta per a que les entitats amb mancança d'espais al nostre 
barri, especialment l'associacionisme juvenil, disposin de locals i altres 
espais per al seu ús, amb major o menor grau de tutela o 
acompanyament institucional.

8.Considerem que les opinions reflectides als mitjans de comunicació 
les darreres setmanes no han representat de forma prou plural l'opinió 
dels veïns i veïnes de Sants, sobretot la nostra. I per això signem aquest 
manifest.


