MANIFEST 2016
Per un nou eix cívic a Barcelona, humanitzem la Via Laietana!
Després d’anys d’anuncis i de falses esperances, els barcelonins i les barcelonines creiem
que és l´hora d´iniciar la reforma de la Via Laietana. Cal retornar el centre de Barcelona als
ciutadans i convertir la Via Laietana en l’eix cívic de Ciutat Vella.
La construcció de la Via Laietana a principis del segle XX va ser deguda a la necessitat d’unir
l’àrea urbana amb el Port, l’escenari cabdal de l’activitat econòmica de la ciutat, però va
suposar la divisió de Ciutat Vella en dos. Després d’un llarg període de declivi, el batec de la
Via Laietana es troba sumit en un entorn hostil al ciutadà, amb una intensitat de trànsit que
genera nivells altíssims d’emissions de diòxid de carboni i unes voreres que foragiten les
relacions humanes i minven el seu potencial de barri, influint en un progressiu abandonament
dels seus majestuosos edificis.
La constant evolució de la ciutat ha fet que la Via Laietana hagi esdevingut tot el contrari a
allò per què se la va crear: una barrera física, una ferida al cor de Ciutat Vella que fa que els
barcelonins i les barcelonines no la tinguin com a seva, sinó com una anomalia inexplicable al
bell centre de la ciutat.
Per tot això, els veïns, veïnes i entitats presents a la Via Laietana demanem a l’Ajuntament de
Barcelona que elimini un carril de trànsit rodat i reestructuri la Via per recuperar espai per als
vianants, millorant la situació i incrementant l’amplada de les voreres. La Via Laietana ha de
tornar a ser un eix cívic per la nostra ciutat.
Amb un cost molt limitat en comparació a altres canvis que s’han donat i es preveu donar a la
fesomia de la ciutat de Barcelona, Via Laietana tornarà a recuperar el protagonisme que es
mereix com a gran eix barceloní, referent de convivència, progrés i ciutat.
Per una Barcelona viva, recuperem Via Laietana.
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“Conforme disposa la LOPD (Llei 15/1999, de 13 de desembre), les dades que vostè ens proporciona, s’incorporen a
un fitxer titularitat de l’Associació de Comercians de Via Laietana, creat amb la finalitat única de recollir signatures
per demanar a l’Ajuntament de Barcelona que inicií un procés de pacificació de la Via Laietana. El vostre nom,
cognoms i DNI poden ser cedits al citat Ajuntament com a organització que dóna suport a la iniciativa. Tan bon punt
s’hagi dut a terme les gestions corresponents, les vostres dades seran cancel·lades.”

