Breu informació relacionada amb la democràcia participativa de la ciutat
Segons el web de l’Ajuntament de Barcelona
(http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,161450665_161511549_1,00.
html), hi ha tres vies principals a través de les quals hom pot participar en la política
municipal: els consells de barri, els consells ciutadans de districte i el Consell de
Ciutat.
No obstant això, sembla que l’únic mecanisme realment transparent i obert a la
ciutadania són els consells de barri, ja que: pel que fa al Consell de Ciutat, un ciutadà
només hi pot accedir per sorteig si prèviament s’ha inscrit en el Registre Ciutadà, és a
dir, que hi ha un doble filtre; i quant als consells ciutadans de districte, la publicació de
les seves convocatòries és més aviat escassa, i en el cas concret de Sarrià-Sant
Gervasi no hi ha actes públiques des del 2009!
Finalment, s’ha de dir que també hi ha un quart mecanisme en principi obert a la
ciutadania, que són les audiències públiques. Segons el web de l’Ajuntament de
Barcelona, “l’audiència pública de l’estat del Districte té per finalitat potenciar la
comunicació periòdica entre el Consell del Districte i la ciutadania i de servir com a
instància d’interrelació permanent. S’ha de convocar cada dos mesos com a mínim.
Està obert a tota la ciutadania i s’hi pot tractar qualsevol tema, per a la qual cosa cal que
les persones i les entitats ho sol·licitin per escrit abans que comenci la sessió i que facin
constar a la sol·licitud el nom de la persona o entitat i el tema o contingut de la
intervenció”. El cas és que a Sarrià-Sant Gervasi en concret, l’any 2010 només n’hi
va haver dues, de sessions, i totes dues, és clar, sense l’acta publicada. Així mateix,
el fet que hom hagi de presentar una sol·licitud per poder dir-hi la seva, és evident que
no hi fomenta la participació ciutadana.
Per tot això, és important assistir a les sessions dels consells de barri, per pressionar
perquè tots aquests òrgans siguin més transparents i oberts, i per intentar esbrinar el
perquè de totes aquestes anomalies.
Si ells no vénen cap a nosaltres, anem nosaltres cap a ells!
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