
Primavera 2020

#REPÚBLICA

Les Nostres Xarxes
Twitter @ErcGramenet

Instagram ErcGramenet
Facebook /EsquerraGramenet

GRAMENET

2020 / 23 /04

Telegram/ https://t.me/ERCGramenet

https://twitter.com/ercgramenet?lang=ca
https://www.instagram.com/ercgramenet/
https://www.facebook.com/esquerra.gramenet/
http:/// https://t.me/ERCGramenet


32 XXXXXXXX 2017 XXXXXXXXX 2017

LA INEXCUSABLE IMPORTÀNCIA
I NECESSITAT DELS SERVEIS PÚBLICS.

Opinió: Veïnatge i petit comerç
Comprar després del Coronavirus
<<La ciutat despertarà a poc a poc del seu malson, caldrà recordar quins són els 
comerços que han estat al nostre costat.>>En moments tan excepcionals com els que es-

tem vivint amb la propagació i extensió del 
Coronavirus (COVID-19) els governs de cada 
país estan fent el que poden, el que saben i en 
alguns casos, el que volen, atenent a les pres-
sions dels diferents sistemes econòmics, en el 
nostre cas, sistema capitalista i neoliberal.

El paper dels governs.

Davant aquesta tràgica  situació, els governs europeus no 
dubten en magnificar i encoratjar als serveis públics i la 
ciutadania a posar remei a aquesta situació. Cal no obli-
dar que la imposició de contenció de dèficit dictada per 
la Comissió Europea, ha comportat una disminució im-
portant dels recursos disponibles a les administracions 
públiques. A l’Estat Espanyol, aquestes mesures es de-
senvolupen a través de lleis que cada any han significat res-
triccions econòmiques molt importants a les administracions.

Els governs  s’estranyen dels comportaments i actituds 
d’algunes persones que no fan cas a les seves orientaci-
ons i instruccions. Aquesta estranyesa fa pensar que els 
governs no reconeixen la seva ciutadania quan en reali-
tat haurien de plantejar l’eficàcia dels nostres projectes 
educatius i com els hauríem de reflexionar perquè en mo-
ments com aquest  la comunicació i l’enteniment siguin 
més comprensibles. Davant aquesta situació, no hauríem 
de defallir en l’intent de reclamar als governs i institucions 
unes ciutats més educadores, on els valors cívics i la cultu-
ra ha de ser entesa com una eina de transformació social. 

La inexcusable importància i necessitat dels serveis públics, 
es fa molt visible en moments de crisi com aquests. Els gover-
nants dels països europeus han de reconèixer públicament, 
que en el passat més recent s’han fet retallades de conside-
ració en els serveis públics. Davant aquesta situació, sense 
excuses i urgentment, s’ha d’exigir als governs l’execució de 
polítiques per prioritzar i invertir els serveis públics per faci-
litar a les persones viure en plenitud, sense pors i lliurement.

Enfortir els serveis públics; aposta de futur.

Fer créixer els serveis públics no significa anar en detri-
ment del desenvolupament de determinades empreses 
del sector privat  que també generen PIB i llocs de treball, 
però no hem de perdre de vista que els sectors públics són 
dinàmics i un dels principals generadors d’ocupació, són un 
sector estratègic i d’alt valor afegit de l’economia que con-
centra coneixement, genera igualtat i cohesiona la societat.

Actualment els serveis públics externalitats es regulen 
per la llei estatal de contractació 9/2017 de Contractes 
del Sector Públic. Fa uns mesos el govern de la genera-
litat amb el propòsit de millorar els serveis contractats a 
les persones va elaborar un projecte-llei que l’opinió pu-
blica va anomenar “Llei Aragonès”. Aquell projecte no ex-
ternalitzava serveis, qüestió que l’actual normativa estatal 
ja permet fer. Simplement regulava com s’havien de fer 
aquestes externalitzacions, prioritzant la qualitat del ser-
vei per damunt del preu, tot facilitant l’accés de petites 
empreses a les contractacions. Aquests esforços, malaura-
dament, no s’han comprès, restem a l’espera que es pugui 
portar a terme l’aprovació definitiva d’aquesta nova llei.

Donades aquestes circumstàncies i desitjant que aques-
ta pandèmia quedi aturada el més aviat possible,  hem 
de continuar exigint dels governs el desenvolupament i 
finançament  de més i millors polítiques socials i l’enforti-
ment dels serveis públics. Sempre haurem de donar les 
gràcies a l’esforç que realitzen els empleats i empleades 
públiques dels àmbits més essencials, sanitat, serveis so-
cials i serveis d’emergència, que sense dubte, amb la seva 
professionalitat, dedicació i entrega, són un actiu i su-
port essencial per mantenir els actuals serveis públics.

Angel Izquierdo Rius
President d’ERC Gramenet.

@NgeliRius

Encara recordo fa uns quants anys les corrues de gent 
amunt i avall pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer cada dis-
sabte al matí. Les voreres no podien engolir les riuades de 
gent que des de la plaça del Rellotge fins a l’Avinguda de 
la Generalitat aprofitaven per anar a comprar a la variada 
quantitat de comerços que eren oberts a banda i banda. Tot 
eren petits comerços com els que podem trobar a les para-
des dels mercats. Un dels avantatges d’aquell tipus d’esta-
bliments era que els seus propietaris coneixien a les nostres 
mares, els seus costums i les possibilitats econòmiques de 
cada família. Quan ens enviaven a comprar ja sabien quines 
patates, mongetes cuites o qualitat de fruita ens havien de 
donar.
Aquesta gran xarxa de petites botigues de sobte es va veu-
re amenaçada per canvis en els nostres hàbits de consum. 
Primer van ser els supermercats els qui entren a formar part 
de les nostres vides; qui no recorda el SIMAGO de la Rambla 
de Sant Sebastià espaiós i ben il·luminat, per tot seguit apa-
rèixer els hipermercats com el PRYCA de Sant Adrià i el Ba-
ricentro a Barberà del Vallès ja fora del centre urbà? Aques-
tes intromissions començaren a afectar seriosament al teixit 
comercial de la nostra ciutat, empobrint-la. L’estocada final 
al comerç de proximitat la protagonitza el Centre Comercial 
que a diferència de l’hipermercat es troba ubicat dins de la 
mateixa ciutat amb grans extensions de pàrquing per facili-
tar l’arribada en cotxe. Montigalà, La Maquinista o La Roca 
del Vallès són exemples propers.

Resulta curiós que el Centre Comercial reprodueix a petita 
escala un poble o ciutat. Carrers a l’aire lliure, comerços de 
tota mena a banda i banda, bars i restaurants. Fins i tot s’ha 
endut els cinemes dels barris propers, concentrant tota la di-
versitat comercial i de lleure en un únic espai sense oblidar 
el supermercat.

Si parlem de seguretat a l’hora de moure’s pels nostres po-
bles i ciutats, sempre penso en carrers plens de gent entrant 
i sortint de comerços que amb els seus aparadors donen cla-
ror a les fosques tardes d’hivern. Un carrer poc il·luminat 
però amb gent amunt i avall sempre em dóna més seguretat 
que un de ben il·luminat però solitari. I si pensem en els ca-
mins escolars que haurien de donar més llibertat i autono-
mia personal als nostres fills no hem d’oblidar que un punt 
clau són els espais amics. Aquells comerciants que cada dia 
a la mateixa hora veuen passar els nostres fills cap a l’escola 
i que els ajudaran sempre que sigui necessari.

Ara cal restar confinats a casa, reduir la nostra activitat al 
més essencial, es tracta de salvar vides mantenint el distan-
ciament social per combatre la Covid-19 i protegir les perso-
nes més vulnerables. D’aquest aïllament les persones d’edat 
avançada i els infants seran potser els col·lectius més casti-
gats. Sense tenir gaire clar encara quan finalitzarà el confi-
nament al qual ens veurem sotmesos les conseqüències psi-
cològiques que es derivaran seran prou importants. Aquest 
daltabaix també afectarà els comerciants de la nostra ciutat 
que han hagut de suspendre la seva activitat.

S’apropa la data a la qual es començaran a relaxar les me-
sures del confinament i podrem tornar a sortir de casa. La 
ciutat despertarà a poc a poc del seu malson, caldrà recor-
dar quins són els comerços que han estat al nostre costat 
portant la compra a les cases de la gent gran, oferint ali-
ments i productes de neteja a les famílies sense recursos que 
aquests dies ho han passat malament. Serà un bon moment 
per agrair al comerç local el seu esforç quan més ho neces-
sitàvem.

Instagram: @hospital_esperit_sant

Nicolás Díaz Bayona
Militant d’ERC Gramenet.

@nicolasbegur
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LLUITEM CONTRA EL VIRUS AMB 
PROPOSTES REPUBLICANES.

Sam Nuñez
Barcelona, 1981
@sam08921

Sam Nuñez, portaveu del 
grup municipal d’Esquerra 
Republicana a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gra-
menet.
Les eleccions municipals de 
maig del 2019 van permetre 
aconseguir 3 representants 
al consistori,  Sam Nuñez, 
Gemma Espanyol i Salvador 
Clavera.

En temps de crisis com l’actual calen mesures valentes per fer 
front a la situació i no deixar-nos a ningú pel camí. Per Això hem 
demanat al govern Socialista que els ajuntaments com el de 
Santa Coloma de Gramenet puguin disposar del superàvit i 
destinar-lo a la lluita contra el coronavirus i puguin disposar 
d’aquests recursos sense condicions per fer front als efectes.

A la vegada, hem instat el govern espanyol a suspendre de 
forma urgent, i mentre duri l’estat d’alarma, el pagament de 
les quotes de lloguer a les famílies que han vist reduïts els 
seus ingressos per la crisi de la Covid-19, establint compensa-
cions per als petits tenidors d’habitatge. També que se sus-
pengui el pagament dels subministraments bàsics com la 
llum, l’aigua i el gas a les persones afectades per la crisi.

El departament de treball de la Generalitat de Catalunya ajudarà als treballadors autònoms que s’hagin vist afectats econòmi-
cament. Concretament, destinarà 7,5 milions d’euros que es preveu puguin beneficiar a 4.500 treballadors, amb ajudes de 
fins a 2.000 euros per autònom. Paral·lelament, hem reclamat al govern espanyol que aprovi, “de forma immediata i amb efecte 
retroactiu”, la suspensió de les quotes d’autònoms, amb una duració que vagi més enllà de la situació de l’estat d’alerta i mentre 
duri l’impacte econòmic de la crisi sanitària.

Hem exigit que es posi en marxa una prestació remunerada per a totes aquelles famílies que es veuen obligades a anar a 
treballar durant l’estat d’alarma i que no saben “on ni amb qui” deixar els seus fills. Es tractaria d’una prestació per a poder-se 
quedar a casa tenint cura dels fills sense perdre el sou per no poder anar a treballar.

Aquesta és només una petita mostra de la feina que estan duent a terme des d’Esquerra Republicana en aquests moments 
de màximes dificultats per a tothom. El que ha posat de manifest aquesta crisi sanitària i les seves conseqüències és que per 
sortir d’aquesta situació els valors republicans seran més necessaris que mai. Només des de la responsabilitat col·lectiva, la 
solidaritat i la lluita per preservar els drets socials i els serveis públics ens en podrem sortir. I aquesta lluita comença a tots 
i cadascun dels municipis del país.

El portaveu del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana repassa el paper que ERC està 
jugant a diferents institucions durant la 
gestió de la crisi. 

CAL LLUITAR PEL FUTUR.

Sembla haver-hi consens al fet que després d’aquesta crisi sanitària, arribarà una econòmica. 
Això és quelcom que al jovent ens preocupa especialment. A la crisi del 2008 la taxa d’atur ju-
venil va començar a disparar-se arreu de Catalunya i l’Estat; arribant a superar el 56% al primer 
trimestre del 2013. La situació no es va recuperar mai, de fet es va tancar el 2019 amb xifres 
encara llunyanes al  quart trimestre del 2008, quan la taxa d’atur encara no superava el 20%.

Tanmateix, no hem d’oblidar la situació d’incertesa que viu la generació jove que 
encara està estudiant. Es parla molt d’un aprovat  general per ESO i 1r de Bat-
xillerat, però això garanteix la formació dels joves? D’igual manera s’obre una in-
cògnita davant dels estudiants d’FP i Universitat: com respondrà l’administració da-
vant dels cursos vigents? Caldrà recuperar-també econòmicament-un altre curs?

El jovent s’ha de mantenir combatiu, ara més que mai. Quan passi l’alarma sani-
tària caldrà exigir un futur digne i la intervenció immediata de l’administració so-
bre les polítiques actives d’ocupació juvenil, així com s’haurà de replantejar els pro-
jectes educatius arreu del país. Després d’aquest confinament ens jugarem el futur.

El jovent mira amb por el futur imminent a causa de la crisi sanitària i econòmica provoca-
da per la COVID-19. Els antecedents de la crisi del 2008 no són un alè d’esperança. Caldrà 
organitzar la resposta i la lluita per defensar-nos de qualsevol maniobra capitalista.

Noemí Egea.
Secretaria d’Organització
d’ERC Gramenet.
Militant del Jovent ReublicàEns en sortirem

Escric aquest article en el 40è dia de confinament. Dies 
excepcionals, complexos i amb escenaris que a dia d’avui no-
més havíem vist en pel·lícules catastrofistes de ciència-ficció.

Recordeu la mítica frase d’una conversa entre De Alfonso 
i el ministre Jorge Fernandez Diaz (PP) “ les hemos des-
trozado el sistema sanitario” a la qual se sentia orgullós de 
les retallades en sanitat per combatre l’independentisme?
Frase mítica, com mítica és posar el cap de les mútues al cap-
davant de la sanitat pública nomenant com a conseller de Sa-
lut a Boi Ruiz dins del govern dels millors que va fer el Sr. Mas.

Des d’ERC portem anys revertint les con-
seqüències de les bèsties retallades que es 
van executar durant aquells anys. Dit això, 
ERC des del Govern, ha actuat sempre po-
sant a la ciutadania al centre de totes les po-
lítiques per donar resposta a les necessi-
tats de tots els col·lectius i reduir la pressió.

En paral·lel tenim un Estat en contra. Un Estat 
que treu les competències, un 155 encobert, i 
centralitza serveis que després no sap gestionar 
amb l’eficiència que requereix. Sense anar més 
lluny els test de COVID ens hauria permès conte-
nir el virus al col·lectiu més vulnerable i evitar així 
gran perjudici a la ciutadania. Però aquest no ha 
estat l’únic entrebanc, perquè portar els pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya al Consell 
de Garanties, és una demostració que Ciudada-
nos posa per sobre els seus interessos de partit 
al dels ciutadans. Una irresponsabilitat i error 
garrafal de CS en el context actual. Però no han 
estat els únics que no han estat a l’altura política 
que requeria el moment, altres han preferit els 
dobles discursos en funció de si s’estava al Go-
vern de Madrid o a l’oposició a Catalunya. Segur 
que hi ha moltes coses a millorar i entre tots la 
podem fer, però ara tocava donar servei i ajudar 
a la gent en aquests moments tan complexos.

El Govern, en un primer pla de xoc ha re-
forçat el sistema sanitari amb l’objectiu de 
salvar vides, curar a les persones afecta-
des i acompanyar els col·lectius més vul-
nerables, així com preveure els subminis-
traments bàsics i reduir l’impacte del virus.

repartiment de més de 100.000 dispositius i 20.000 amb connec-
tivitat per alumnes que no disposen de recursos per seguir el curs 
escolar des de casa, ajornament del pagament dels impostos que 
recapta la Generalitat com l’IVA, IRPF i impost de successions, am-
pliació de la renda garantida per als ciutadans per tal que puguin fer-
se càrrec de les despeses essencials per viure, entre altres mesures.

Al mateix temps, Catalunya participa activament en alguns dels projectes 
científics més rellevants per trobar una vacuna per combatre el COVID19, i en 
que els hospitals catalans participen en els primers assajos clínics europeus.
Aquesta crisi ens fa veure quins han de ser els pilars de l’estat. Nosaltres 
ho tenim clar: salut per sobre d’economia, gent per sobre de militars......
Acabo agraint immensament a tot el personal sanitari per l’esforç ingent 
que estan fent, per la seva valentia i compromís. Però també agrair al 
sector agroalimentari, treballadors i treballadores dels mercats mu-
nicipals i del sector de la distribució alimentària per l’esforç en abastir 
la població, un altre peça clau d’aquest país i aquesta ciutat, així com 
tota la xarxa solidària, marca de la ciutat: Santa Coloma de Gramenet.

Gemma Espanyol i Cornet
Regidora d’ERC Gramenet.

@ gespanyolc
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Els escriptors i  el 
Coronavirus.
Aquest Sant Jordi, no només editorials i llibre-
ries perdran diners en la principal campanya de 
l’any. També autors com en Rodolfo es veuran 
afectats per la crisi. 

En Rodolfo reflexiona i proposa algunes mesures 
per contenir la catàstrofe  que viuran els escrip-
tors i intel·lectuals.

Tothom dona per fet que la cultura serà una de les 
branques bàsiques de la nostra societat més colpe-
jades per la crisi de la Covid-19. Als mitjans veiem com 
sovint es parla de diversos sectors com ara la mú-
sica, el teatre, el circ, el cinema o el món del llibre.
Però en tots aquests sectors, i especialment pel que fa 
al llibre, mai som presents els creadors, la baula més 
feble de la cadena i tot i això els que aportem la matè-
ria primera sense la qual no pot funcionar la indústria.

Quan els mitjans parlen del llibre i donen veu al sec-
tor acostumen a sortir editors i llibreters, però mai 
som presents els escriptors a qui justament la crisi 
ens ha agafat a la cresta de l’onada. Justament els me-
sos de març, abril i maig és quan tenim els nostres in-
gressos principals procedents de fòrums a escoles i 
instituts, de xerrades a biblioteques, clubs de lectura, 
conferències, tallers literaris, en definitiva totes les in-
tervencions presencials. I tot això ha quedat estron-
cat de cop. Tot cancel·lat i sense possibilitat de retorn.

Els escriptors catalans no volem ser, com durant el 
franquisme, aficionats que escrivíem els caps de set-
mana.  Actualment el sector del llibre és molt ampli. 
En  canvi , la literatura catalana és molt específica i de 
creadors professionals no n’hi ha tants. Ha costat més 
de 40 anys que es consolidés, de forma feble i precària, 
la professió, o es preserva o serà fagocitada pel sistema.

Per tot això considerem  que cal “Protegir  la Literatura 
Catalana des de les Institucions.” Cal distingir entre la pro-
tecció al LLIBRE i la protecció als CREADORS literaris, de 
Catalunya.

Rodolfo del Hoyo Alfaro.
Escriptor colomenc.
@rdelHoyo

Algunes de les mesures més immediates per la crisi del coro-
navirus serien les següents:

• Subvencions per al sector dels escriptors autònoms. El 
decret deixa fora els escriptors, ja que els ingressos els tenim 
per temporades i no podem justificar la pèrdua del 75% res-
pecte del semestre anterior.

• Retribuir les xerrades, conferències i activitats culturals 
Institucionals que ja havien estat pactades i reservades pels 
autors a les seves agendes i pensar una forma compensatòria 
per tal de substituir l’activitat presencial per una virtual o bé 
ajornar-ne la seva realització. Exactament, segons el model 
de la Institució de les Lletres Catalanes, la qual ha tingut una 
actuació exemplar. 

• Apostar per la Literatura de Creació Autoral de Catalu-
nya a  les compres públiques de llibres  destinades a fons 
bibliotecaris.  Que s’inverteixi en llibre de Literatura KM0, pri-
oritzant el català en la mesura que cada administració cregui 
convenient, però sense excloure els autors catalans que es-
criuen en castellà. 

• Augment urgent  de la partida de subvencions i ajudes a 
la creació de la ILC, per tal de poder subvencionar, de forma 
excepcional, la majoria de projectes que arribin aquest any. 

• Creació d’un gran portal de promoció de la literatura ca-
talana actual on es tingui també molt present la Literatura 
Infantil I Juvenil. 

• Contemplar  en els pressupostos Institucionals destinats a la 
cultura, de partides per als CREADORS, clarament diferen-
ciades de les partides per a llibres i de foment de la lectura.

• Limitar la campanya “Tinc 6 anys tinc un llibre” a llibres 
de LIJ Km0.

• Creació d’una campanya “Tinc 12 anys, tinc un llibre” 
amb llibres de LIJ Km0. 

Podria fer moltes més propostes per protegir la literatura catalana 
i als seus creadors, com ara el foment de la biblioteca personal des 
de les escoles, però ja arribarà el moment per parlar-ne un cop ha-
guem intentat aturar el cop de la crisi. De moment, us he exposat 
el més urgent.                                        

ReVERDtim la ciutat
«La creença que la ciutat és una entitat deslligada  de la naturalesa o, fins i tot, contrària a aquesta,  ha dominat la 
manera de percebre-la i segueix afectant  la forma com la construïm. La ciutat, els suburbis  i el camp han d’enten-
dre’s com un sistema desenvolupat  dins de la mateixa naturalesa.»
   - Anne Whiston Spirn,  The Granite Garden, Urban Nature and Human Design , 1984
     

L’emergència sanitària derivada del CO-
VID19 no arriba sola. Ve acompanyada 
també d’una enorme emergència social i 
sembla el preludi de la següent  crisi eco-
nòmica, social i ecològica que ens arribarà.

L’angoixa, la por i la incertesa pel nostre futur 
més immediat ens atenalla dia rere dia però 
alhora i de forma contradictòria ens ha fet re-
flexionar sobre la nostra petjada com a socie-
tat. Alguna cosa no hem fet bé. Ens ha permès 
reflexionar sobre la nostra escala de valors, 
sobre les nostres prioritats vitals. Què és allò 
important en les nostres vides; la solidaritat, 
la generositat, formar part d’un tot, d’una 
comunitat i la necessitat de recolzar-nos.  
Segur que durant aquests dies, molts cops, 
quan hem sortit al carrer en algun petit mo-
ment, hem pogut sentir de nou cantar als 
ocells, hem caminat despreocupadament 
sense por al tràfic o potser hem vist com la 
natura ha tornat a ocupar espais on feia molt 
de temps que no hi era. Totes aquestes sen-
sacions ens han transmès benestar en un 
període de moltes dificultats. Aquestes per-
cepcions ens haurien de fer reflexionar sobre 
quin és el tipus de ciutat on volem viure i en 
si podem fer alguna cosa per fer-la possible.

Quan aquesta primera fase de confinament la puguem superar, ens to-
carà enfrontar-nos a l’impacte econòmic i social que causarà la crisi. La 
prioritat passarà per intentar reduir el patiment que aquesta tindrà so-
bre les capes populars de la nostra societat. Aquesta prioritat necessita-
rà una ingent quantitat de recursos. Aquests recursos hauran de sortir 
d’algun lloc i possiblement molts altres projectes quedaran posposats.
Però aquestes prioritats no poden amagar l’altra gran crisi en la qual es-
tem immersos i que  si no aconseguim anticipar-nos, ens caurà com una 
llosa a sobre i possiblement amb una intensitat molt més gran que la que  
hem tingut i tindrem amb la present. I és d’aquesta capacitat d’anticipa-
ció que en depèn la nostra supervivència com a espècie. La crisi climàtica 
no pot esperar. La transició cap a economies més sostenibles i en conse-
qüència cap a ciutats més sostenibles i habitables és també una prioritat. 

I és per això que com a ciutat no podem permetre perdre un mandat sense 
continuar avançant en les línies que ens marquen els objectius de desenvo-
lupament sostenible de Nacions Unides. 

Alguns d’aquests canvis només són factibles amb un flux important de re-
cursos, la millora en l’eficiència energètica de les nostres llars, i dels nostres 
edificis en són  exemple. Però també hi ha un llarg camí per avançar sense 
la necessitat d’abocar un gran nombre de recursos. 
El verd urbà, l’augment del verd a la ciutat és un d’aquests, la peatonalit-
zació d’amplis espais de la ciutat és un altre i evidentment la reducció del 
tràfic contaminant.

Avui en dia ningú pot discutir, els grans avantatges que ens aporta a les 
ciutats i els seus habitants el contacte directe amb el verd urbà. Els es-
tudis fets sobre aquesta relació ens indiquen clares evidències sobre 
la influència positiva en la salut i també en la mitigació del canvi climà-
tic. L’OMS el relaciona directament com una de les estratègies més im-
portants en la lluita contra malalties cròniques com l’obesitat, la dia-
betis, les malalties cardiovasculars, respiratòries i també psicosocials. 

En aquest sentit, disposem de moltes alternatives per augmentar el verd 
a la ciutat. Molt més enllà d’augmentar el nombre d’espais verds, que 
també hauríem de fer; la finalització del Parc de Can Zam és una priori-
tat. Però alhora caldria la millora del verd actual, renaturalitzant i aug-
mentant el verd en els espais i jardins ja existents. Incrementant el verd 
en la via pública segons la tipologia d’aquesta. Augmentant també l’ar-
brat viari. Estenent la utilització dels Sistemes de Drenatge Sostenible 
(SUDS) que no és cap altra cosa que plantar directament a terra. Utilit-
zar elements verticals per plantar enfiladisses. Aportant solucions ima-
ginatives com podria ser l’enjardinament temporal de solars a la ciutat.

Cal que traiem alguna cosa positiva d’aquesta crisi, repensar i transformar 
la nostra manera d’interactuar en aquest món i situar a les persones en 
el centre, per tal de millorar la salut i també proporcionar espais per gau-
dir i augmentar el benestar social i personal de la nostra societat urbana.
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