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Santa Coloma de Gramenet

forma part de l 'àrea metro-

pol itana de Barcelona, una de

les zones europees amb més

densitat de trànsit de vehicles,

amb un gran volum de

desplaçaments, tant en vehicle

privat com en transports

públ ics.

A la vegada, malgrat no

disposar de grans nucl is

industrials, en tenim de molt

importants molt a la vora, sense

obl idar que a la ciutat existeix

un gran centre de fabricació de

begudes derivades de la l let.

Si sumem tots aquests factors,

ens trobem que la ciutat té una

deficient qual itat de l 'aire.

Aconseguir que la contaminació

es redueixi ha de ser una

prioritat per a totes les pobla-

cions i ciutats afectades. Ens hi

va la salut. Des d'Esquerra

Republicana de Catalunya

estem disposats a trebal lar per

fer de la nostra ciutat un

referent en el canvi necessari

per aconseguir ciutats més

saludables. Un miral l en què

demostrar que un altre model

de ciutat és possible, no volem

més projectes de mil lora que

mai s'executen.

Estem compromesos a fer de

Santa Coloma una ciutat per a

les persones, una ciutat

saludable.

A Santa Coloma se superen els

nivel ls de diòxid de nitrogen

(NO2) que estableix la unió

europea, aquest contaminant

és emes a l 'aire per la

combustió del dièsel i la

gasol ina dels vehicles.

La quantitat de partícules en

suspensió també és alarmant, ja

que els registres diaris superen

els valors límits establerts,

estudis real itzats per La

secretària de Medi Ambient i

Sostenibil itat indiquen que el

50% d'aquestes emissions són

provocades per la mobil itat i els

mitjans de transport.

L'objectiu ha de ser clar, reduir

el trànsit de vehicles dintre del

nucl i urbà, fomentant mitjans

de desplaçaments l l iures de

contaminants com la bicicleta i

fer que les persones s'apoderin

de carrers i places, incentivant

la facil itat per moure's a peu

per la ciutat amb grans àrees

de prioritats invertides.

Fomentar l 'ús de transports

col ·lectius respectuosos a la

ciutat i aconseguir un canvi

d'hàbits en la població pot fer

reduir el reguitzel l de cotxes

circulant pels nostres carrers,

produirà un benefici immediat

pels colomencs i colomenques.

Reestructurar els carrers per

donar prioritat als vianants,

crear carrils bicis, fomentar l 'ús

dels transports públ ics dintre

de la ciutat i amb això mil lorar

la qual itat de l 'aire pot fer que

Santa Coloma deixi de ser una

ciutat dormitori i passi a

convertir-se en una ciutat

habitable.

Una altra ciutat és possible, i

des d'ERC Gramenet la volem

fer possible.

LA QUALITAT DE L'AIRE
EDITORIAL



2 XXXXXXX 2015

El Parc Europa, un espai

que per la seva

grandària i la seva

ubicació hauria de

convertir-se en una gran

àgora de la ciutat.

Des de Esquerra Republicana

de Catalunya a Santa Coloma de

Gramenet sempre hem apostat

per la qual itat dels nostres

espais públ ics. Uns espais de

trobada i de l leure, on els

nostres grans puguin seure a la

fresca i on els nostres infants

també puguin jugar distesa-

ment.

Santa Coloma disposa d'uns

espais cívics de qual itat però

també d'altres,

d’importantíssims, amb greus

mancances. Un d'el ls és el Parc

Europa, un espai que per la seva

grandària i la seva ubicació

hauria de convertir-se en una

gran àgora de la ciutat.

Actualment és un espai de poc

us per part dels veïns. Com pot

ser que en quasi tota la extensió

no existeixi un espai fresc amb

bones ombres que convidi a

seure i gaudir del l loc? Com pot

ser que a les àrees de joc

infantils no existeixi ni una sola

ombra?

Un altre espai on podem trobar

mancances és al parc fluvial del

riu Besòs, un espai de l leure i

d'activitat esportiva a tots els

nivel ls, al là ens podem trobar,

des de grups de gent gran fins a

joves cicl istes i corredors. Sens

dubte,un dels espais més

importants de l leure i de

desenvolupament d'hàbits

saludables de tota la comarca.

Doncs bé, com és possible que

en un espai com aquest no

existeixi cap punt d'aigua en tot

el recorregut que permeti una

correcta hidratació? un espai

que permeti refrescar-te quan la

calor apreta?

El fet és que només existeixen

dos punts d’aigua en el

recorregut extern del parc, un a

l ’alçada de la fàbrica Cacaolat i

l ’altre a l ’alçada del pont de

Potosí, sense cap mena de

senya-l ització que ens pugui

informar sobre la

situació d’aquests i

també que en el

recorregut intern

no existeix cap

punt d'aigua.

Des de Esquerra

Republicana

reivindiquem una

ciutat habitable, una ciutat

saludable, on els seus ciutadans

puguin gaudir amb garanties

dels espais públ ics i on els

serveis bàsics per poder

desenvolupar les activitats, com

són la possibil itat de beure

aigua i descansar a l ’ombra, no

esdevinguin una necessitat sinó

una garantia de salut i

comoditat.

ELS PARCS AMB OMBRA I
PUNTS D'AIGUA

DIADA NACIONAL
El darrer 11 de Setembre el poble va tornar a

demostrar que les ganes d'aconseguir la repúbl ica

no estan esgotades. Grans mobil itzacions arreu del

territori van deixar de manifest que estem

disposats a aconseguir les nostres fites.

A Santa Coloma de Gramenet l 'ANC va organitzar

una marxa de torxes per retre homenatge a Celestí

Boada, Alcalde Republicà de Gramenet del Besòs,

assassinat pel franquisme. També es va poder

gaudir de la tradicional ofrena a la Senyera a la

plaça de la Vila.

Dia de Festa Nacional finestres i balcons de la

nostra ciutat es van omplir d'estelades i senyeres

per recordar que un país mil lor i més just és

possible, una ciutat mil lor és possible.

ESTEM A PUNT PER LA NOVA REPÚBLICA

ÉS UNA PUBLICACIÓ
D'ESQUERRA
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Aquest setembre va tenir l loc al

Barcelonès Nord la “Setmana de

la Mobil itat Sostenible i Segura

2016”. Jornada que formava

part de les mesures per la

sensibil ització ciutadana

incloses dintre del “Pla d'acció

per a la mil lora de la qual itat de

l 'aire de Santa Coloma 2008-

2014-2020”.

Destacava la bicicletada

popular, que va tenir l loc el 18

de setembre amb un recorregut

pe'ls municipis del Barcelonès

Nord. Aquesta, va comptar amb

la presència de l 'Alcaldessa

Núria Parlón. Curiosament, el

recorregut per Santa Coloma,

no va discorre per cap carril

destinat a l 'ús de la bicicleta.

Uns dies abans “el Miral l”

informava sobre el disseny del

tram final de la Rambla, on hi

destacava un carril bici central .

Reconec que, com a usuari diari

de la bicicleta, vaig tenir una

grata sorpresa.

El transport, a l 'area

metropol itana, representa la

primera causa de contaminació.

Aquests nivel ls de contaminació

ambiental estan directament

relacionats amb problemes de

salut importants. Són la causa

d'un 30% dels ictus, 20% dels

infarts, 1/4 part dels cancers de

pulmó, problemes respiratoris

en els nostres infants i fins i tot

de problemes en la conducta.

Està plenament demostrat que

la reducció d'aquests nivel ls es

traduïria en una disminució

similar de la total itat dels

problemes de salut esmentats i

amb un augment en l 'esperança

de vida.

La bici constitueix una de les

alternatives de transport més

sostenibles i creiem, que s'ha

d'incentivar perquè esdevingui

una real itat.

Santa Coloma necessita una

xarxa de carril bici coherent,

segura i suficient per a la

mobil itat, interconectada amb

els municipis del voltant i amb

punts de connexió amb el

transport públ ic.

Davant d'aquestes evidències, la

intervenció per canviar aquesta

dinàmica és prioritaria i sense

grans despesses econòmiques.

Però per això, fan falta actituds i

decisions radicals per part de

l 'administració, i en el nostre

cas, per part de l 'Ajuntament.

No només amb mesures

dirigides a la sensibil ització ho

aconseguirem. El canvi d'hàbits

en la mobil itat no pot quedar

només en una foto anual de

bones intencions, ni amb

l 'adquisició d'una flota de

bicicletes elèctriques que restin

abandonades en un dipòsit.

Estem massa acostumats

últimament a les campanyes

d'imatge... amb la foto no en

tenim prou, necessitem accions!

Esperem, per tant, que el tram

final de la Rambla formi part

d'una extensa xarxa de carrils

bici interurbans fent de l 'eix

Besòs una real itat on començar

a modelar espais cívics de

convivència. Esperem, per tant,

que no quedi sense continuitat.

Fem de la nostra ciutat,

capdavantera en polítiques

ambientals. Fem de la nostra

ciutat un l loc per viure,

habitable i saludable i poder

així, deixar enrere la ciutat

dormitori.

És aquesta la repúbl ica que

volem.

CARRILS BICI

SUMA'T-HI

A l a g en t d ’Esq u erra en s

u n ei x u n d obl e com prom ís a m b

el s n ostres con ci u ta d a n s i

con ci u ta d a n es. Per u n a ba n d a ,

u n com prom ís soci a l , el d e

resol d re el s probl em es

q u oti d i a n s i m i l l ora r l es

con d i ci on s d e vi d a , d ’h a bi ta tg e,

d e treba l l , d e sa n i ta t, d ’ed u ca ci ó,

d e m ed i a m bi en t, d ’oportu n i ta ts i

d e totes a q u el l es coses q u e

va g i n en l a d i recci ó d ’a ssol i r u n a

soci eta t j u sta i sol i d à ri a . Per a l tra

ba n d a , u n com prom ís n a ci on a l ,

el d ’a ssol i r l a i n d epen d èn ci a i l a

l l i berta t per a l n ostre pa ís,

Ca ta l u n ya , m i tj a n ça n t l a

con stru cci ó d ’u n esta t propi en

el m a rc eu ropeu .

ARA ET N ECESSI TEM !

Contacte

gramenet@esquerra.cat
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Final itzada la Festa Major i amb

temps per compartir amb

diferents ciutadans les

experiències viscudes durant

aquel ls dies, sens presenten

algunes reflexions i alhora

interrogants.

Parlem dels concerts a la Plaça

de la Vila.

Quina és la capacitat

d'aforament de la nostra Plaça

1000, 2000, 3000...?

És aquest espai el mil lor l loc

per fer les actuacions més

multitudinàries?

Quantes persones poden

convocar certs grups en una

actuació gratuïta en una ciutat

de més de 100.000 habitants?

I 'Ajuntament és conscient

d'aquesta possibl itat de

convocatòria?

Hi caben amb total seguretat

aquesta gentada?

Existeixen plans d'evacuació i

de seguretat en casos

d'emergència?

Els carrers estan correctament

senyal itzats?

Participant d'aquests con-certs,

un té la sensació que la

seguretat a la Plaça no estava,

com a mínim plenament

garantida.

La Plaça no disposava de

senyal itacions amb carrers

d'entrada i sortida, ni dels

serveis d'emergències, com sol

passar en events d'aquesta

magnitud. La presència de

seguretat era més aviat

testimonial , i tampoc era gaire

evident les senyal itzacions de

com i per on evacuar la plaça de

forma segura.

Creiem que per concerts amb

aquests nivel ls d'afluència la

Plaça no reuneix les mínimes

condicions de seguretat. O si

més no, la impressió de molts

ciutadans és aquesta. Potser

l 'Ajuntament ens ho podria

aclarir.

Evidenment creiem que la Plaça

ha de ser el centre neuràlgic de

la Festa Major, aplaudim les

iniciatives recuperades com el

concert del diumenge o fins i tot

la celebració del cap d'any. Però

sens dubte creiem que cal

repensar l 'espai i quins són els

usos que es poden donar en

aquest espai.

Però com en molts altres casos

no tot decau en la quantitat

sinó també, i d 'una manera. més

important, en la qual itat. I això

ens porta a parlar de la neteja

dels espais.

Quants banys portàtils hi havia

a disposició de la gentada que

omplia tota la Plaça? Quants

cops es va netejar la Plaça i els

carrers del voltant una vegada

final itzatdes les actuacions?

Era molt fàcil , fent només un

petita ul lada, veure gent

util itzar qualsevol racó per

buidar les seves bufetes,

carrers, porteries, cantonades,

parquings...

Sense entrar en el civisme de

tota aquesta gent, el que

sembla clar és que amb dos

banys per tota la gran quantitat

de gent que hi havia a la Plaça i

amb la quantitat de barres de

bar aplegades en aquel l espai, la

relació entre oferta i demanda

no anava gaire equil ibrada.

Entenem que no devia ser una

estratègia recaptatòria per

multar els "pixaners".

Us imagineu que tres camions

d'aigua a pressió amb lleixiu

s'afanyen a netejar tots els

racons de la Plaça i els carrers

adjacents?

Probablement la comissió de

festes no tingui responsabl itats

en aquests camps, però tant és,

perquè diguem-ne que, les

seves competències no estàn

suficientment desenvolupades.

Creiem que la Comissió de

Festes ha de ser el veritable

motor de la Festa Major,

planificant i dissenyant aquesta,

així com amb responsabl itats en

l 'execució i el desenvolupament.

Una comissió amb ple poder per

decidir i amb capacitat d'anàl isi

crític per tal de mil lorar-la.

La nostra ciutat necessita una

Comissió de Festes viva, amb

representació de les entitats,

amb persones a títol individual ,

gent amb ganes i amb idees

innovadores.

Cal aprofitar esdeveniments

com la Festa per recuperar

tradicions pròpies de la ciutat i

fer-les de nou nostres.

Cal recupera l 'esperit, i no

només l 'espai, dels antics

“xiringos”, dotant-los d'una

programació atractiva per tal

que, les entitats, es puguin

donar a coneixer i els hi permeti

financiar les seves economies.

Hem de recuperar la sensació

de ser partíceps, planificant,

gaudint i mil lorant.

Ara bé, si només volem ser

espectadors sempre podem

anar a la Mercè.

REFLEXIONS SOBRE
LA FESTA MAJOR




