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Soterrar els FGC, ara més factible i amb estalvi
Se soterrarien la totalitat dels 400m. i la rampa d’accés davant el castell de Can Feu
Els veïns i veïnes no hem pogut evitar la rampa no desitjada recentment construïda, ara però es
parla fer-la definitiva allà on fa temps que reivindicàvem, davant el castell de Can Feu.
L’estudi informatiu plantejava diverses opcions, des de la més barata a la més cara; des d’uns
28,2M€ passant per 32M€ fins a 40M€. Va ser a partir del ventall d’al·legacions presentades des de
Sabadell que sobre la primera versió n’han incorporat part de les millores proposades reduint el
pressupost en 9M€; dels 28,2M€, ara tan sols 19,2M€; millores amb un estalvi important i que pot
augmentar encara més, entre 3 i 5 M€, si es prescindeix de fer obres provisionals perquè es poden
evitar, i s’ho val evitar-les.
En una Comissió Tècnica Mixta Ciutat-Generalitat, des del passat gener debatem quin és el tipus
d'obra més adient i que optimitzi millor els costos, d'acord amb les possibilitats d'estalvi existents; i
que ha de concretar el tipus de projecte a redactar a partir de juny. Les deliberacions ja realitzades
fan palès que hi ha raons tècniques, econòmiques i de calendari per triar l’opció que eviti fer obres
provisionals i permeti fer la totalitat dels 400 m de soterrament amb una obra millor, sostenible i amb
una reducció òptima del cost. La decisió amb acord no hauria de trigar. L’esperem per ja.
A l’assemblea ampliarem la informació i exposarem les novetats. En parlem.

Novetats respecte a la Zona Hermètica (de novembre ençà)
El 24 de novembre de 2014, membres de la Junta i veïns, vam reunir-nos amb representants de la
policia municipal i la regidora de districte per informar i recordar els problemes de convivència i
d’ordre públic derivats de la Zona Hermètica, i fer propostes concretes: ampliar la zona de tanques a
carrers i control d’accessos al barri, major vigilància a les places, rapidesa a l’arribada d’efectius
policials, coneixement d’efectius disponibles i organització de mesures policials per combatre les
reiterades vulneracions de drets fonamentals.
El 30 de novembre de 2014, vam presentar a l’Ajuntament un escrit amb més de vuitanta signatures,
i vam obtenir-ne el compromís verbal que donaria resposta concreta a totes les reivindicacions. A
principis d’abril encara estem esperant-la.
El 19 de desembre de 2014, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictà la sentència en
contra del recurs dels operadors de la Zona Hermètica que els obliga a cessar la seva activitat al
barri el 31 de maig de 2016. No extingeix els títols d’activitat dels negocis, sinó que els considera fora
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de la norma quan arribi la data. Així mateix, considera que donar cinc anys (de maig de 2011 a maig
de 2016) és ajustat a dret. Aquesta sentència no és ferma i els operadors poden presentar recurs en
contra davant el Tribunal Suprem, però molt probablement el termini del tancament d’activitats serà
molt abans que la resolució del recurs.
Recordar que el 31 de gener va morir atropellat un mosso d’esquadra veí del nostre barri mentre
treballava en un control de trànsit a la sortida de la Zona Hermètica.
El 17 de febrer vam reunir-nos amb la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra de Sabadell i la
Regidoria de Districte, van informar-nos sobre els operatius i protocols d’actuació durant els períodes
d’obertura dels locals d’oci. Des de l’Agrupació vam insistir en una solució als problemes d’ordre
públic creats durant els períodes d’obertura dels locals, que s’actuï contra els sorolls i altres actes
incívics que vulneren drets als veïns i veïnes.

Biblioteca Pública de Gràcia: segon aniversari
Fa un parell d’anys, per aquestes dates, inauguràvem la Biblioteca Pública de Gràcia, un nou espai
social, cultural i de foment de la lectura obert al barri. Un projecte que va néixer amb la intenció
d’integrar-se a la xarxa pública de biblioteques municipals.
Continuem treballant, amb recursos econòmics minsos, però amb la feina i la il·lusió de gent de
diverses entitats del barri per solucionar un buit, per aconseguir la biblioteca que ens falta.
Et necessitem, necessitem que facis un “tastet” de la biblioteca, que hi participis, fent-te el carnet de
lectora, consultant el fons, participant de les activitats que organitzem... Així que et convidem el
proper diumenge 26 d’abril a celebrar aquest segon aniversari, comptarem amb la col·laboració
dels Músics de Gràcia i podràs participar de la 2a Marató de Lectura.
Estigues al dia de les novetats a http://www.facebook.com/BiblioPGracia o segueix el perfil de Twitter
@BiblioPGracia.

Gràcia, l’espai públic
“Tenim democràcia i espai públic gràcies al moviment veïnal de la lluita antifranquista.”
Itziar González, Revoltes, pàg. 131
Algú ha dit que l'essència de la ciutat està condensada en els espais públics. Gràcia és un barri amb
personalitat, amb vida comunitària, però amb paratges deshumanitzats, de poca qualitat paisatgística
i d’usos poc diversos. Eminentment grisa, amb ben pocs arbres i vegetació, amb carrers reservats a
l’automòbil en circulació o aparcat, amb moltes voreres estretes, delimitada per vies ràpides que
l’aïllen o l’esquincen...
Enguany això ha de començar a canviar: no és només substituir la cicatriu dels FGC per un passeig
que ens uneixi amb Can Feu, també és el Camí escolar que projecta l’AMPA de l’Escola Teresa
Claramunt, la campanya “Barri màxim 30”, impulsada per la Taula d'Espai Públic de Gràcia, i la
proposta d’en Pau Avellaneda, professor de Geografia Humana aplicada de la UAB, que consisteix
en el treball de curs sobre l’espai públic del barri dels alumnes de 4t.
Que carrers i places siguin la prolongació de les llars, repensar la mobilitat en benefici dels vianants i
en detriment del cotxe, tenyir de verd el barri, aconseguir llocs amb qualitat de vida, interessants i
atractius pels infants i la gent gran... Que l’espai públic recuperi la seva funció d’àgora, d’indret de
socialització, de trobada i, també, ara, de reivindicació de drets.
És el moment de reteixir l’aliança entre el coneixement expert i les demandes veïnals, és a dir, entre
l’expertesa tècnica i l’expertesa ciutadana d’aquelles persones que viuen el barri, un moment en què
tothom pot participar i dir la seva per millorar Gràcia.
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