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Parc de Can Sauleda
_________________________________________________

De la reforma del Parc de Can Sauleda ja teníem coses a dir des del moment 
en què se’ns va comunicar el seu projecte, i de fet, ja vam demanar que abans 
de començar es fes un procés de participació ciutadana per definir com havia 
de ser la seva reforma, ja que entenem que és la millor manera d’aprofitar tot 
el coneixement sobre el parc i els seus diferents usos. El resultat com ja és 
sabut és que no hi ha hagut participació més enllà de la de l’equip de govern.

Entrant en el projecte en si mateix, en primer lloc, se’ns va vendre que era 
indispensable i urgent, ja que queien branques dels arbres i posaven en risc 
les vides dels nens que hi jugaven. Dit així, qui nassos s’oposa? I és així, el 
primer és el primer, ara, prèviament potser ens hauríem d’haver preguntat 
perquè havíem deixat que els arbres del parc arribessin a què els caiguessin 
les branques. No hauria estat millor fer els treballs de poda i els tractaments 
fito-sanitaris que, de fet, s’havien fet fins a només fa uns anys i que s’han 
deixat de fer? Francament, creiem que sí.

En segon lloc, estaven realment tots els arbres en mal estat i era 
indispensable que se substituïssin tots? Pel que hem pogut veure des de fora, 
els troncs dels arbres tallats no semblaven malalts. Pot ser que algun sí que 
ho estigués, però la immensa majoria d’arbres no es veien pas malalts. Això 
ens remet al que dèiem abans, amb una bona poda i un bon manteniment no 
hauríem pogut resoldre el problema? Seguim pensant que sí.

I tercer aspecte, calia canviar-los tots a l’hora? Calia fer una actuació tan 
agressiva? No es podia haver planificat una actuació més a llarg termini i, 
començar per substituir els arbres més malalts (posats a què ho estiguessin), i 
progressivament en el temps, anar fent els canvis que realment fossin 
indispensables? També pensem que sí. D’aquesta manera, es podria haver 
evitat tant el llarg tancament del parc per excel·lència que tenim al nucli, com 
la pèrdua d’ombra que patirem mentre els arbres plantats creixen.
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Arribem al tema de la compra dels arbres. Calia anar a Florència a comprar-los? 
És cert que hi ha un informe tècnic, informe que per altra banda i tal com va 
reconèixer l’equip de govern és LA RAÓ que justifica aquesta compra, que avala 
que és la millor oferta qualitat-preu. Talment, i ara com ara, tots som perfectament 
conscients que els informes tècnics els podem aconseguir del que vulguem. 
Sense anar més lluny, pel kartòdrom que volien fer a les portes de Sant Julià 
d’Alfou, hi havia informes tècnics que justificaven la seva construcció i d’altres 
estaven totalment en contra. Per tant, el que no es pot fer és amagar-se darrere 
d’un informe tècnic per justificar una decisió política com aquesta. A més, d’aquí a 
aquí se’ns insisteix i es fan campanyes en les bondats del producte de proximitat, 
i llavors, des de l’Ajuntament per donar exemple, ens anem a buscar els arbres a 
Florència.

Per nosaltres, les raons per anar a buscar els arbres a més de 1.000 km de casa, 
haurien d’haver estat molt més potents i no només per una molt discutible raó de 
qualitat-preu. Al final, 33.000 €, més 1.600 € del viatge de 4 persones a Florència,    
més 3.900 € del transport, és el preu florentí, i 35.000 € l’oferta de la Fundació    
Baix Montseny, de la que a més a més, el nostre Ajuntament en forma part com a 
patró. Per tant, un 15% més cars els arbres italians que els vallesans, el que no 
convenç gaire de la bondat de la compra a Florència.

Per acabar amb el tema, calia que 4 persones es desplacessin a Florència per 
veure els arbres? En primer lloc, i donant per bo (que com ja hem dit, no ho 
donem) que s’haguessin de comprar els arbres, si com ells mateixos reconeixen, 
la compra es fonamenta únicament i en exclusiva en l’informe tècnic que ho avala, 
perquè hi han d’anar 2 polítics de visita a Florència? Ja tenen l’informe! En segon 
lloc, van anar les 4 persones que van anar a Florència a veure els arbres que els 
oferien des de la Fundació Baix Montseny? Els dels altres vivers que han optat a 
la subhasta? Van sempre a veure el que l’Ajuntament compra o contracta vetllant 
per la bondat dels criteris tècnics que ho emparen? La resposta en tots els casos 
és “NO”. Per tant, turisme internacional pagat amb fons públics.

En conclusió: els tractaments preventius haurien evitat el canvi massiu dels 
arbres.

Posats a haver de canviar alguns, no calia canviar-los tots a l’hora. Posats a 
canviar-los tots, no calia anar a Florència a comprar-los. I posats a comprar-los a 
Florència, ni molt menys calia que hi anessin 4 persones a supervisar la compra.

La participació ciutadana que van negar-se a fer, hagués evitat moltes d’aquestes 
situacions. Participació ciutadana que tots porten al programa electoral, no com la 
reforma del Parc de Can Sauleda que encara no l’hem trobat a cap d’ells.
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CanVi a la Casa de la Vila
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Resum treball gener 2016 – CanVi

El mes de gener de 2016 vam proposar dos precs al ple 
de l’ajuntament amb millores en seguretat i qualitat de vida 
pels vilatans.

La primera proposta, per la inseguretat que suposen els 
reductors de velocitat actualment instal·lats a diferents 
carrers del poble (Pau Casals, de la Riera, Lleida, Av. 
Catalunya, Jaume Balmes, Matheu i Plaça 11 de 
setembre), ja que no aconsegueixen la seva raó de ser, és 
a dir, reduir la velocitat dels vehicles que circulen. A més, 
són una molèstia per als veïns pel seu impacte sonor.
Proposem la substitució per passos elevats adaptats a la 
normativa vigent i que siguin realment eficaços sense 
causar molèsties als veïns.

La segona proposta va ser que es facin dos passos de 
vianants, i que es senyalitzessin correctament, al carrer 
Lleida. Un a la cruïlla amb el carrer de Freixeneda i un 
altre a l’alçada del carrer Ramon Berenguer IV.
És una zona amb molt de trànsit de vianants i està a prop 
del nostre col·legi d’educació primària Joan Casas i de 
l’escola bressol La Rialla.

Esperem que aquestes propostes de millora siguin 
recollides pel nostre ajuntament, estudiades i portades a 
terme. Nosaltres continuem treballant en positiu.
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Ple extraordinari 23-12-15 convocat per PUSA i CanVi

El Perquè del primer SI i després el NO
_________________________________________________

Ara que han passat uns quants dies, les festes de Nadal …

Després que tothom ha vist els articles de la premsa i després que tothom ha 
dit la seva…

Ara des de CanVi volem dir la nostra:

No entenem la resposta del nostre equip de Govern en vers a la Moció que 
vàrem presentar en el passat ple extraordinari referent a formar una comissió 
d’investigació pel cas d’una sentència judicial a un agent del nostre cos de 
Policia Local

No entenem com en el ple ordinari anterior de data 17/12/2015 diuen 
públicament que opinen que “el cas s’ho mereix” i fins i tot ho comuniquen a la 
premsa, i en el ple extraordinari de data 23/12/2015 voten en contra de la 
Moció presentada per CanVi. Moció especifica per crear la mencionada 
comissió d’investigació.

Podríem arribar a pensar que som nosaltres els que ens equivocaven 
demanant la comissió d’investigació però quan els membres de la Policia 
Local són els primers a donar-nos les gràcies per haver-ho intentat, ens 
adonem que no és així.

No entenem res. Tot i que, sense voler, ens obliguen a treure les nostres 
pròpies conclusions.

Segurament hi ha massa coses a amagar per a fer una comissió 
d’investigació.
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Carta d'un veí del carrer de Pau Casals

www.canvi.cat    @canvi_cat    facebook.com/canvi.cat    participa@canvi.cat

Publiquem al nostre butlletí una carta que ens ha fet arribar un veí del 
carrer Pau Casal molest per la quantitat de vehicles que passen per 
aquest carrer després de les últimes modificacions viàries:

________________________________________________________

Com a veïna del carrer Pau Casals, vull posar en coneixement de 
l’oposició del meu malestar per què fa referencia al canvi de sentit 
dels carrers Balmes i Pau Casals. En un ple es va comunicar que 
s’havia fet un informe tècnic; representa que aquest informe serveix 
per saber la millor manera de fer. Jo en pregunto si es va consultar als 
veïns si la circulació de tants vehicles en una franja horària tan curta 
no ens molestaria.

En un altre ple es comunica que aquest informe no existeix, així que 
jo en faig la següent pregunta: a qui van preguntar? Van ser 
conscients del molest que és? Tenen algun nadó dormint i que de les 
sis del matí a les vuit passin tants cotxes per davant de la finestra, no 
el molestarà?

Jo en pregunto: el consistori no està per vetllar del benestar dels 
veïns?, o és que els d’aquests carres no ho som?, o és que com que 
encara falten tres anys per les eleccions ara és el moment de fer les 
coses molestes i així quan sigui el moment no ho recordarem els 
veïns?
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CanVi a la xarxa
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Canvi al web: www.canvi.cat

Reb les noticies quan les publiquem, subscriu-te a: 

www.canvi.cat/subscriu-te-al-web

Segueix el nostre twiter: @canvi_cat

També a Facebook: www.facebook.com/canvi.cat

Dona la teva opinió o fes-nos arribar la teva carta:

participa@canvi.cat

#ironiafina: El nostre poble, esdevindrà vila 
florida, ara només falta que també estigui net.
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