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Acampada reivindicativa:
per a un debat sobre Can Zam
Odei Antxustegi-Etxearte

Sector de tendes del parc Moragues

E

l cap de setmana del 26 i 27
d’octubre el parc General
Moragues va convertir-se en
un càmping improvitzat, amb
una forta càrrega reivindicativa. L’acampada -organitzada per la Plataforma per a
la Defensa de la Serra de Marina- tenia
un doble objectiu: exigir a l’alcalde un
debat immediat sobre el futur de Can
Zam, i discutir la proposta que sigui un
parc urbà, verd i frondós.
Els primers campistes van començar
a arribar cap a les quatre de la tarda del
dissabte. I ni la manca de lavabos ni d’electricitat que l’Ajuntament es va negar a
facilitar, va impedir que es plantessin
més de mig centenar de tendes. Veïns i
nens que jugaven al parc s’acostaven
encuriosits. Volien assabentar-se del que
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passava, i molts es van aturar a llegir el
plafó que s’havia muntat a l’entrada, en
què es reproduïen mapes dels diferents
projectes sobre Can Zam i alguns articles.
El moment àlgid del dia va arribar a
les sis. L’arquitecte i urbanista Manuel
Ribas Piera va fer una xerrada sobre la
necessitat de tenir grans parcs a les ciutats modernes, i recolzà la revindicació
que Can Zam sigui un parc verd i
frondós, sense habitatges. Després,
alguns dels assistents van demanar la
paraula. I tot seguit, els nens que van
voler van participar en tallers.
Amb la nit, va venir la festa. Per
sopar, va haver-hi entrepans i migas. De
postre, castanyes i rom cremat. Cap a les
onze, el parc estava ple. Membres d’enti-

tats de tot tipus, velles glòries i gent jove
conversaven en grupets i a la vora del
foc. La música i la gresca es van allargar
fins a altes hores de la matinada, mentre
molts dels campistes ja s’havien retirat a
dormir a les seves tendes.
L’endemà, els més matiners es van
afanyar a buscar un bar per prendre cafè
i satisfer les seves necessitats, i van comprovar amb alegria que l’acampada havia
tingut ressò en molts diaris. A les deu, tothom s’havia llevat i esmorzava xocolata
desfeta, i els que encara no havien vist les
obres que s’estan fent a Can Zam, hi van
fer una visita conjunta.
A les onze, Pep Martí va protagonitzar la segona xerrada. El tema? La participació ciutadana. Martí va defensar que
tots els ciutadans i ciutadanes tenen el
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dret de decidir com volen que sigui el seu
municipi. I quan va acabar, la Plataforma
va escoltar futures propostes d’actuació
per a la reivindicació de Can Zam.
Després es van recollir les taules, les
cadires i les tendes. Tothom es preparava
per anar en manifestació fins a la plaça de
la Vila. Els grans van treure les pancartes,
els més petits van pintar-se la cara. I al
ritme de la gralla i del ball dels capgrossos, els campistes van passejar els seus
lemes pels carrers de Santa Coloma. Cridaven: “Can Zam per al poble”, “Bartomeu, Can Zam no és teu”… I per si algú
desconeixia l’actual reivindicació de Can
Zam com a parc urbà, verd i frondós (una
lluita popular que va començar quaranta
anys enrere) es repartien fulletons explicatius amb els objectius de l’Assemblea
d’Entitats de la Plataforma de Defensa de
la Serra de Marina.
Al mig dia van arribar a la Plaça de la
Vila, on es celebrava la Diada de la Solidaritat. Albert Fabà va dalt d’una font i
remarcà l’èxit de l’acampada, “amb 55
tendes i unes 300 persones”. A sota de
l’escenari muntat per a la festa de solidaritat, alguns van enganxar el plafó que
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Veïns de Singuerlin interessant-se per Can Zam

durant els dos dies s’havia exposat al
parc Moragues. Això sí, van afegir-hi els
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articles sobre l’acampada que els diaris
havien publicat aquell mateix matí.

“Can Zam
hauria de ser
un parc verd,
amb arbres i
sense edificis”
Conferència de
Manuel Ribas Piera,
arquitecte i urbanista

P

arc General Moragues; dissabte
26, 6 de la tarda. A la taula, sota
les frondoses tipuanes, presideixen el debat Manuel Ribas

Marxa a la Plaça de la Vila

Piera, arquitecte i urbanista, Jaume P.
Sayrach i Teresa Franco. Els assistents
seuen en cadires i sobre la gespa, i alguns
escolten dempeus al darrera. Jaume P.
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Sayrach és el primer a parlar. Introdueix
el tema de la xerrada i al conferenciant,
que pren la paraula de seguida.
Ribas Piera comença explicant que
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Assistents a la xerrada de dissabte
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Manuel Ribas Piera durant la conferència

l’origen de les ciutats es dóna quan els
homes deixen la naturalesa per protegirse d’ella. “Però amb el temps, les ciutats
descobreixen el valor de la natura i neix
la necessitat de recuperar-la.” En un principi, els parcs són un luxe que només es
poden permetre reis i nobles. Més enda-
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vant, amb la Revolució Francesa, passen
a ser públics. “Ara, al segle XXI, com
que tenim les platges, pistes d’esquí…hi
pot haver qui pensi que això és suficient
i hi ha la temtació d’omplir les ciutats de
cases. […] Però això és fals”. Per a l’arquitecte, els parcs són molt necessaris.

Cada dia no tenim l’oportunitat d’anar a
la platja o a la muntanya, i els parcs ens
permeten recuperar diàriament el contacte amb la naturalesa que havíem perdut.
“Can Zam és una molt bona avinentesa per tenir un gran parc”, declara
Ribas Piera. “És de pura lògica que amb
els parcs no es poden treure pessetes. Són
béns imponderables que no es poden
pesar ni mesurar, i que no s’han de perdre”. Tornant sobre la mateixa qüestió,
afegeix que “al costat dels diners hi ha
altres valors que ens tranquil·litzen, que
ens fan la vida agradable…” I és per això
que necessitem els parcs. Perquè no hem
d’oblidar que “l’home està fet del mateix
que els arbres i els animals, i necessita
sotmetre’s a la natura per sentir-se en el
seu ambient”.
Però, ¿com hauria de ser un parc com
Can Zam? Ribas Piera diu que no s’hauria d’omplir dels equipaments que necessita la ciutat (com Barcelona ha fet amb
Montjuïc). “Les construccions ens priven
del contacte amb la natura. […] I Can
Zam hauria de ser un parc verd, amb
arbres i sense edificis”. Per concloure,
l’urbanista insisteix en què tenir un parc
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urbà és una necessitat quotidiana: “Els
parcs han de continuar exsistint i tenir un
fàcil accés”.
Arriba l’hora del debat, i Teresa
Franco organitza el torn de paraules.
Rafael Trias s’acosta a la taula i agafa el
micròfon. “La primera fase de Can Zam
és molt pobra. No és un parc verd, ni el
que es demanava”, declara. I diu que els
colomencs tenim els mateixos drets de
tenir un parc frondós que els ciutadans
d’altres ciutats com Terrassa. Després, és
Alfons Martínez qui parla: “Anar a la
platja, a les pistes d’esquí durant la temporada, és un sacrifici. Hi va tothom, i
fem que es construeixin noves ciutats als
llocs d’esbarjo”. En la seva opinió, “els
parcs han d’estar al costat de casa per
gaudir-ne”. Explica que hi ha qui diu que
a Can Zam no hi va ningú, i ell contesta:
“La gràcia del parc és que precisament
és un lloc de tranquil·litat, no d’aglomeració”.
Joan Moran afirma que “tenim polítics que pensen que la gent senzilla no
necessita parcs. Els enganyen perquè
vulguin que s’hi construeixin pisos, com
passa al Motocross. La gent senzilla primer ha de satisfer les seves necessitats
primàries. El parc, es reclama després”. I
demana: “Els que som aquí hem d’animar la gent del poble perquè s’adonin
que és necessari respirar, veure verd”.
Pep Palacios explica que per a molts
alumnes de l’escola Salvatella, Can Zam
és l’únic espai verd que tenen, perquè no
marxen fora els caps de setmana. Afegeix que “ara han projectat una carretera
sobre l’Escola Oficial d’Idiomes fins al
carrer Girona, i trencaran el pulmó de
Santa Coloma”. “Volen fer trossets el
parc Moragues”, sentencia.
Per acabar, Ribas Piera argüeix que
és veritat que s’enganya la gent senzilla,
i que per això no senten la necessitat de
tenir parcs. Tot i així, creu que “anem
cap a bé”, i llença un missatge positiu:
“Fa uns anys ningú parlava d’ecologia, i
ara és una febre. S’ha descobert que les
coses essencials són aquestes. Es parla
de ‘paisatge’, es fan estudis d’impacte
ambiental… Fa trenta anys, això era
impensable”.
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“La participació ciutadana
és codecisió”
Xerrada de Pep Martí, sociòleg,
assessor de la Federació d’Associacions de Veïns

P

ep Martí és sociòleg assessor
de la Federació d’Associacions
de Veïns, membre del grup
Agenda 21 de Sant Celoni, i el
conferenciant de la xerrada de diumenge
al matí sobre participació ciutadana.
Diego Arroyo el presenta des de la mesa,
i assenyala que l’acampada ha estat un
èxit d’assistència i de temps, meteorològicament parlant.
Entrant ja en el tema del debat, Martí
comença per definir el concepte de participació. Explica que “no és tenir relacions amb l’Ajuntament, sinó que nosaltres diguem com volem el nostre municipi, alhora que ho fa el Consistori. No és
fer una reunió amb l’alcalde, […] és
codecisió”. Tots els ajuntaments tenen un
reglament de participació ciutadana,
“però per excercir la participació cal

Assistents a la xerrada de diumenge
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voluntat política”.
Martí argumenta que els ciutadans
han de pressionar el poder: “Si no ho
fem, ho faran les immobiliàries”. I que
tenen el dret d’estar informats en tot
moment des de l’Administració. Es queixa que sovint es posa èmfasi per recordar
als ciutadans les seves obligacions, “però
mai per fonamentar els drets de la ciutadania”.
Després de parlar sobre el moviment
associatiu, Martí treu el tema dels plans
estratègics. Opina que han de ser un vertader debat, perquè tothom no comparteix les mateixes idees. I declara: “Els
processos paricipatius són lents, però responen més al que vol la ciutadania”. Per
a Martí, accions com l’acampada a Can
Zam mostren el “desig de compromís
dels ciutadans amb el municipi”.

JPS
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Informació i debat!
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Fòrum-Grama: debat sobre Can Zam, juny de 1997

Com a conclusió del seu parlament,
Pep Martí deixa en l’aire tres propostes.
La primera, que les associacions actuïn
plegades per tenir més incidència. La
segona, que acudeixin a tècnics i professionals compromesos, com es feia anys
enrere. La tercera, allunyar el corporativisme social.
Albert Noguera, també des de la
taula, pren aleshores el micròfon i obre el
debat: “L’acampada ha estat una de les
iniciatives de la Plataforma, però ens
agradaria que ara vosaltres féssiu més
propostes”. Albert Fabà és el primer a
fer-ho. Suggereix que al ple de finals de
novembre Can Zam estigui a l’ordre del
dia. “Si ho demanem trenta entitats hauria de ser possible. […] Si no ho permetessin, no sé per què hem elaborat un
reglament de participació, seria paper
mullat”. Fabà recorda molest com “a
l’últim ple de l’Ajuntament la junta de
portanveus, per unanimitat, no ens va
deixar parlar. Nosaltres creiem que era
convenient i ho vam fer”.
Jordi Garcia creu que les obres a
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Can Zam estan molt avançades i que no
només mutilaran la segona fase, sinó
també la primera. Per això, planteja fer
una concentració al vial que trenca la
continuïtat entre el parc i el riu, “i posar
amb lletres humanes ‘no al vial de Can
Zam’”.
En agafar la paraula, Paco Bustos
subratllà la necessitat de començar
immediatament un debat sobre Can
Zam. “Toni Fogué nos dijo que el debate no será hasta que se acaben las obras
del metro, de aquí a tres años”, explica.
Però aquesta data li sembla molt llunyana: “Ahora es el momento de hacerlo. Si
es posible, con el Ayuntamiento. Y si no,
sin ellos”. Aleshores, una veïna del barri
del Pilar va aprofitar l’atenció del públic
per fer sentir la veu dels afectats, que no
volen deixar de viure a Can Zam.
Salva Bolancer protagonitzà l’última intervenció. Va plantejar que “antes
del debate público, hay que pedir a los
partidos políticos que se definan. Porque,
después de las elecciones, los que llegan
al poder hacen lo que quieren”.

'acampada s'ha de llegir, en
primer lloc, com la reclamació d’un debat sobre Can
Zam, massa temps postergat. I, en
segon lloc, com un acte per cridar
l'atenció sobre la vella aspiració de
dotar Santa Coloma d'un parc urbà,
bonic, gran i frondós.
Els assistents a l'acampada (jo
hi vaig passar la nit) saben que
tenen tot el dret a ser informats
sobre què es fa a Can Zam, i sobre
quins projectes hi té l'Ajuntament.
Actualment s'hi fan obres importants: en part, per l'arribada del
metro. Però també es treballa als
vials, que poden condicionar greument l’ús dels terrenys. Les obres
han despertat l'alarma; és lògic que
es vulgui saber què s'hi fa.
Potser a l'Ajuntament "no li
convingui" promoure ara el debat, i
per això ha acordat aplaçar-lo. Però
els ciutadans poden fer-lo pel seu
compte quan vulguin, i, per descomptat, l’Ajuntament els ha de
facilitar ja aratota la informació de
què disposa.
El dret al debat i a la informació el tenen tots els ciutadans. Ni
que fos un sol. I indiscutiblement
els assisteix encara més quan l’exigeixen a través d’un conjunt d’entitats, de forma associada.
El debat de Can Zam no pot
reduir-se a parc sí o parc no; ni a
qüestions de disseny. Ha d'incidir
en les idees que s'argüeixen a favor
i en contra de l’ús que es proposa
per als terrenys. S'ha de parlar de
què significa avui un parc. S'han de
discutir els arguments econòmics.
S'ha de dilucidar on poden situar-se
altres equipaments, també necessaris, que algú voldria enquibir a Can
Zam.
El parc de Can Zam és una
vella reivindicació. És un tema
major, en el que els ciutadans han
de poder prendre-hi part.
Jaume P.Sayrach

