OPINA, REFLEXIONA, QUEIXA’T, EXPLICA
COM VEUS LA CIUTAT... FES-TE SENTIR.

provocació

Parc de Can Zam: el debat
És a punt de començar el debat sobre Can
Zam.
La qüestió principal deu ser quin concepte es té de què és un parc urbà i frondós,
i de quin paper juga en una ciutat, sobretot
si és densa com la nostra. ¿És bo que Santa
Coloma tingui un gran parc urbà, verd i
frondós? ¿És una prioritat? Es podria pensar que avui, com que quasi tothom té
cotxe, la gent troba el parc a fora: a la
muntanya, al camp o a la platja; per tant, en
una ciutat no faria cap falta
També se sent dir que el parc de Can
Zam queda lluny de la ciutat i que si no s’hi
posen equipaments interessants, la gent no
hi anirà. Tot i que el que ha de fer atractiu
un parc és la seva bellesa i frondositat,
potser seria bo complementar-lo amb algun

servei. ¿Quins podrien ser? Els equipaments esportius també resulten molt atractius, especialment per als joves. Però ¿fan
el parc més agradable, o són instal·lacions
que li donen l’esquena i potser el
desvirtuen, sobretot si ocupen massa terreny? En cas d’haver de triar esport o parc,
per què ens hem de decantar?
Respecte del debat, els membres de la
Plataforma de defensa de Can Zam fa
temps que demanen que s’engegui. Perquè
en el debat tothom que hi prengui part
conegui totes les opinions ¿com s’hauria de
fer? A través del Full Informatiu?
En el número del mes de març (núm.
91) dediquem el dossier al tema de Can
Zam. Llegeix-lo! I aprofita l’oportunitat de
fer conèixer la teva opinió.

NEUS REDONDO
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Suplement de Fòrum-Grama (núm. 92 / Abril del 2005)

espai obert

participació ciutadana

Pau i silenci, el Corredor ecològic entre
gran valor del la muntanya i el riu
parc
ensar en el futur del Parc de
Can Zam per solventar la problemàtica urbanística de l’actual Santa Coloma seria una visió
molt curta, i fins i tot egoista. Hem
de ser capaços de projectar el futur
del parc en el temps del temps, tota
vegada que resta el darrer sòl sense
edificar de l’atapaïda ciutat. Per
aquest motiu, les properes generacions, a cinquanta o cent anys, jutjaran en positiu o negatiu la decissó
que prenguem ara.
Per molt que poguem esponjar
els carrers i barris, el gran parc de la
ciutat serà per ell mateix el Parc.
Cal tenir present que tots els
moviments a favor o en contra restaran escrits en la història de Santa
Coloma i dels seus protagonistes.
Un parc urbà frondòs pot tenir
tant o més valor i interès pel propi
parc, com pels serveis que dintre
d’ell s’hi puguin dissenyar. El seu
disseny propi i exclusiu, la seva
frondositat envoltada del silenci i
pau que pugui despendre, pot ser en
el seu si el gran valor dintre no tant
sols d’una ciutat, si no fins i tot per
les que l’envolten.
Donada la gran importància de
les decissions que hem de prendre,
hi ha el perill de caure en radicalismes i aquest ha de ser el nostre
cavall de batalla. Ningú, absolutament ningú, té la veritat absoluta.

P

RAMON JORDAN,
agent d’assegurances

espai obert

avant la qüestió de què fer
amb el parc de Can Zam, l’única resposta és: un parc frondós. El debat que s’ha generat no hauria de ser tal, sinó que hauria de ser
sobre quin és el model de ciutat que
l’equip de govern té de la ciutat o,
més concretament, la pregunta: està
disposat l’Ajuntament a dirigir o
codirigir l’especulació urbanística a la
nostra ciutat? Crec que pesa més
aquest últim interès perquè sinó, no
s’entén que s’estiguidebatent sobre
com fer un parc urbà de les característiques de Can Zam.
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Hauria de ser un parc frondós,
amb l’objectiu que la muntanya
guanyi terreny a la ciutat i, a més,
que sigui una prolongació del parc
fluvial del Besòs. En un moment en
què la Generalitat ha proposat unir i
protegir diversos corredors ecològics al nostre país, no estaria gens
malament, per ampliar el marc geogràfic de què parlem, que s’iniciés
una política de reforestació de la
Serralada de Marina.

IBAN BLANC I ARANJUELO,
4t d’Història (UAB)

NEUS REDONDO

En aquest número hem proposat per al debat el tema del Parc de Can Zam.
Indubtablement el tema no queda tancat, com qui diu, el deabt tot just ha reprès. Les
persones que vulguin opinar poden enviar-nos el seu escrit. Cada número es tanca l’última setmana de mes! RECORDEU: el text
ha de fer entre 1.000 i 1.400 caràcters (espais inclosos), ‘com a màxim’. Per la pròxima revista el tema que proposem és Viure
a Santa Coloma. ¿És gratificant? Us agrada? Fòrum-Grama envia e-mails amb el text de “Provocació” a tots aquells que ens
ho han demanat. Escriviu-nos a info@forumgrama.com
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Parc verd,
amb moltes
activitats
m sembla molt bé que es faci un
debat ciutadà sobre Can Zam.
Qualsevol tema d’interès per als
ciutadans i ciutadanes de Santa
Coloma mereix un debat. Però sobretot
un tema que ja constitueix una reivindicació històrica com són els equipaments de Can Zam.
És cert que una zona verda tan a
peu pla, seria molt enriquidora per a la
ciutat. Tenim les muntanyes del
voltant: el turó del Pollo o Sant Jeroni
de la Murtra (encara que aquesta última
és terme municipal de Badalona).
Aquestes muntanyes també mereixen
un debat, crec que la Plataforma en
defensa de la Serra de Marina ja està al
cas. Però, allò que se’n diu a peu pla,
un lloc on anar-hi amb els nens i nenes
a jugar, a patinar o a donar tombs amb
la bici, per posar-ne alguns exemples,
Can Zam és ideal.Jo defugiria de parcs
postmoderns on el protagonista és l’asfalt. Crec que a Santa Coloma tenim
una vegetació frondosa (quan se la
deixa créixer), fruit de la riquesa
aqüífera procedent del Besòs (el cabal
del qual és, en gran part, subterrani).
Un parc frondós, on hi figurin espècies vegetals autòctones (referenciades
amb els seus corresponents rètols) no és
incompatible amb la pràctica de molts
esports. A més dels esmentats s’hi poden
afegir: caminar, fer footing, jugar a la
petanca, practicar el rem (en el cas que
hi hagi un petit estany), entre d’altres.
Un altre element que pot fer molt
atractiu el Parc de Can Zam és la possibilitat de fer-hi actes col·lectius com
per exemple concerts a l’aire lliure, ballades de sardanes, o debats tipus
Speaker’s Corner, com els que es van
desenvolupar al Fòrum 2004.
És per això que, en cas que s’obri el
debat, caldria convidar-hi entitats que
poguessin aportar alguna idea, així com
a persones individuals interessades en el
tema.
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NÚRIA VALLS, mestra
d’adults

JPS

El parc el fan atractiu la
seva bellesa i frondositat
n el darrer Fòrum-Grama ja
vaig exposar extensament què
penso respecte de Can Zam.
Em remeto a aquell escrit sobre què
fer als terrenys encara lliures del
barri del Pilar, com també sobre el
caràcter del conjunt del parc.
Avui vull respondre a una
qüestió que es planteja sovint. ¿Com
“omplir” el parc, perquè resulti
atractiu, i els colomencs el freqüentin?
La pregunta d’entrada em sembla capciosa: un parc ha de ser atractiu per la pròpia qualitat del parc.
¿Per què anem, sinó, a parcs com el
de la Ciutadella? Simplement,
perquè són àmbits tranquils que
combinen meravellosament bé el
verd, la frondositat, la riquesa
arbòria, els camins i els parterres,
l’aigua, el terra i la vegetació.
Jo imagino Can Zam molt més
dens del que és la primera fase, amb
tous vegetals, arbres, arbustos i herbei. Amb varietat d’espècies. Amb
itineraris per passejar, per “perdre’s”. Amb bancs arrecerats on
seure, enraonar o llegir. En camins
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aptes per córrer.
Un dia ho vaig escriure: que hi
haguessin itineraris amb fitxes d’identificació de les plantes, de les
flors i dels arbres, fins i tot dels
ocells i dels insectes habituals del
parc, perquè els nostres escolars (i
tothom!) poguessin anar-hi a
conèixer la natura.
I, ¿us imagineu que a l’ample de
tot el parc s’hi creés un itinerari
d’història, amb plafons ceràmics,
escultures
i
monòlits,
que
expliquessin la història de la ciutat?
Des d’aquí vull recordar a la gent
preocupada per Can Zam que un
parc –com d’altra banda totes les
coses- no és amb apòsits que es fa
bo, sinó per la seva bellesa i autenticitat. Un parc ha de ser gran, verd,
frondós i bonic! Alhora que esdevé
útil, fa créixer l’estima dels ciutadans envers la seva ciutat.

JAUME P. SAYRACH
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No abarateixis Un llibre dedicat a Can Zam
el somni

ingú posa en qüestió la insuficiència econòmica de Santa
Coloma: insuficiència per la
mancança de teixit productiu, que
ens situa com la segona ciutat de
Catalunya en menor renda bruta
familiar disponible.
Però, hi ha d’altres insuficiències: d’equipaments culturals, d’aparcaments, d’habitatge assequible i
digne, i també d’espais verds.
La nostra ciutat és l’única de
l’entorn metropolità que no disposa
d’un parc verd i frondós, d’un espai
de contacte amb la natura, d’un lloc
per retrobar-se, per fer esport o perquè els infants juguin, aquests espais
que defineixen la personalitat i la
identitat d’una població.
Les insuficiències estructurals
han de ser superades, no permetem
que la manca de recursos ens negui
la possibilitat de ser una ciutat de
primera. No ens podem permetre
luxes, ni una explanada per fer-hi
festivals un cop a l’any, ni equipaments que no siguin necessaris, tampoc vials que ens hipotequin els
barris, Can Zam deu ser un parc com
cal, verd i frondós, i deixar temps
per fer-lo créixer, per consolidar-lo,
perquè la gent el conegui.
No hi cap tot a Can Zam, i no tot
‘es compatible amb un parc, definim-lo com a tal, fem-lo realitat, i
després pensem aquells equipaments esportius i ciutadans que són
necessaris. Però com deia en Llach
“No abarateixis el somni o et donaràs per menyspreu a tu mateix”.

N

ÀNGEL PLA,
regidor d’ICV -EUiA
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l passat 5 de la Comissió de la
Plataforma de la Serra de Marina
i el Riu Besòs, va llençar la idea
de fer un llibre i un Auca sobre Can
Zam donin a conèixer la seva història
més recent, viscuda per molts ciutadans i ciutadanes, que des dels anys
60 han emprat molts esforços per aconseguir que Can Zam sigui el Parc que la
nostra ciutat necessita.
Aquesta és una iniciativa força
necessària i oportuna.... Amb bon criteri, la Comissió ha vist important que
la ciutadania, les seves entitats ,i sobre
tot, la gent més jove puguin conèixer
les mogudes i l’entramat d’interessos
que han fet d’aquells terrenys els més
cobdiciats de Santa Coloma. Ja s’han
publicat a la ciutat altres llibres i auques
dedicats a personalitats locals, edificis,
barris... Fins i tot al torero colomenc
Joaquim Bernadó. Can Zam també el
mereix!, com també les persones que al
llarg dels anys han lluitat per una ciutat
millor, solidàries amb les que podran
fruir del futur Parc que volien!
Amb el llibre els més grans recordaran
com a Can Zam varen reivindicar
zones verdes, que hi van acampar, que
Can Zam es va disfressar de bosc
frondós, que els seus dominis s’han
omplert de tipis i d’indis en lluita contra l’especulació... I és bo que els més
joves ho coneguin, tant amb el llibre
com amb l’Auca que l’acompanyarà.
El llibre es dividirà en tres capítols centrals pròpiament històrics, i s’arrodonirà amb el capítol “Reptes i
Projectes de futur”, curull de treball i
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d’idees de futur. Que es facin realitat
dependrà dels esforços de la ciutadania.
L’Ajuntament no en serà l’impulsor...
Aquest capítol és oportú, avui, quan
tots els ulls miren Can Zam, convertit
en un enclau estratègic. Els diversos
interessos especuladors coincideixen
en la “millora” de les comunicacions,
en les “construccions de qualitat”... tot
dins de 27 hectàrees de terreny.
Fixem-nos en la trama urbana i els vials
que s’estan teixint al voltant del que ja
anomenem Parc de Can Zam. Fixemnos en les estacions de tren i metro,
actuals i futures, que sín a tocar dels
terrenys, ens faran entendre millor els
interessos “urbanitzadors” sobre Can
Zam.
La Comissió es felicita de la magnífica
resposta i entusiasme de les moltes persones i entitats que han col·laborat per
fer realitat el llibre i l’auca. Tirar endavant un projecte com aquest és complicat, sense l’ajut econòmic i logístic de
l’Administració local, tot i la subvenció
de l’àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona.
Celebrarem que el llibre vegi la llum
molt aviat. Esperem amatents la seva
presentació. L’entortolligat de Can
Zam és pròxim a resoldre’s, i aviat
només caldrà veure en quina mesura
respondrà a les veritables necessitats de
la ciutat. Aquest llibre contribuirà a
aquest objectiu, honorant també la gent
que hi ha dedicat part de la seva vida.

FERRAN LÓPEZ,
mestre industrial

El parc prestigia la ciutat
s l’hora que la nostra ciutat
reclami a les institucions
publiques i als partits polítics
que es realitzi política des del carrer,
per als ciutadans i amb els ciutadans. És l’hora que els despatxos
de polítics i tècnics quedin buits i
iniciïn un recorregut per la ciutat per
escoltar, sentir i visualitzar el model
de parc urbà que volen els
colomencs. És l’hora de fer política
de participació, política de serveis,
ecològics, és hora que Santa Coloma
recuperi prestigi i identitat com a
ciutat mitjançant el seu parc, el parc
urbà de veritat que necessita una
ciutat com Santa Coloma
El parc urbà de Can Zam és el
punt de partida de l’urbanisme modern i es fonamenta en una càrrega
ideològica contra la ciutat que s’està
dissenyant. Només pedres. El parc
urbà de Can Zam i la recuperació
d’espais naturals de la Serra de
Marina mostren una nova forma de
viure a la ciutat. En ells es troba la
naturalesa, a la qual se li ha atorgat
la capacitat redemptora i embellidora de la ciutat i també en ells es

JPS

troben espais dedicats a activitats
d’oci com l’esport, la música, l’educació, la interculturalitat, el mestissatge, etc.
El parc té com a principal pol
d’atracció el repte de convertir-se en
centre de relació social on els ciutadans parlen, es troben, utilitzen
serveis públics, són espais de vida
urbana, són espais que determinaran
el futur de la nostra ciutat.
Can Zam és i serà el parc urbà
que marcarà una senya d’identitat

interna i externament per a Santa
Coloma.
El triangle ecològic de veritat,
format pel Parc de Can Zam, Serra
de Marina i Parc Fluvial del riu
Besòs ha de ser un referent social de
recuperació d’espais ambientals,
socials i urbanístics que defineixin
la política local d’ecologia urbana.
ANTONIO PEREA;
Treballador Social

El futur del parc, segons l’alcalde *
uin és el futur de Can Zam?
- El que vulgui la gent, que és
qui ha de decidir-ho. No estic
del tot d’acord amb l’informe dels
experts; hi ha coses que em semblen
bé i altres que no tant. Però és un
informe de gent que sap de què parla, i
molt. Han fet un gran servei a la ciutat.
Ara bé, tot no pot anar a can Zam. S’ha
de fer un projecte equilibrat i, sobretot,
que satisfaci tothom. El debat ja va
començar quan els experts es van
entrevistar amb entitats i gent que
volia dir la seva. I seria important que
d’aquí a trenta anys no continuéssim
pensant que encara hem de fer el
debat, i tinguéssim la possibilitat de
gaudir del parc. Hem de partir del fet

Q

que l’important és la ciutat, i que can
Zam és una part de la ciutat. No és
l’única cosa que existeix al món.
Farem el millor parc que puguem fer.
N’estic convençut.
- El dictamen dels experts diu que
s’ha d’anar alerta perquè no podem
concentrar el verd a can Zam i perdre el verd de proximitat, dins la
ciutat. No són possibles les dues
coses?
- És perfectament possible tenir un
gran parc i el verd de proximitat. Del
que es tracta és que ens posem d’acord
sobre què vol dir això de parc “verd i
frondós”. En un parc verd i frondós no
hi ha un institut, una escola d’idiomes,
un poliesportiu... i això inevitablement

hi serà.
- També a la Ciutadella hi ha un
museu, el Parlament... i és frondós!
- Sí, però té més de cent anys. El parc
de can Zam ha de servir al conjunt de
la ciutat i no és la ciutat la que ha d’estar al servei de can Zam. És l’únic lloc
on cabrien dos camps de futbol. Però
l’important no és discutir d’una manera concretíssima les coses sinó
posar-se d’acord sobre un determinat
tarannà. Em preocupa que no discutim
per discutir.
(*)

Fragment extret de l’entrevista
feta a BARTOMEU MUÑOZ,
alcalde
5

A Can Zam no hi cap tot
a meva aposta pel parc de Can
Zam és un parc urbà, verd i
frondós. Una ciutat com la
nostra necessita un gran espai verd,
amb zones amb diferents vegetacions que el facin acollidor. Cal que
tinguem en compte, que a Can Zam
ja existeixen diferents equipaments:
l’Institut, les piscines, l’Escola
d’Idiomes, zona esportiva,... No
estem parlant d’un espai buit on
puguem fer-ho encabir tot. I també
cal que siguem conscients que el
parc de Can Zam no pot donar satisfacció a totes les necessitats que té
la ciutat, no hi cap tot.
Santa Coloma necessita un gran
espai verd pel lleure dels seus habitants, un espai que reportaria noves
zones d’oci, de lleure i de convivència ciutadana. Altres ciutats de característiques semblants a la nostra
tenen grans espais d’aquest tipus
que beneficien la ciutat. Potser,
podríem parlar de fer algun tipus
d’equipament que atregui la gent
cap al parc però hauria de ser quelcom nou i diferent, que tindria l’avantatge d’estar ben comunicat amb
la parada de Metro de futura
inauguració.

L

LOLI GÓMEZ,
portaveu del grup d’IC-EUiA
a l’Ajuntament
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No serà un debat fàcil
laborat el dictamen de la
Comissió d'Experts, el Consell
General de ciutat i del grup de
ciutadans, escollits aleatòriament,
inicien el que ha de ser un debat
obert a tots els veïns i entitats per
proposar el model de Parc que es
vol, i valorar l'informe dels experts.
No serà un debat fàcil, com ja s'ha
vingut demostrant durant tot el llarg
temps que s'està parlant d'aquest
tema. A la gent ens agrada opinar, en
la majoria dels casos, de manera crítica, sobre les decisions i projectes que
emprèn l'administració. Alhora, qui
pren les decisions, li agrada que la
gent pensi que se l'escolta, que les
seves decisions són fruit d'un procés
llarg de reflexions i debat per arribar
a prendre la decisió més oportuna.
Can Zam es mereix transperència. La constància de totes aquelles
entitats i col·lectius que durant tot

E

aquest temps han estat al capdavant
de la Plataforma per la Defensa de la
Serralada de Marina i Can Zam, vetllant per aquest projecte, són dignes
d'admirar. Santa Coloma és una ciutat plural, amb múltiples ambients
socials; posar-se d'acord amb un
model de Parc que satisfaci les múltiples diversitats d'usos desitjables
per cada un dels ciutadants de la ciutat, és molt complicat.
No s'ha de pretendre dissenyar
un Parc al gust de tothom, hem de
lluitar perquè Santa Coloma guanyi
un espai verd i frondós, i únic enmig
de tanta urbanització, que no entengui de lluites polítiques, falses promeses, especulacions ni interessos
econòmics. Serà possible?

AGNÈS OLIVÉS JUANOLA,
Enginyer Agrònom

Arguments per un parc
URBÀ, GRAN, VERD i FRONDÓS
xtensió dels terrenys de Can Zam: en la

E

seva totalitat, els terrenys de Can Zam vénen a
ser com els del parc de la Ciutadella. Però una
bona part ja estan ocupats per les instal·lacions esportives i escolars. La part ja urbanitzada (1a. fasedel parc)
ve a ser-ne només la tercera part. Si els terrenys del
barri del Pilar no s’ajunten al parc, el nostre parc no
serà gaire gran i no podrà ser gaire més frondós.

- Valor del parc. Un parc frondós col·locat dins
d’una ciutat (parc ‘urbà’) té un gran valor, ja que equilibra la ciutat, sobretot si és tan massificada i densa com
la nostra. L’orgull de Nova York és l’immens Central
Park. En un parc ‘suficientment’ gran, s’hi troben els
‘intangibles’ de què parla la comissió d’esperts: el contacte amb la natura, el silenci, la tranqul·litat, amples
espais per jugar sense perill, camins per passejar... A
part que un parc frondós purifica l’aire que la ciutat
carrega.

- Què el fa atractiu: un parc és atractiu per la seva
bellesa i verdor. Ja ara els colomencs anem a Can Zam,
caminant. Un dia de sol fa bo d’anar-hi. Aviat s’hi podrà
anar de tot Santa Coloma amb metro. Si és gran, si no
ens hi trobem massificats, si és bonic i tranquil, hi ani-

rem. Perquè no perdi el caràcter d’un parc frondós,
només s’hi poden posar equipaments al servei del parc
o coses per completar l’oferta del parc ‘com a parc”:
uns quioscos pels músics, un restaurant... I alguna estàtua, també la creació d’itineraris explicatius de la fauna,
i fins i tot amb plafons explicant la nostra història. Hem
d’imaginar el parc especialment per l’esbargiment iels
nens i també per la instrucció dels escolars, al llarg de
tot l’any.
- Qui el paga: l’Ajuntament pot contribuir al seu manteniment. Però atès que es tracta d’un parc metropolità,
els diners han de venir de la Mancomunitat de
Municipis, i de la Diputació...
- Debat ciutadà: si els terrenys de Can Zam s’han salvat de l’especulació immobiliàeria ha estat per la voluntat de la població, mantinguda viva des de fa molts
anys. és just que l’aprovació del gran parc urbà i frondós la prengui quanta més gent millor. Per això el debat
ha der molt ampli i dut amb puresa democràtica: totes
les opinions han de ser conegudes de tothom.
L’ocasió no es tornarà a presentar mai més. Per tot
hi haurà terrenys adients: per un parc URBÀ, GRAN,
VERD i FRONDÓS només ens queda Can Zam.
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