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El soterrament del Metro arriba… en diferit
A la taula de la Comissió Tècnica Mixta, a data 3-12-2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat va
presentar el Projecte bàsic del Soterrament dels FGC dels 400m fins el Castell de Can Feu, que inclou els
acords tècnics prèviament consensuats i d’acord amb la geometria proposada i defensada per
l'Agrupació.
El dia 4-3-2016, en una visita a les obres del Metro el conseller Josep Rull va fer saber que n’han
encarregat el Projecte constructiu a redactar en un termini de 5 mesos i que el finançament de l’obra
(ara de menys cost, 20,7 milions d’euros i un termini de 22 mesos) no se supeditarà a eventuals
plusvàlues i anirà a càrrec dels pressupostos de la Generalitat dels propers anys. Malgrat l’incert
finançament pendent encara de decisió política, finalment el projecte es desenvoluparà d’una fase
d’execució de la totalitat de l’obra. Tanmateix l’opció òptima; la més econòmica, àgil i que implica menys
afectacions a la ciutat i a veïns i veïnes residents propers al àmbit d’actuació.
També va fixar que el tren arribarà (per fi) a les noves estacions de Gràcia-Can Feu i del Passeig aquest
setembre i a mitjans del proper any a les tres estacions restants. Dies després es reobrirà el pas a la
Rambla d’Ibèria i el carrer Enginyer Playà serà alliberat de la feixuga servitud de la via provisional.
D’això i del projecte d’urbanització en donarem més informació a l’Assemblea General.

Zona Hermètica
El proper dia 31 de maig de 2016, acaba el termini de cinc anys que la normativa municipal va donar als
titulars del negoci de l’oci nocturn de la Zona Hermètica (ZH), per tal que anessin tancant les activitats
de les discoteques i locals nocturns al nostre barri.
Malgrat que els titulars del negoci de l’oci nocturn a la Zona Hermètica no se’ls obligava a tancar
l’activitat, sinó de tancar-la concretament a la Zona Hermètica, alguns d’ells van recórrer aquesta
normativa en via judicial i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no els va donar la raó ja a finals
del 2014, perquè considera que la normativa del Ple Municipal de l’Ajuntament de tancament de
l’activitat al barri era ajustada a dret. Aquesta sentència no és ferma i els operadors han presentat
recurs davant del Tribunal Suprem, que encara està pendent de resolució, la qual no es preveu que surti
fins d’aquí a un any o dos (o més).
La Junta de l’Agrupació va reunir-se amb els regidors municipals encarregats de gestionar aquesta
situació, després del canvi polític a l’Ajuntament. Aquests responsables polítics van reiterar la voluntat
municipal de continuar amb la defensa jurídica dels interessos generals que aquesta normativa empara,
tant en via judicial com administrativa.
Així, l’Ajuntament té previst iniciar les gestions de tancament l’1 de juny de 2016, si els propietaris de
discoteques i locals al nostre barri no ho han fet llavors , en previsió que el Tribunal Suprem confirmarà
la sentència favorable al tancament, davant la fonamentació, justificació i consistència tant de la
normativa municipal com de la decisió judicial que l’avala.
Recordem que tant la Policia Municipal com els Mossos d’Esquadra disposen de telèfons d’atenció
ciutadana davant dels problemes de sorolls i més actes incívics que es continuen produint al nostre barri
durant les tardes, nits i matinades en què aquests locals encara són oberts.
Per parlar-ne amb més detall, veí/veïna del barri, vine si us plau, a l’assemblea de veïns i veïnes.
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Barri de Gràcia: accions per recuperar el nostre espai públic
La qualitat i els usos de l’espai públic són bàsics per al benestar i la salut individual i col·lectiva del
veïnat, per això cal analitzar-los i posteriorment determinar les millores possibles. A Gràcia predominen
les activitats de passar per l’espai públic per sobre les d’estar-hi: la circulació i l’aparcament de cotes
monopolitzen el carrer, la velocitat sovint excessiva provoca inseguretat i contaminació (amb els
consegüents problemes de salut)
Aquesta realitat comporta situacions objectives de vulnerabilitat, inseguretat, incomoditat, de manca de
confort. Tot això fa que les activitats de relació i socialització es recloguin als espais privats; inhibeix les
pràctiques sostenibles de mobilitat (a peu, en bicicleta...), actives, saludables i democràtiques; i
penalitza especialment els col·lectius més vulnerables (infants, persones grans, persones amb
discapacitat o dificultats de mobilitat).
La conclusió és que cal invertir les prioritats de l’espai públic: moderar i pacificar el trànsit, redistribuir
l’espai viari a favor dels modes de mobilitat activa (invertint les prioritats de pas), millorar les
infraestructures per a vianants i ciclistes, connectar de forma segura (a peu i en bicicleta) el barri amb el
centre i amb les altres àrees urbanes adjacents.
Des de la Junta de l’AVG assumim aquests objectius per al nostre barri, per tal que tingui futur. Ens hem
reunit amb el nou govern municipal per veure la receptivitat sobre aquests objectius, i demanem
l’aprovació i la implicació de més veïns i veïnes en aquest projecte, amb la proposta de creació si és
possible d’una comissió que impulsi aquests objectius, en volem parlar a l’assemblea del proper dia 29
d’abril.

El barri de Gràcia vol la biblioteca pública del Districte cinquè
El diumenge 21 d’abril de 2013 inauguràvem la Biblioteca Pública de Gràcia oberta al barri i situada
a l’Institut Pau Vila. Després de la tercera marató de lectura en què commemorem el 700 aniversari de
la mort de Ramon Llull començarem ja el compte enrere del quart any de funcionament de la Biblioteca.
Estem disposats a continuar amb l’esforç que suposa tenir-la oberta tant des del punt de vista econòmic
com personal, però aquest esforç té un límit temporal.
Un estudi publicat recentment constata que les Biblioteques Municipals de Sabadell són el principal
servei cultural públic i de proximitat de la ciutat. A Sabadell per acabar de desplegar el Pla de
biblioteques falta un equipament de referència al districte 5è. La iniciativa promoguda des de l’AVG,
l’AMPA del Pau Vila i altres entitats del barri va néixer amb l’objectiu d’aconseguir que aquest
equipament s’instal·li en el barri de Gràcia, proposa que sigui a la Nau del carrer de Cellers que té les
característiques idònies i que és de propietat municipal.
Cal, però, un últim esforç, cal que els veïns i veïnes del barri preneu consciència de la importància
d’aquest equipament i mentre no en tinguem un de nou feu vostre l’espai actual al Pau Vila. El primer
any vam arribar a la xifra de 351 socis i actualment arribem als 621, però en calen més si volem que
l’objectiu final s’aconsegueixi. Nosaltres no defallirem però ens cal el vostre ajut.
Veniu a l’Assemblea i n’acabarem de parlar.

VEÍ, VEÏNA, T’HI ESPEREM. PARTICIPA!!!

L’AVG desapareix...
Necessitem renovació, vina i participa!!
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