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Ada Colau Ballano 
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Excma. senyora, 

En nom de veïnes i veïns del Barri del Besòs i el Maresme li vull manifestar que hi ha una demanda 
generalitzada sobre la necessitat de gaudir d’un parc o una gran zona verda al barri. 

La “nova normalitat”, de la que tant es parla, ens obliga a fer canvis en el nostre estil de vida, no 
podem continuar fent el que hem fet fins ara.  

Els discursos sobre l’escalfament del planeta i el canvi climàtic, l’alarma sobre la qualitat de l’aire i 
la salut del veïnatge, queden en pura retòrica si no es dota a la ciutat i els barris de noves 
infraestructures verdes. 

Des de l’Ajuntament que vostè presideix ja ho manifesten en el document Hacia una 
infraestructura verde para Barcelona. «El verde urbano es una pieza fundamental del cambio de 
modelo hacia una ciudad para pasear, viva y saludable.» No volem continuar sentint notícies com 
«...mil defuncions l’any que podríem evitar si la ciutat complís les recomanacions de qualitat de 
l’aire de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)...». 

El barri del Besòs i el Maresme no disposa d’una zona arbrada i enjardinada, que compleixi una 
funció recreativa, ambiental i cultural, amb zones de descans, zones de joc i per practicar activitats 
esportives. Un espai per a totes les franges d’edat, per a totes les capacitats i cultures. Un espai per 
aprendre allò que ens ensenya la natura: el cicle de conreu amb els horts, els noms del arbres 
identificant cada espècie amb el seu nom, un espai visitat per les aus i altra fauna. 

Aquest parc al que ens referim, l’hem concebut sempre al solar municipal situat entre els carrers 
Cristòbal de Moura-Puigcerdà-Marroc-Josep Pla. Un bon nombre de veïnes i veïns li han fet aquesta 
demanda de forma individual, mitjançant la presentació d’instàncies. La resposta a aquestes 
peticions ens ha arribat en forma de notícia a la premsa en que anunciava la instal·lació 
d’habitatges prefabricats.  

No està entre les nostres necessitats dotar al barri de més habitatges, n’hi hauria prou en que 
rehabilitessin els habitatges afectats per l’aluminosi. 

Ens agradaria poder parlar sobre aquest assumpte amb vostè o amb el representant de 
l’Ajuntament en qui delegui per tal de reformular el planejament urbanístic en aquesta zona i es 
contempli la possibilitat de construir aquest parc pel barri i pels barcelonins. 

Esperem la seva resposta, rebi una salutació cordial. 

 

Barcelona, 26 d’octubre de 2020 

 

José Manuel López del Campo 

President AVV Maresme BCN 
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