Opinió

Què en pensen de: La gestió de l’aigua
Brams d’ase sorolls al cel!

Silenci...

Què és el soroll? El soroll són sons molestos
que percep l’oïda i per tant és considerat com a
Regidor de Sanitat,
contaminació, ja que deteriora la qualitat ambienObres i Qualitat Urbana
tal i també té efectes en detriment de la salut. El
soroll, entès com a tot aquell so no desitjat, està cada dia més present
a les nostres vides i és cada dia més una molèstia a la nostra societat.
Les societats cada dia tenen molts més aparells: vehicles, aparells de
confort a les llars, a les empreses cada dia tenen màquines més sofisticades que fan que per una banda augmenti el confort o la rendibilitat
però per altra banda creen nous problemes de soroll que treballem per
anar resolent. Allò que no era un problema anys enrere, ara amb el
confort de la societat ho és, perquè tenim dret a millor qualitat de vida
i a descansar i l’administració ha de vetllar perquè això sigui possible.
A l’Ajuntament de Centelles i principalment els vigilants municipals
les queixes sobre sorolls que més presència tenen són el soroll de les
obres, principalment els caps de setmana o aquelles obres que duren
prolongadament, les festes organitzades pels veïns i veïnes i les autoritzades per l’Ajuntament com la Festa Major, sopars populars, concerts,
fires, aparells d’algun veí o veïna... i per últim el trànsit. En els últims
anys la sensibilització en contra del soroll ha augmentat i, tot i que a
l’Agenda 21 el nivell d’emissions sonores del municipi no es considera
problemàtic, des del consistori continuem treballant per tal de millorar la
nostra qualitat acústica a través d’actuacions normatives o inversores.
A Centelles segons estableix l’ordenança municipal entre les 21
hde la nit i les 8 h de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació
de materials o qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans
aliè així com animals de companyia. Actualment valorem cada vegada
més el confort acústic, un component important de la nostra qualitat
de vida, encara que a la vegada els sons i el soroll formen part d’un
poble viu i dinàmic on tots, en algun moment determinat i de manera
diferent, generem soroll a la vegada que el patim. El silenci existeix en
determinats moments i determinats ambients, però sempre hi ha un
moment de soroll.

Ara que fa bo i la gent surt més al carrer,
s’allarguen el dia i la nit, tots plegats hauríem
de fer un exercici d’empatia i respectar els horaris de les persones que encara treballen i es
lleven d’hora amb les rutines disteses dels qui ja gaudeixen d’uns
dies de vacances.
És molt dur i pot arribar a ser molt traumàtic sotmetre’s a sentir
sorolls nocturns, i més si aquests són continuats durant tota la nit.
Fa ja una bona colla de mesos que els veïns dels carrers Aiguafreda, Buenos Aires, Tarragona... es queixen d’uns sorolls que emeten dues naus del polígon La Gavarra. Hem estat i estem amatents
(silenciosament, però alerta) per comprovar que es prenen les mesures acordades i que després d’un temps de paciència, els veïnat
podrà descansar.
El tema del silenci és un tema de civisme, és clar, però des de
l’Equip de Govern no es poden defugir responsabilitats. Convé reaccionar més ràpid quan hi ha queixes, per començar. Però també
fer accions preventives com inspeccions a les fàbriques, a les terrasses dels bars... I com diem sovint, hi ha un tema que cal afrontar per definir un model de poble: descongelar el Pla de mobilitat.
Des d’Ara Junts per Centelles defensem un poble més sostenible i més tranquil. Calen zones de velocitat reduïda al centre,
volem afavorir la mobilitat de vianants i ciclistes, potenciar els vehicles elèctrics. Treballar per una mobilitat més respectuosa, lenta,
silenciosa, que respecti el descans de la ciutadania i un ritme de
vida més saludable.
És nit d’estiu. Em fico al llit i sento encara música, cotxes, alguna moto. Demà és dilluns. Finalment m’adormo. Silenci...

El descans i els sorolls a Centelles

Un problema d’estiu i l’espai urbà

No podríem dir que el soroll a Centelles sigui
general, el que si és veritat que hi ha zones que el
pateixen sobretot a l’estiu, la majoria de vegades
per grups de jovent, sobretot a les nits i amb música,
gossos, motos i els cotxes fent curses quasi cada nit, perjudicant el descans dels veïns. No és a tot el poble, normalment són zones, com Pla del
Mestre, zona de la piscina i quan hi ha queixes es van traslladant. També
alguna festa en cases particulars o en algun establiment. Normalment els
vigilants municipals, que no són policies, els avisen i poca cosa més, tenint
en compte que no porten ni un sonòmetre per mesurar si el soroll compleix
la normativa. Si són festes puntuals com revetlles, festa major o bruixes que
dure un parell o 3 dies, la majoria de veïns, tot i patir-ho ho entenen. Un altre
tipus de soroll són el que produeixen les empreses, motors de la piscina i
d’aire condicionat com pot ser el del Casal F. Macià, on el soroll es pot sentir
des del carrer i ni tan sols quan es fa algun espectacle de música, el poden
tenir en marxa. Les indústries també poden generar sorolls que eviten el
descans. Aquest és un problema que s’ha generat no fa gaire al poble amb
unes indústries del polígon, i tot i que l’Ajuntament ha parlat en diverses ocasions amb els veïns afectats, en un principi sembla que no van crear gaire
confiança en explicar com i quin tipus de solucions tramitaven. Això ha creat
preocupació als veïns, ja que els sorolls eren intolerables. El torn de nit s’ha
aturat i també les empreses estan cercant solucions, encara que durant el
dia els sorolls persisteixen. Com que creiem que aquests problemes és cosa
de tots, ens hem posat en contacte amb els veïns, l’Ajuntament (secretaria,
enginyer i Sr. Alcalde) i també amb una de les empreses que ens ha manifestat que l’únic que vol es poder treballar sense molestar. Sí que podem dir
que s’han fet actuacions que no estan acabades i esperem ho estiguin en
breu. Ha costat una mica que l’Ajuntament traslladés credibilitat i confiança,
però creiem que finalment tot va per bon camí i esperem resultats positius
amb la solució d’aquest problema i esperem es posi més mitjans perquè
acabi amb la preocupació de molts veïns de Centelles i ens alegrarem molt
que sigui així!, tot i que sempre de sorolls n’hi haurà, es convenient garantir
al màxim el descans i la tranquil·litat dels centellencs i centellenques.

Aquest mes de juliol, se’ns ha plantejat la
problemàtica entre el soroll dels carrers i la
convivència i descans dels veïns del poble, un
Militant de l’Assemblea
problema que, anant a l’arrel, té a veure amb
Local de la CUP
l’urbanisme i la visió -i projecte- política de la
nostra vila, és a dir, com l’entenem i per a què l’entenem. Què són
els carrers sinó termòmetres socials i els elements que l’ocupen sinó
agents creadors de relacions, xarxes i conflictes urbans? El problema
del soroll urbà i l’ús que se’n fa de l’espai comú té a veure amb quin
tipus de vila volem i com l’entenem. Des del nostre humil punt de vista,
pensem que hi ha un binomi prou clar en la concepció de l’espai urbà:
l’entendre l’espai urbà com un punt de trobada, de relació i de vida- el
paradigma al nostre poble seria el Passeig-, o com un espai de pas
i només de consum -l’eix comercial que s’ha generat al voltant del
Bonpreu-.
De sorolls i sons sempre n’hi haurà i més a l’estiu amb les portes
i finestres obertes i crear una legislació que pretengui controlar el so
i el soroll de forma artificiosa sense el pertinent anàlisi sociològic i urbanístic és un brindis al sol. Ara bé, això no vol dir que no estigui en
les nostres mans poder escollir amb quin tipus de sorolls i sons volem
conviure; si bé volem el soroll de cotxes i motos, amb espais d’asfalt i
parkings on no hi hagi ni arbres, ni bancs, ni fonts o bé escollir el soroll
de la gent a les terrasses dels bars, el de les converses sota l’ombra
dels plataners, dels nostres infants jugant a la plaça major, del mercat
municipal o el de la festa major.
Evidentment aquesta pregunta té fàcil resposta per a tothom, però
no s’aconseguirà sense una política ferma cap a la peatonalització,
almenys, del centre del poble, de millora del transport públic exigint
que els semidirectes també parin a Centelles o de la creació d’una
política urbanística que prioritzi els espais públics de trobada i de vida.
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