Opinió

Què en pensen de: Tenim suficients zones verdes al poble?
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El
desenvolupament
del nucli urbà ve determinat per una norma general,
el Pla General aprovat el 1983, que configura tot el
que hi ha estipulat a l’entorn de nous espais verds.
Actualment a Centelles hi ha 217.976,66 m d’espais verds, 161.056,22 m són públics i 56.920,44
privats. Cal tenir present que no es tenen en compte els jardins de les cases unifamiliars, que també
s’han de considerar espais verds. En l’elaboració
d’aquest pla es va tenir en compte que hi hagués
un bon nombre d’espais verds en el sí del nucli
urbà, que vénen determinats per les normatives en
matèria urbana que estipula la Generalitat de Catalunya, que té la competència del desenvolupament
urbanístic. Per tant, creiem que els espais verds
estan adequats al creixement del nostre municipi i
per això els hem de considerar suficients.
Les zones verdes també són un espai lúdic i
de relació entre les persones, per la mainada, per
tant sempre cal tenir en compte que els parcs són
i han de ser un eix central de convivència i han de
ser amables i respectuosos amb l’entorn i les persones. I aquí sí que hi ha d’haver sempre una forta
implicació de les persones per a mantenir-los ben
cuidats.
El nostre municipi està a l’entorn d’un espai
natural molt important i a 5 minuts de qualsevol
indret ja estem dins l’espai rústic o boscós. A més,
tenim la falda de tota la muntanya, des de Morro
de Porc fins al turó de Puigsagordi, que en aquests
moments és una zona molt densament poblada
d’arbres i d’arbustos, que fa que puguem gaudir
d’un entorn natural privilegiat i fer rutes d’una hora
o 1h 30’, d’un encant meravellós, com per exemple, hi ha tot un espai des del Pla del Mestre cap a
l’Ollich i a la Font Grossa, de can Manel a Morro de
Porc i a partir d’aquí fins al Riucerdà per la carena i
baixant fins les escales del Puig, una excursió molt
agradable pels que la fem tot sovint, ja que podem
gaudir d’una natura esplèndida. Però un dels espais que està més en relació amb la natura, en el
qual hi fem múltiples activitats, és el camí fluvial, on
les escoles hi fan treballs de recerca, des de l’àrea
de medi ambient s’hi fan passejades culturals, i és
un entorn que permet copsar tot l’ampli espectre
de la natura, com poden ser peixos, aus que hi fan
niu...
Si mirem els espais verds que hi ha dins la
trama urbana i en l’entorn privilegiat que estem i a
més hi col·loquem els set mil i escaig d’arbres que
hi ha als carrers i als espais verds públics i privats
de Centelles, podem dir que estem envoltats i envaïts de natura.
Els espais verds són per gaudir-los, però també
per a mantenir-los, no solament des de l’Administració sinó també des de la ciutadania; tothom ha
de respectar l’entorn, mantenir-lo, tenir cura de les
plantes... que és la manera per a fer l’equilibri de
l’entorn. Personalment m’entristeix quan vaig pel
peu de la costa i trobo llaunes i plàstics de tot tipus
o quan passejo pels camins i hi ha tota mena de
brutícia. Per tant, les zones verdes les necessitem,
però també les hem de respectar i tenir-ne cura.

Per
escriure aquest article,
obrim el plànol de
Centelles i veiem sobre el paper un
seguit d’espais pintats de color verd.
Quan mirem la llegenda hi llegim:
zones verdes (són espais amb funcions mediambientals, ecològiques i
socials). Tot seguit, decidim passejar pels carrers per visitar aquestes
zones verdes i hi descobrim el seu
color veritable.
Aquell verd esperançador del plànol desapareix i apareixen davant
nostre els grisos del paviment i de
la grava, els marrons de la sorra, els
grocs de l’herba seca... els verds no
són, precisament, els qui dominen
l’espai. El nostre poble està envoltat
de muntanyes i vegetació, és cert,
però el poble creix, els carrers són
més plens de cotxes, els edificis envaeixen l’espai agrícola i a la C-17
cada vegada hi ha més trànsit.
Passejant també trobem places
i parcs amb la meitat de fonts que
no ragen (per exemple: plaça dels
Àngels i parc de l’Skate) i d’altres
de trencades (plaça de l’Estació i
plaça del Pi), alguna zona que en
realitat és un aparcament (plaça Catalunya), llocs abandonats (plaça de
l’Electra, Safareigs)... Ens costa saber de quines zones verdes disposa
exactament el nostre poble.
D’entrada cal arreglar les places i
zones enjardinades existents i, des
d’Arajunts, creiem que cal redefinir
què i com han de ser aquests espais verds amb l’ajuda de les persones que els utilitzen: infants, joves,
adults i gent gran, juntament amb la
dels tècnics especialitzats. Un espai
important a transformar és el Pla del
Mestre: al setembre volem iniciar un
treball participatiu on tothom pugui
col·laborar a fer un parc que millori
la qualitat de vida a nivell familiar i
personal.
(Teniu més informació al nostre
blog.)

Centelles té el
privilegi de trobar-se enmig d’un
entorn natural que a molts els agradaria tenir, la qual cosa fa que no
calgui tenir grans zones verdes per
poder gaudir a l’aire lliure en família
o amb els nostres animals de companyia.
Des del Partit Demòcrata creiem
que el nostre poble té suficients espais verds i que aquests estan ben
repartits. Altra cosa és la mancança
del que se’n diria punts o racons
verds que fan més agradables els
carrers i places amb jardineres o
elements florals que suposaria millorar, no només les passejades
dels nostres conciutadans, sinó, la
nostra imatge de cara a aquells que
ens visiten.
Actualment, segons els pressupostos municipals, consten unes
partides que sumen uns 182.000
euros en concepte de manteniment
de parcs i jardins. Tenim la sensació
que l’estat real de les nostres zones
verdes no reflecteixen que s’hi dediquin aquesta quantitat de diners.
Per tant, creiem que s’hauria de redefinir la gestió d’aquests recursos
sota les màximes d’eficàcia i d’eficiència. Fins i tot plantejar-se una
prestació del servei directament
des de l’Ajuntament amb personal
propi, aconseguint així, un ús més
acurat dels recursos millorant substancialment l’estat dels parcs i jardins de Centelles.
Aquestes inversions en nous espais i la millora del manteniment
dels actuals, impulsaria una imatge de cura i estima dels espais que
ens pertanyen com a centellenques
i centellencs i que al mateix temps
ens serviria per promocionar-nos
i ser atractius per captar visitants,
per tant, consumidors pels nostres
comerços.
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Espais per gaudir-los i
mantenir-los entre tots
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