COMUNICAT DE SOM GRAMENET SOBRE LA FINALITZACIÓ DEL “PROCÉS
PARTICIPATIU PER AL PLA D’USOS DE LA SEGONA FASE DEL PARC DE CAN ZAM

PRIMER. El procés per fer el parc de Can Zam sempre s’ha caracteritzat per les maneres
autoritàries de l’Ajuntament i ara, novament, en tenim més exemples. El govern municipal
no ha contestat a l’escrit presentat per SOM Gramenet el dia 1 de febrer de 2018, en què
demanava que s’anul·lés i es deixés sense efecte l’anomenat “Procés participatiu per al Pla
d’usos de la segona fase del Parc de Can Zam” iniciat per Alcaldia, cessant amb
immediatesa qualsevol actuació administrativa present o futura que es realitzi a la seva
empara. Segons la llei, l’Ajuntament havia de respondre en un termini de 3 mesos, i no ho
ha fet,de la mateixa manera com ha finalitzat el procés en la data que ha volgut, sense
previ avís.
Però, a més, ha menystingut la Comissió de Garanties dels processos de participació
ciutadana, que institueix el mateix Reglament de Participació ciutadana, i ha enviat a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona el resultat de la consulta efectuada, sense esperar el dictamen
que la Comissió estava preparant sobre si aquest procés s’ajusta al que disposa el
reglament o no, tot i saber que la Comissió l’estava fent. Entenem això com una autèntica
falta de respecte a la Comissió i com un nou menyspreu al seu propi Reglament de
Participació”
SEGON. Al seu dia, vam denunciar públicament i en un Ple municipal extraordinari que va
tenir lloc a demanda nostra, l’anomenat “Procés participatiu per al Pla d’usos de la segona
fase del Parc de Can Zam”, organitzat i dirigit pel Departament d’Alcaldia de l’Ajuntament,
perquè enteníem i entenem que incompleix els principis que han de regir qualsevol procés
d’aquesta mena, incloent-hi el mateix Reglament de participació ciutadana de
l’Ajuntament. Entre altres coses, denunciàvem que el disseny del procés participatiu
s’havia fet sense deixar participar les entitats ni els grups municipals; la no sol·licitud del
DNI per a la votació, la qual cosa impedeix el correcte contrast de les dades amb el padró,
el fet que es donaven per triar usos que eren incompatibles amb la qualificació urbanística
de zona verda, l’absència d’espais de debat públic entre les diferents propostes o
l’existència d’opcions massa àmplies que induïen a confusió com ara posar en una mateixa
opció, la d’esplanada, els usos de concerts com Rock Fest, havaneres, fires, cinemes a la
fresca o platja urbana, per no parlar del canvi d’explicació dels usos d’aquesta opció, a
meitat del procés, difonent una segona butlleta.
TERCER. Malgrat tot, ens congratulem que, fins i tot en aquestes condicions, les opcions
més votades hagin estat les que volen que l’anomenada fase II del parc, avui un
descampat, es converteixin en zona verda. Malgrat que com hem dit, és impossible amb
les dades de la butlleta de votació, tenir el nombre acurat de vots de cada opció, si ens
refiem de les dades que aporta l’Ajuntament,tenim que, en concret, 2.933 vots volen que
sigui un laberint d’arbustos, i 2.558 vots volen que sigui un jardí botànic i bosc fluvial.
L’opció que el govern municipal promou, i fins i tot executa com a fets consumats
organitzant anualment el Rock Fest i el Tomorrowland, ha quedat tan sols en tercera
posició, amb 2.550 vots. Si sumem les dues primeres opcions, tenim que 5.551 volen que
sigui un espai verd, mentre que només 2.550 volen que sigui, en la primera edició de la

butlleta, una “clariana polivalent (Parc del Fòrum, Bnc). Apte per a cinema a la fresca,
platja urbana, fires i concerts). Espacio abierto polivalente”, i en la segona una “esplanada
per a concerts com Rock Fest, havaneres, fires, cinemes a la fresca, platja urbana, etc.
(Vallparadís, Terrassa. Explanada multiusos”. Si, a més, sumem els vots que han tingut les
altres opcions, la gran majoria d’usos verds, la voluntat majoritària expressada és que la
segona fase del parc sigui zona verda.
QUART. Una de les principals qüestions que ens van fer, a SOM Gramenet, oposar-nos a
aquest anomenat procés participatiu era que l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, es reservaven el dret de no fer cas a les preferències expressades per la
població. En efecte, el document de la Direcció de Participació “Procés participatiu per al
pla d’usos de la segona fase del Parc de Can Zam”, diu: “Un cop recollides i prioritzades les
propostes ciutadanes, les 10 que hagin obtingut major nombre de suports seran sotmeses,
durant el període d’un any, a estudi de viabilitat tècnica, jurídica i pressupostària entre
l’Ajuntament de Santa Coloma i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En cas d’haver de
desestimar una proposta ciutadana per manca de viabilitat, es correrà el llistat de
priorització de propostes ciutadanes en el mateix sentit.” És a dir, l’Ajuntament i l’AMB
s’atorguen el dret a descartar les opcions més votades amb l’argument que la proposta no
és viable tècnicament, jurídicament o pressupostàriament. Com ja vam dir, aquest
argument s’entendria si el procés s’hagués basat a fer que la ciutadania aportés les
propostes que volgués i, per tant, en poguessin aparèixer algunes d’inviables; però no ha
estat aquest el cas, sinó que la ciutadania ha hagut de triar entre 20 propostes tancades,
presentades per l’Ajuntament. El sentit comú més bàsic diu que l’Ajuntament hauria
d’haver inclòs en la tria tan sols aquelles propostes que considerava viables..., si no és que
en realitat està fet expressament per reservar-se una última carta per sortir-se amb la
seva: descartar les dues primeres opcions més votades amb l’excusa que són inviables i
considerar guanyadora la tercera, la de l’esplanada que li permeti seguir fent els concerts
multitudinaris.
CINQUÈ. En conseqüència, exigim al govern municipal que respecti la preferència triada
per la majoria de ciutadans i ciutadanes, que és dedicar l’espai anomenat Fase II de Can
Zam a zona arbrada, en concret a un laberint d’arbustos, malgrat haver estat en un procés
participatiu ple d’irregularitats
SISÈ. Per últim, demanem al govern municipal que es reuneixi properament amb la
Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam per tractar de l’ordenació general
del parc a fi que guanyi en coherència i en qualitat, i que s’iniciïn les obres finals per
arranjar el parc com abans millor perquè puguem per fi tenir del tot el parc urbà, verd i
frondós que fa més de quaranta anys la ciutadania de Santa Coloma reivindica i mereix.
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