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Societat
Districte i veïns topen al Fòrum

del Silenci per solucionar el soroll

MARC ALMODÓVAR

El conflicte veïnal pel soroll noc-
turn entra en una nova dinàmi-
ca. El Districte ha començat ja a
plantejar les primeres solucions
i a temptejar el que pot ser el
projecte del nou pla d’usos. Un
nou pla que modifiqui l’estruc-
tura d’usos de les places del nu-
cli antic, reciclant la plaça per a
un nivell més sostenible. Les pri-
meres propostes, no vinculants,
es van començar a plantejar el
passat dilluns en la tercera reu-
nió de l’anomenat Fòrum del
Silenci. Les propostes van des de
la projecció d’anuncis de
consciènciació ciutadana a cine-
mes i centres d’educació pública
a petites reformes a les places
de la Vila. Aquest darrer punt és
el que més recel ha aixecat entre
els veïns ja que la proposta del
regidor, Ricard Martínez, no ha

Martínez opta per un redisseny de les places i adverteix que la clau “no serà policial”

LA SESSIÓ DEL FÒRUM DEL SILENCI, CELEBRADA EL PASSAT DILLUNS
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acabat de agradar entre els as-
sistents al Fòrum.
Les propostes que el Districte va
exposar a la reunió planteja
redissenys de les places, sense
modificar l’estructura general.
Des de la inclusió de zones in-
fantils a un disseny unitàri de ter-
rasses. Ricard Martínez reincideix
en la teoria que “modificant l’es-
pai es modifica l’ús”. Els veïns
s’han mostrat escèptics davant

Després del poc èxit de
les manifestacions
contra el soroll i de
contrapropostes a favor
de la “tolerància” sorgi-
des la setmana passada,
una nova reunió del
Fòrum del Silenci ha
tornat a asseure tots els
implicats en un conflicte
que encara no té solució
clara quan l’estiu cada
vegada és més a prop.

La pluja desllueix la inauguració

del nou passeig Pere Calders
La via, de 350 metres de llarg, compta amb mobiliari domèstic

MERITXELL DÍAZ

La inauguració del passeig Pere
Calders, entre els carrers Escorial
i Sardenya, es va veure desvirtu-
ada per la pluja caiguda dissabte
passat. Per a l’acte estava previst
un espectacle de la companyia
teatral Dagoll Dagom que girava
entorn el conte de Calders El prin-
cipi de la saviesa, el text que ha ser-
vit per inspirar la decoració i les
instal·lacions del passeig. L’espai
d’actuació havia d’abastar tot la
superfície coberta de la Ronda del
Mig, amb un escenari a la zona
central i cinc espais fitxes. Mal-

grat el contratemps, Dagoll
Dagom no va decebre els assis-
tents i va interpretar un himne
centrat en el civisme ciutadà. Tal
i com estava previst, en la inau-
guració es van repartir un miler
d’exemplars del conte de l’escrip-
tor català.
El passeig recull l’esperit del text
de Calders, en què un home ric
descobreix que ha de fer públic
el seu jardí per evitar que sigui
tan desitjat entre els pobres. Així,
el jardí de la Ronda del Mig comp-
ta amb un mobiliari i una il·-
luminació domèstica, que repro-
dueix l’ambient familiar. Hi ha tant

cadires individuals com dobles
que s’han comparat amb les “d’un
veí qualsevol que les baixa de casa
seva”. També els vianants poden
trobar “objectes perduts” -disse-
nyats per Sara Pons-Arnal- cristal·-
litzats en el paviment. Entre
aquests, una mà que un dels per-
sonatges de El principi de la saviesa
s’oblida al jardí a l’inici de la his-
tòria. L’espai compta amb 350
metres de longitud i s’ha conver-
tit en una nova zona enjardinada
per a la Vila. Dels 214 arbres plan-
tats, 29 procedeixen de la plaça
Lesseps, que continua les obres.
El passeig Pere Calders té, a més,

EL NOU PASSEIG PERE CALDERS, DISSABTE SOTA LA PLUJA
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Impàs sobre

el futur de la

Violeta per

un recurs

REDACCIÓ

El departament de Justícia de
la Generalitat ha aturat per ara
el procés de dissolució i liqui-
dació patrimonial de la Mútua
d’Industrials i Comerciants de
Gràcia a favor de la societat
immobiliària Vervat & Van der
Veen SL. Aquest fet atura mo-
mentàniament l’execució de
l’opció de compra de l’antic
casino La Violeta, situat al car-
rer Sant Joaquim cantonada
Maspons i que en les últimes
setmanes ha estat en l’ull de
l’huracà de la polèmica per la
possible venda de patrimoni
públic a mans privades.
L’última manifestació va ser la
concentració veïnal de diven-
dres passat, quan una cinquan-
tena de persones van aplegar-se
a les portes de la finca una hora
abans que se celebrés la comis-
sió liquidadora de la mútua, que
finalment no es va celebrar per
la interposició d’un recurs per
part d’un membre de la junta
d’assembleistes davant del de-
partament de Justícia. Ara per
ara, doncs, la situació és d’impàs,
d’una banda, amb la voluntat de
dissolució de la mútua i, de l’al-
tra, amb la intenció del Club
Excursionista de Gràcia de for-
malitzar una compra amb el
suport de l’Ajuntament. 

espais de joc pels infants, llocs de
trobada i recorreguts pels via-
nants. El desnivell de la zona no
ha estat un impediment per dis-
senyar el passeig: l’ús del paviment

xarxa s’adapta a la forma del ter-
reny i permet l’accessibilitat. La
inversió total de l’obra, que es va
iniciar al maig de l’any passat, ha
estat de 1.934.689 euros. 

d’aquestes iniciatives i han recla-
mat una reducció important de
l’espai de terrasses a les places i
una major implicació policial.
Davant aquesta reclamació
Martinez s’ha mostrat ferm fins
al moment. “La solució no serà
policial”, ha afirmat, tot i que
admet que aquestes intervencions
augmentaran en breu.
Es dóna la circumstància que el
Districte s’ha compromès amb

vista a l’estiu a augmentar la plan-
tilla de la Guàrdia Urbana a fi
d’evitar la venda ambulant d’al-
cohol, que és la primera causa de
concentració de gent a les places
quan tanquen les terrasses dels
bars. Mentrestant, la plataforma
Vila de Gràcia contra el soroll ha
lliurat un document al Districte
amb quatre punts que subratllen
que es compleixi la llei de conta-
minació acústica. 




