FRIDAYS FOR FUTURE SANT CUGAT
COMUNICAT DEL NUCLI LOCAL 07/07/2020
Benvolguts ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat del Vallès,
Benvolgut Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,

Avui fem públic aquest comunicat davant d’una situació que considerem molt alarmant, on
volem detallar tots els successos, situacions i les exigències que volem fer arribar al nostre
Ajuntament. Considerem que tota la ciutadania de Sant Cugat hauria de conèixer què està
succeint, per tant explicarem a continuació per ordre cronològic la situació.

Tot va començar a l’assemblea presencial que vam celebrar el dissabte 13 de juny de 2020, on un
grup de veïns i veïnes del carrer Abat Marcet van venir a explicar-nos i demanar-nos ajuda
davant d’un projecte de renovació del seu carrer en el qual l’Ajuntament contemplava la tala de
100 arbres únics, on el més jove té més de quaranta anys i tots tenen nius, són molt grans i
frondosos, amb cap malaltia i han generat un autèntic ecosistema admirat per veïns més enllà del
carrer. Davant d’aquestes afirmacions, vam voler conèixer com havia anat tot aquest projecte des
dels seus inicis, i ens van explicar amb tot de detalls la situació.
El projecte es va iniciar fruit d’uns pressupostos participatius on el veïnat demanava
urgentment la remodelació del carrer per tenir més espai pels vianants i, també, per
solucionar alguns problemes a la calçada que havien provocat més d’un entrebanc i ferida,
sobretot a les persones grans de la zona. Van guanyar i el projecte va entrar en un nou estadi on
els tècnics i les reunions veïns-Ajuntament es van tornar una constant. Després d’un temps es van
assabentar de que un veí havia estat recollint firmes de persones d’aquell carrer i d’altres del
voltant on se’ls explicava que era per aconseguir un carrer millor. Però la realitat va ser que el veí
demanava talar els arbres i repensar la remodelació del carrer. Un cop el veí va recollir 135 firmes,
les va presentar a l’Ajuntament i li van admetre, sense tenir present la voluntat d’una gran part del
veïnat i la ciutat que s’estima els arbres i els ocells que hi viuen.
Les setmanes i els mesos van anar passant i a algunes reunions ja s’estava parlant
obertament, per part dels tècnics i membres de l’Ajuntament, que els arbres es talaven.
Aquestes afirmacions van comportar una reacció de preocupació per gran part el veïnat, que es va
posar en contacte amb diverses entitats ecologistes i van començar a teixir xarxa per defensar els
interessos del Medi Ambient davant d’aquest canvi de rumb del projecte de remodelació. En
aquestes reunions es parlava de talar tots els arbres, on s’afirmava que eren molestos i que
aportaven greus problemes pel manteniment del carrer i el benestar ciutadà, i a continuació es
plantejava plantar-ne un nombre menor d’arbres molt més petits i en zones bastant concretes del
carrer.
Arribats a aquest punt de la narració, els veïns i veïnes ens van traslladar a l’assemblea
presencial que sentien moltíssima impotència, perquè ells havien plantejat una solució molt
bona per aquesta situació, que era la de transformar el carrer i fer-lo amb plataforma única,
millorant molt considerablement la mobilitat ciutadana del carrer Abat Marcet. Malauradament la
resposta que van rebre va ser que no es podia dur a terme aquesta transformació, en part perquè
per allà passa un nombre de cotxes, segons l’Ajuntament, considerable i perquè de totes maneres
consideren que els arbres s’han de talar i substituir alguns pels nous arbres més petits.
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Un altre apartat d’aquest projecte que creiem molt important a destacar és que preveuen a la
remodelació mantenir un gran nombre de places d’aparcament per a cotxes, quan molts dels veïns
i veïnes justament demanaven que no feia falta i que prefereixen mantenir els arbres i tenir més
espai per caminar o, per exemple, posar un aparcament per bicicletes.
Al nostre parer, veiem una clara intencionalitat de preservar els privilegis dels cotxes (negant-se a
fer un carrer amb plataforma única i mantenint un gran nombre d’aparcaments) i una deficiència
considerable de voluntat per incentivar i millorar l’ús de les bicicletes al carrer Abat Marcet. No
entenem de cap de les maneres aquesta predisposició i la veiem clarament contradictòria amb la
declaració d’Emergència Climàtica i les noves iniciatives que està fent el mateix Ajuntament amb
l’Anella Verda.
Una altra contradicció i, de fet, la nostra principal preocupació és el fet que s’estigui contemplant
obertament i clarament la tala de cent arbres preciosos i estimats per la ciutadania de la nostra
ciutat. Considerem aquest fet una autèntica barbaritat i la més clara contradicció amb la situació
d’Emergència Climàtica que viu el nostre planeta i, en extensió, la nostra ciutat. On ha quedat
l’afirmació que molts cops hem escoltat per part d’alguns polítics i polítiques de “Pensem
globalment, actuem localment”? On ha quedat la principal missió del Comissionat per
l’Emergència Climàtica de vetllar perquè tots els projectes de l’Ajuntament siguin
conseqüents amb la situació que viu el nostre Planeta?
Des de Fridays for Future Sant Cugat del Vallès exigim contundentment i aferrissadament a
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que no tali els arbres d’aquell carrer, que actuï en
conseqüència amb l’Emergència Climàtica i amb els compromisos que ha adoptat
públicament en diverses ocasions.
Perquè no es produeixi mai més cap situació com aquesta, exigim un compromís total, per
escrit, públic, ferm i clar en el qual l’Ajuntament es comprometi a no talar cap arbre sota la
premisa de remodelar un carrer (excepte malaltia de l’arbrat) ni per construir noves
instal·lacions municipals (com és el cas de l’escola La Mirada). En el cas de la construcció de
noves instal·lacions municipals, només es podrà fer si hi ha un trasplantament íntegre i total de
tots els arbres que es troben en el lloc de la futura instal·lació. I es trasplantin al costat o a la zona
més propera possible a la seva antiga localització. Mai eliminant un pulmó verd de la nostra ciutat i
sempre intentant trobar alternatives abans de posar una instal·lació on hi ha arbres.
A més a més, volem explicar un fet molt desagradable que ahir vam haver de patir a la reunió
organitzada per l’Ajuntament de Sant Cugat:
Un cop els veïns i veïnes ens van explicar la situació, ens van demanar si us plau que assistíssim
a l’exposició del projecte que es va fer ahir a la tarda. Després de parlar-ho durant una estona,
vam veure que era completament necessari l’assistència (enviant a un membre de Fridays for
Future a aquella reunió) perquè som un moviment ecologista juvenil que hi tenim molt a dir, ja que
som el nucli local de Fridays for Future a Sant Cugat del Vallès i la preservació del Medi
Ambient i aturar l’Emergència Climàtica és l’única manera de garantir el nostre futur.
Per tant, i actuant en conseqüència amb la decisió presa per unanimitat a la nostra assemblea
presencial vam assistir ahir a la reunió organitzada per exposar el projecte del carrer Abat Marcet.
A l’inici d’aquesta es va avisar que només es podia intervenir quan tocava el torn de paraula i
respectant sempre el torn de la resta de veïns i veïnes, així es garantia la participació de tothom,
com no pot ser d’altra manera. Per tant vam demanar el torn i vam restar en silenci. Totes les
intervencions dels veïns i veïnes, excepte la de dues persones, eren per defensar els arbres
i l’ecosistema del carrer, proposant la plataforma única i denunciant una sensació de que
no se’ls havia tingut tant en compte com amb el veí de les firmes, obtingudes d’una manera
no molt transparent. Vam escoltar en diverses ocasions la mateixa resposta a les intervencions
dels veïns i veïnes, que el projecte s’havia pensat d’aquesta manera i poca cosa més s’hi podia
fer. Va arribar un moment en el que un regidor del Govern Municipal (no farem públic el nom
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perquè no ho veiem necessari) va afirmar davant de tothom que si no els agradava el
projecte i estaven amb aquella actitud d’oposició el tancarien i es centrarien en altres
carrers. Aquesta afirmació va encendre completament els ànims de la reunió, on la majoria ho va
entendre com una clara amenaça i llavors els torns de paraula es van mig desdibuixar. Un cop els
ànims es van tornar a calmar, les intervencions van continuar, defensant l’arbrat i la plataforma
única, afirmant que hi ha diverses alternatives que no eliminen els arbres del carrer.
Aleshores va arribar el torn de la nostra intervenció, on vam dir exactament el mateix que la
resta d’assistents, relacionant les seves intervencions amb la greu situació que pateix el
nostre planeta envers l’Emergència Climàtica. De cop i volta i per sorpresa de tothom, se’ns va
tallar sobtadament i se’ns va preguntar si els membres de Fridays for Future vivíem en aquest
carrer, vam respondre que molts vivien per la zona i, també, les nostres raons per assistir a la
reunió. Malauradament i en detriment del moviment ecologista juvenil de la nostra ciutat, se’ns va
negar el dret a intervenir afirmant que no tenim ni veu ni vot en aquests temes d’aquest
àmbit. La nostra sorpresa va ser majúscula, el gran malestar que van generar aquestes paraules i
aquests fets va anar molt més enllà de Fridays for Future, la sorpresa dels veïns i veïnes va ser
molt gran i es va generar un clima de tensió elevat. Ja havíem parlat de la possibilitat que succeís
això en alguna reunió, per tant vam seguir el nostre protocol i vam obrir el micròfon per
seguir intervenint, per defensar la vida de tots els éssers vius i, també, que totes les
institucions públiques han d’actuar i ser coherents amb l’Emergència Climàtica.
Mentre continuavem amb la intervenció acordada per assemblea, uns treballadors de l’Ajuntament
(tècnics municipals) van intentar tallar durant tota l’estona la intervenció i donar el torn de paraula
a altres persones. Vam advertir per activa i per passiva que no podem tolerar que el nostre
Ajuntament aprovi un projecte que tali 100 arbres i, a sobre, sense possibilitat de
trasplantament.
Finalment, davant del gran malestar generat i les reaccions que va comportar la nostra intervenció,
vam marxar d’una reunió on se’ns havia menystingut com a moviment, com a ciutadans i
ciutadanes de Sant Cugat i, sobretot, com a joves amb dret a donar la nostra opinió en aspectes
que tenen a veure amb l’aire que respirem i el nostre dret a viure en un planeta net, a tenir un futur
on poder desenvolupar els nostres projectes de vida.
Potser no tots tenim vot però si tenim veu, i no tindrem mai por a denunciar les injustícies i
les incoherències respecte l’Emergència Climàtica, vinguin d’on vinguin, les faci qui les
faci.
Perquè ens hi va la vida, volem un futur.
Atentament,
Comissió d’estratègia política
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