
 

                                                            Àrea Metropolitana a 1 de febrer del 2018 

Benvolgut Alcalde/Alcaldessa. 

Ens dirigim a vostè com una associació recentment creada (ASOCPARC-Octubre 2017) desde una 

PLATAFORMA CIUDATADA (Setembre 2017),i que representem a data d'avui més de 15.000 

persones comptats, i segurament molta més gent que s'està adherint i socis ara com ara +1.300 

persones; ciutadans i ciutadanes que es consideren afectats i afectades pel protocol d'Alta 

Contaminació que s'ha posat en marxa el dia 1 de desembre 2017 i que pretén ser permanent l'any 

2019/20. 

Abans de res, volem deixar clar que com a ciutadans no estem en contra de prendre mesures que 

millorin la qualitat de l'aire no només de Barcelona, sinó de qualsevol Municipi, ja que som conscients 

d'aquest problema que arrosseguem des de fa molts anys, és mes, EXIGIM que les 

Administracions treballin conjuntament per millorar-lo. Però ¿perquè no estem d'acord amb 

aquestes mesures concretes? 

1- Bàsicament perquè hi ha encara molta feina prèvia a fer:  pedagògica, de 

transport,  d'infraestructures, de subvencions i ajudes, etc. 

2- No s'han realitzat millores per facilitar al ciutadà que de forma natural pugui accedir a un 

transport públic al seu abast, de qualitat, com resava el Pla Mediambiental de l'any 2006/2007 que 

tothom ha anat aparca'n al seu calaix corresponent. 

3-Les classificacions fetes per la DGT no serviran per reduir la contaminació, ni decréixer el número de 

cotxes: discrimina cotxes de baixa contaminació (utilitaris de benzina dels anys 90 que a 

Alemanya estan dins les normes Euro2,3 i inclús 4 i 5 amb filtres adaptats permesos) mentre permet 

d'altres més nous que contaminen més (els famosos SUV dièsels i cotxes alta gamma de benzina). 

4- Perquè realment, el problema de mobilitat el té la ciutat de Barcelona, no la resta de Municipis, que 

si tenen un problema mediambiental, esdevé principalment de les Indústries que estan dins dels seus 

Municipis i les quals no enumerarem perquè els Alcaldes i Alcaldesses que ens 

esteu llegint les coneixeu prou bé. 

 

La Asoc.PARC té sobre la taula una sèrie de mesures i propostes que volem compartir amb tothom 

que ens vulgui rebre, i és per això que us demanem que ens rebeu, ens escolteu i ens ajudeu a fer un 

entorn millor, més sa i més just per la ciutadania. Més just perquè no s'ha tingut en compte que molts 

dels vostres ciutadans són treballadors amb sous precaris, petits autònoms, ciutadans que treballen 

a polígons industrials, molts sovint amb torns rotatoris on no hi arriba cap transport, ciutadans que han 

vingut a els vostres municipis perquè l'especulació de Barcelona els va fer fora de casa seva... 

Hi han molts ciutadans angoixats i no és just ni equitatiu ser sempre l'Ase dels cops. 

Us demanem justícia social, que ens rebeu, que compartiu amb 

nosaltres allò que les estadístiques no us diuen: l'angoixa de la Maria per si perd la feina, l'angoixa del 

Joan perquè sense cotxe no pot continuar el seu ofici de pintor autònom, l'angoixa del Josep perquè al 

taller li ha baixat la facturació, l'angoixa de l'Esteva que veu que si el Josep li baixa la feina el farà fora, 

això no són estadística fredes, són els vostres ciutadans i casos reals de la gent que amb 2 anys a 

no ser que els hi toqui la loteria continuaran amb sous precaris, hipoteca, lloguer de l'habitatge, etc. 

 

Per tot l'exposat, restem a la vostra disposició i esperem que ens doni cita per parlar amb vostè el dia i 

l'hora que convingui. 

 

Atentament. 

Asoc. Plataforma Afectados Restricciones Circulatorias  

 


