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COMPROMÍS PEL BESÒS
Participant i liderant en els debats i les decisions de futur que ens afecten,
des d’esquerra de Montcada i Reixac, ens hem reunit amb els candidats del
partit als municipis del Besòs per impulsar un compromís pel Besòs, que ens
doni una visió conjunta i una governança compartida en aquesta àrea que
interpel•la 5 municipis, 5 governs locals, on encara malauradament es
concentren 16 dels 25 barris metropolitans més vulnerables de l’AMB.
Un territori que expressa com cap altra la realitat metropolitana amb més
de 100 nacionalitats diverses, amb una barreja d’usos i de situacions que
expressa com cap altra els reptes de les nostres ciutats.
Un territori que la crisi econòmica va afectar especialment i on les
desigualtats i les vulnerabilitats encara són presents i tenen risc de fer-se
permanents. No volem un territori estigmatitzat, No volem un Besòs vençut.
Volem impulsar definitivament aquest territori, al voltant del riu Besòs, on
viuen 1 milió de persones. I això passa per fer +ciutat, les agendes o els
plans no han estat capaços de transformar de manera permanent, només
han pal•liat.
Els membres de la candidatura d’erc Montcada, Jordi Sanchez i Montse
Ribera, han traslladat a l’alcaldable d’esquerra per Barcelona, Ernest
Maragall, les problemàtiques mediambientals, d’infraestructures i
d’habitatge que ens afecten.
Fem que el lideratge de la ciutat de Barcelona col·labori en els projectes
imprescindibles per la Montcada del futur:
-La recuperació biològica de la llera del Besòs al seu pas per
Montcada com a façana de la Serralada de Marina,
-la prioritat, exigència i urgència del Soterrament de la R2,
-les transformacions del model energètic, de gestió de residus i de la
mobilitat
-la cohesió dels barris de Vallbona i Can Sant Joan, i de Ciutat
Meridiana amb Can Cuiàs, amb la necessitat d’inversions en habitatge, i
cohesió social i urbana.
-les polítiques actives en habitatge quen garanteixin el dret efectiu a
l’habitatge
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