
 

MOCIÓ PER HUMANITZAR L'ESPAI PÚBLIC DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 

Santa Coloma de Gramenet és una ciutat petita en extensió i amb una gran densitat               

d'habitants. Els nostres carrers i places viuen un ús intensiu per part dels veïns i veïnes i                 

també dels visitants habituals, aquells que desenvolupen activitats a la ciutat per motius de              

treball o acadèmics, i visitants esporàdics, aquells que accedeixen a la nostra ciutat per              

gaudir de la seva extensa oferta gastronòmica entre altres motius. 

Una ciutat més humana és aquella que té molt present les persones de la tercera edat, els                 

infants, les famílies amb cotxets, les persones amb mobilitat reduïda, etc. i que entén les               

necessitats de la seva vida quotidiana: pacificació dels voltants de les escoles, supressió de              

barreres, seguretat... així com el seu dret a la participació en les decisions en relació a l’ús                 

dels carrers. 

Des d'Esquerra Republicana creiem que el veïnat de Santa Coloma té el dret democràtic de               

gaudir amb plenitud de l'espai públic, el que és de tothom. Per tal de gaudir-lo, l’espai públic                 

ha de tenir una sèrie de valors que s’expressin en la realitat física. Valors que anomenem de                 

les ciutats republicanes, pensades per a la majoria: més espai per als vianants; jerarquització              

de carrers; més verd; més aigua; menys fums; amb la llum adient i sempre amb una mirada                 

feminista de l’urbanisme. 

Com a administració competent l'Ajuntament ha de tenir l'objectiu de preservar el bon ús de               

l'espai públic, per fer-ho, disposa de diferents mecanismes, tant de planificació com            

normatius: aplicació de lleis, ordenances i reglaments que prioritzin els usos cívics i             

penalitzin els comportaments incívics, facilitació als ciutadans les eines necessàries per al            

bon ús i a la vegada realització de campanyes d'impacte per a conscienciar i millorar certes                

conductes dels ciutadans. 

En el marc d’una campanya per posar en valor el nostre espai públic, en aquesta ocasió ens                 

centrarem en l’ús de places i carrers, de manera que se’n faci un ús cívic, respectuós i                 

convivencial. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana, creiem que millorant o           

corregint petits aspectes es poden aconseguir grans beneficis sense que això impliqui            

necessàriament fer grans inversions econòmiques o la modificació de les normatives vigents,            

sinó fent-les complir. 

La ciutat necessita un pla per recuperar el bon ús dels espais urbans i un calendari                

d'objectius per fer possible millorar la qualitat dels nostres carrers i places implicant als              

actors principals de l'espai públic (comerços, escoles, mercats...). 

 



 

Per tot això proposem els següents punts d'acord. 

Primer-. Prohibir l'estacionament de motocicletes i ciclomotors a les voreres de les            

avingudes, rambles, passejos, places i carrers de plataforma única de la ciutat, per afavorir              

l'apoderament per part dels vianants i en conseqüència habilitar espais d'aparcament           

d'aquest tipus de vehicles en aquestes vies o vies properes. Espais a determinar. 

Segon-. Racionalitzar i reduir els pilons de ferro instal·lats a les voreres dels carrers de la                

ciutat per facilitar la mobilitat de les persones que la tenen reduïda i eliminar obstacles en                

els circuits de vianants, tot prioritzant altres elements coercitius dels aparcaments sobre            

vorera unificant criteris, tipologies i solucions per tal de millorar la mobilitat i la percepció de                

l'espai públic. 

Tercer-. Revisar l’ordenança de terrasses per tal que contingui fitxes zonificades de l’espai             

potencial a ocupar en funció de les característiques de cada carrer. En l’ínterim, aplicar              

l'ordenança vigent de terrasses fent recollir de l'espai públic les taules i cadires dels              

establiments una vegada finalitzat l'horari comercial i vetllar per tal que es compleixin les              

llicències actuals quant a ocupació autoritzada de l’espai públic. Igualment per a tots aquells              

articles referents als espais d'ocupació respectant els límits que la mateixa ordenança indica             

per tal de fer compatible l'activitat comercial amb la mobilitat de persones d’acord a la               

normativa d'accessibilitat vigent. 

Quart-. Continuar realitzant campanyes transversals de conscienciació, respecte i estima de           

l'espai públic per tal que la ciutadania valori i faci un bon ús d’aquest. Per exemple, en temes                  

tan importants com la recollida d'excrements de mascotes, utilització d'ampolles d'aigua per            

diluir els orins de les mascotes, l'abandonament de mobles a la via pública o costums i hàbits                 

com el de llençar burilles a terra o escopir. A la vegada, aplicar les sancions convenients. 

Cinquè-. Instal·lar plaques als parcs i jardins municipals on s'indiqui l'horari recomanat d'ús             

de l'equipament i les possibles sancions per realitzar activitats que provoquin molèsties al             

veïnat. 

En paral·lel als punt anteriors, proposem: 

Sisè-. La creació d’una Comissió de treball per a la Humanització de l’espai públic de Santa                 

Coloma, que inclogui la participació reglada dels diferents actors de la ciutat: entitats             

veïnals, comerços associats, Ajuntament (govern i grups municipals) i universitat. 

 


