MOCIÓ PER GARANTIR ESPAIS D’OMBRA EN ELS PARCS DE JOCS INFANTILS,
PLACES I LLOCS D’ESBARJO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Atès que les onades de calor són cada cop més intenses i constants, que els períodes de
temperatures elevades també són cada cop més habituals, que l’increment de la radiació
solar poden provocar insolacions i cops de calor.
Atès que, l’efecte illa de calor està provocat, entre d’altres, per la falta de verd urbà i la
desigual distribució que té a la ciutat. Per l’excessiva pavimentació del sól i en concret dels
espais públics d’esbarjo a la ciutat.
Atès que diversos estudis demostren que l’efecte illa de calor i les onades de calor
incrementen el risc de mortalitat i de malalties relacionades amb la calor, afectant en
especial aquells col·lectius més vulnerables, infants i gent gran.
Atès que les autoritats sanitàries alerten del perill de l’exposició directe al sol, posant en
relleu la importància de la conscienciació i la prevenció contra les cremades solars que
podrien derivar en greus malalties de pell.
Atès que, així mateix, alguns parcs de jocs infantils, places i llocs d’esbarjo de Santa
Coloma de Gramenet acaben infrautilitzant-se durant els mesos de calor perquè els arbres
del seu entorn no donen suficient ombra, no existeixen o perquè senzillament no és possible
plantar arbres, i veuen molt limitat el seu ús pels més petits.
Atès que és necessària la implantació de mesures que facin més segura i atractiva l’estada
en aquests llocs amb la creació de zones d’ombra.
Atès que en moltes ciutats veïnes amb el mateix problema, aquest s’ha resolt instal·lant
diversos sistemes de tendals, pèrgoles i altres solucions on no ha estat possible l’augment
del verd i que han aconseguit recuperar l’ús d’uns espais buits durant les hores de més
calor i sol.
Per tot això, proposem l’elaboració d’un “Pla de Zones d’Ombra” abans de l’estiu de 2022,
que detecti les carències i necessitats de zones d’ombra en aquestes àrees de jocs infantils,
parcs i places, determinant aquelles zones que necessiten una acció prioritària, amb el fi
d’anar cobrint aquestes progressivament.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a proposta del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana, ACORDA:
PRIMER.- Que l’Ajuntament, d’acord amb les entitats i el moviment veïnal, elabori un pla de
resiliència climàtica “Pla de Zones d’Ombra” en els espais públics d’esbarjo abans de l’estiu
del 2022 que inclogui parcs de jocs infantils, places i altres espais d'interès per tal que es

pugui anar implantant de forma progressiva. Amb l’objectiu de millorar el confort d’aquests
espais i augmentar-ne l’ús.
SEGON.- Que en la mesura del possible, aquests espais millorin a partir de l’augment de
massa vegetal i la disminució de l’espai pavimentat, augmentant la permeabilitat del sòl i
fomentant l’evapotranspiració del sòl.
TERCER.- Que en aquest “Pla de Zones d’Ombra” es valori allà on no sigui viable
l’existència de més arbres, la possibilitat d’instal·lar diversos sistemes de tendals o pèrgoles
perquè es pugui disposar d’espais d’ombra suficients en aquells parcs i zones amb manca
d’ombra.
QUART.- Traslladar els presents acords a la Federació d’associacions de Veins de
SantaColoma de Gramenet (FAVGRAM), a totes les AA.VV. de Santa Coloma de Gramenet,
FAMPAS, a l’entitat Rebel·lió o Extinció, al Centre Excursionista Puig Castellar, al Centre
d’estudis de la Natura del Barcelonès Nord, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural, MedCities (The Mediterranean network of cities) i l’AMB. Publicar l’acord a
l'Ajuntament informa.

