
 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL PATRIMONI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha de vetllar per la conservació del patrimoni històric, 

arquitectònic i natural de la ciutat, que forma part del llegat històric i cultural de la nostra ciutat, un 

llegat que volem i hem de transmetre a les futures generacions. Preservar aquest llegat hauria de ser 

una prioritat per les administracions, i per això és necessari rehabilitar, mantenir, restaurar i donar 

ús al patrimoni arquitectònic de la ciutat. 

Santa Coloma va passar de ser un poble a una gran ciutat en un petit interval de temps. Unes de les 

conseqüències d'aquest creixement, fou la destrucció de patrimoni històric per culpa de 

l'especulació immobiliària. 

Amb l'objectiu de conservar, recuperar i revitalitzar el patrimoni arqueològic, històric, urbanístic i 

ambiental, l'any 1987 es va aprovar el que seria el primer catàleg de béns a protegir, ampliat 

posteriorment l'any 2009 l'actual Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic que inclou el 

catàleg de béns a protegir. 

El catàleg preveu la protecció i conservació dels edificis, i marca els objectius tant patrimonials com 

també dels traçats urbans. La realitat però, és que la ciutadania ha continuat perdent més patrimoni 

històric com Can Calvet, Can Bachs, Can Pedragosa, Can Peixauet...i pròximament també, la trama 

del nucli antic que està afectada pel projecte especulatiu del PERI II de Ciutat Vella. 

A la nostra ciutat li queden pocs vestigis del seu passat de poble agricultor i posteriorment industrial. 

La deixadesa i inacció dels diferents governs municipals ha provocat que, en les darreres pluges 

torrencials, Santa Coloma perdés un altre dels edificis històrics: Cal Coronel. 

Una masia del segle XIX que s’anomenava així per la compra d'un cavall a un coronel per part d'una 

família de la ciutat. Va ser un espai de trobada i una casa de menjars on es realitzaven diferents 

activitats socials, culturals i polítiques i on era típic realitzar una gran maduixada per celebrar la festa 

major d'estiu. 

L'any 2001 l'Ajuntament  va passar a ser-ne el propietari mitjançant la permuta d'uns altres terrenys. 

Des d’aleshores l’edifici ha estat en l’oblit durant 18 anys i no s’ha fet cap despesa per al seu 

manteniment estructural. L’any 2006 es projectava destinar-lo a oficines municipals i fa unes 

setmanes, segons els informes tècnics es trobava en estat de col·lapse imminent i actualment ja ha 

estat enderrocat per decisió del govern municipal.  

La preservació del patrimoni històric i arquitectònic hauria de formar part de les prioritats d'actuació 

dels ajuntaments "progressistes" i republicans per promoure i conèixer la història i preservar el seu 

llegat. Un patrimoni històric que ha de ser conegut i reconegut pel conjunt de la societat colomenca i 

valorat com un actiu indispensable vinculat a la nostra història. 



 
Per tot això, demanem els següents acords al ple municipal: 

Primer.- Reunir urgentment la Comissió de Patrimoni Arquitectònic, Cultural i Natural per a realitzar 

una diagnosi prèvia a la revisió del Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic de Santa 

Coloma de Gramenet i per elaborar una proposta que garanteixi que no es perdi més patrimoni 

arquitectònic i històric a la ciutat. 

Segon.- Si el nou planejament d’usos de la finca de Cal Coronel requereix la construcció d’un edifici, 

l’edifici resultant haurà de mantenir l’essència històrica de Cal Coronel, respectant el disseny, 

estructura i volums originals. 

Tercer.- Obrir un procés participatiu per incloure nous elements en el Pla Especial de Protecció de 

Patrimoni Històric en què s’inclogui també la memòria dels diferents barris i el record de les 

persones que han contribuït al progrés de la nostra ciutat. 

Quart.- Treballar per donar una solució definitiva que permeti recuperar edificis històrics com 

l'escola Manent o Can Xiquet per a l’ús per part de les entitats socials i culturals de la ciutat. 

Cinquè.- Retolar els edificis catalogats amb informació d'interès per afavorir la divulgació del 

Patrimoni Local 


