
Moció al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
 
La Plataforma en Defensa de la serra de Marina i Can Zam celebra que 

l’Equip de Govern hagi fet seva la reivindicació de la Plataforma i comenci a 

pensar en treure les tanques del parc de Can Zam així com en la presentació 

d’un projecte sobre el Parc de Can Zam, tot i entenent que la pressió popular, 

encapçalada per la propia PSMCZ , al llarg de molts anys ha estat decisiva per 

arribar a l’actual situació del parc. 

 

Així, ens arriba com l’anunci d'inici de licitació fet per l'Equip de Govern, 

presentat a la Plataforma el 13.05.2021 i que s'aprova el 18.05.2021 per Junta 

de Govern. Aquesta licitació és per un import de 779.633,79 euros, quan el cost 

de completar el Parc està establert en 5.000.000, quantitats que indiquen que 

la intervenció que s’ha d’iniciar al mes d’abril del proper any és una intervenció 

de mínims, tal i com la qualifica l’Equip de Govern. 

 

Des de la Plataforma creiem que Santa Coloma necessita una intervenció de 

màxims, acabar el parc i ens temem que tornem a estar en un episodi de falta 

de definició per part de l’Equip de Govern després de més de quaranta anys, i 

que continua sense tenir definit un projecte global del Parc urbà de Can Zam 

com un pulmó verd i frondós que encaixi i s’integri en la ciutat, la Serra de 

Marina i el riu, amb un corredor ecològic que uneixi la muntanya, el parc, la 

llera i el riu, que també reivindiquem.  

 

Una manca de projecte i de definició del parc que podem fer extensiva al 

conjunt de la ciutat, sotmesa com en aquest cas a intervencions puntuals i a 

pegats sense una inserció coherent en un pla o ordenament urbanístic que traci 

el seu desenvolupament a mitjà i llarg termini. 

 

Volem recordar una vegada més que, tan lluny en el temps com l’any 2006 –

d’això ja fa 15 llargs anys- va haver un acord històric, que va suposar el 

consens entre entitats, Ajuntament i veïns i veïnes de la ciutat. Així mateix en el 

procés de consulta fet per l’Ajuntament al 2018, els i les participants, en 



nombre tan important com 5.000 van demandar amb claredat la finalització del 

parc. 

 

Però, amb el projecte de mínims presentat, ens temem que l’actual zona erma, 

per la qual estem lluitant ja fa tant de temps, sigui consolidada, amb menor 

extensió, però encara important, ara amb la denominació de “clariana 

polivalent”. 

 

Ara, ens trobem que aquest projecte es presenta com a conseqüència de 

l’acord de tots els grups municipals de l'Ajuntament al Pla local per a la 

reconstrucció social, econòmica i cultural, que parla d’avançar en l'execució de 

la fase 2 de Can Zam, obrint al públic 34.780,60 metres quadrats amb criteris 

de renaturalització. 

 

Des de la Plataforma considerem que la pandèmia que estem patint ha posat 

de manifest la necessitat de la ciutadania de tenir i gaudir un espai verd ampli a 

i per la ciutat com és Can Zam, més en una ciutat com la nostra densament 

poblada i mancat d’espais pel gaudi ciutadà. Però no es pot jutjar la idoneïtat 

del projecte presentat en la fase 2A si no es té informació de quin és el projecte 

en fase 2B que serà la que completarà el parc, no entenem per què no s’ha 

redactat, o no se’ns presenta, la fase 2B del projecte. 

 

Volem conèixer quina seria la superfície dedicada a l’arbrat un cop completat el 

parc i quines espècies es plantarien per donar contingut verd al Parc en aquest 

terreny, volem conèixer quanta superfície d’aquesta segona fase no tindria 

arbrat, i com es resoldria amb detall l’espai lliure d’arbres. Lamentem, no 

obstant, que aquest projecte concret s’hagi realitzat sense participació i 

consulta a les entitats aplegades en la Plataforma en defensa de la Serra de 

Marina i Can Zam. 

 

A més la major part de les tanques posades per barrar l’accés a la zona erma 

encara hi són i, davant de la demanda de la PSMCZ de retirar-les, l’Ajuntament 

esgrimeix raons de seguretat i control que no són consistents, donat que ara 

per ara hi ha múltiples vies d’accés a la zona erma, ho fan múltiples cotxes i no 



hi ha cap control per part de l’ajuntament, amb la qual cosa ara no es garanteix 

la seguretat no es controla aquesta zona,  

 

Per tot això, des de la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina amb els 

grups que presenten la moció en el seu nom: 

 

 

1. Instem a que es faci plenament partícip en el procés de presa de decisions 

a la ciutadania de la ciutat i, en concret, a la societat civil organitzada, en la 

que destaca la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam, de 

llarga trajectòria en defensa d’aquest espai.  

 

2. Instem a que es respectin els compromisos adquirits des del 2006 i culminar 

el Parc de Can Zam com a parc verd i frondós, amb un aclaparador 

predomini de l’àrea d’arbrat. 

  

3. Instem a l’Equip de Govern a que es faci públic, de manera urgent, el 

projecte en la seva fase 2B, per a poder emetre judicis fonamentats sobre la 

finalització de Can Zam.  

 

4. Instem a que la finalització del Parc inclogui necessàriament totes les seves 

parts: Parc Moragues, Longaron, pastilla d’Aliaga, àrea dels barracons 

escolars, Barri de Can Zam, etc.  

 

5. Instem a restringir la circulació de trànsit de vehicles  a motor en els 

recorreguts dels vorals del parc i prioritàriament en el voral sud oest. 

 

6. Instem a que es retirin les tanques de Can Zam en el més breu termini 

possible. 

 

 

7. Demanem que es faci trasllat d’aquesta moció a les entitats de la ciutat com 

Rebel·lió i Extinció, Favgram, FAVB, l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 


