
 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA SOBRE EL BARRI DE 

LES OLIVERES 
 

Samuel Nuñez, portaveu del Grup Municipal ERC-AM, d’acord amb el que estableix l’article 33è 

del Reglament Orgànic Municipal de Santa Coloma de Gramenet, presenta la següent proposta de 

resolució per ser inclosa en el sessió plenària prevista pel dia 30 de setembre de 2019 

 

EXPOSA 

 

Les Oliveres és un barri nascut sota les cendres de la corruptela franquista amb un entramat 

d’organització criminal i una simbiosi entre empresaris i polítics afins al règim durant el anys 70. 

És l’exemple de com empresaris i càrrecs públics franquistes van aprofitar-se dels més vulnerables 

per treure el màxim benefici econòmic sense importar-ne les conseqüències que a curt, mig i llarg 

termini hauria d’assumir la ciutat. Una zona que actualment seria no urbanitzable i on als anys 70 

es van construir 950 habitatges sense cap tipus de planificació ni previsió de les necessitats dels 

veïns i veïnes. Les Oliveres és un barri situat on no s’hauria d’haver construït, per tant hem 

d’assumir que el franquisme ens va deixar una factura perpètua per la necessitat d’una inversió 

constant per tal que els veïns i veïnes gaudeixin de la mateixa qualitat de vida, veïnatge i 

accessibilitat que la resta del districte i ciutat.  

 

Els blocs de pisos construïts estaven destinats a l’ocupació de famílies provinents d’altres pobles i 

ciutats. Gent humil i treballadora que vingueren a Catalunya per a construir un futur per a les 

seves famílies i contribuir al desenvolupament del país i concretament el de Barcelona. Un barri 

forjat en les lluites veïnals dels anys 70 i 80 per a exigir millores bàsiques, socials, econòmiques, 

urbanístiques i que a dia d’avui encara requereix d’inversió per pal·liar les mancances estructurals 

des del punt de vista social, econòmic, urbanístics i d’infraestructures. 

 

Un barri amb mancances i debilitats que cal corregir i amb oportunitats i fortaleses que cal 
aprofitar. El Pla d’inversions i millores al barri de les Oliveres, és un bon punt de partida però cal 
que sigui real i complementar-ho amb iniciatives i plans per a fer una actuació integral. 
  

En l’àmbit de l’educació, l’escola Lluís Millet té un projecte educatiu innovador amb uns bons 

resultats gràcies a anys de professors compromesos en l’educació i l’entorn. Enguany ha estat 

guardonada amb el premi Baldiri Reixach per la seva voluntat integradora i el seu empeny per 

enfrontar-se al fracàs escolar i les desigualtats educatives. Té 214 alumnes i 16 mestres. Durant 

anys no s’ha invertit en el manteniment adequat per part de l’ajuntament i ara requereix d’una 

reforma a nivell estructural en profunditat, com d’altres escoles construïdes en els mateixos anys. 

Els equipaments educatius es complementen amb la llar d’infants situada al carrer Tarragona i 

inaugurada l’any 2013 amb una capacitat de 67 places per a nens i nenes de 4 mesos a 3 anys.  

 

Dels 3203 habitants del Barri de les Oliveres, prop d’uns 600 són joves d’entre 15 i 25 anys. 

Manca un punt de trobada per donar resposta a les necessitats del jovent per tal que puguin: fer 



 
activitats, dinamitzar el barri i gaudir de serveis com l’aula d’estudi, buc d’assaig per a grups 

musicals, etc. Aquest establiment municipal hauria de ser cogestionat amb entitats juvenils, de 

manera que el jovent participi i lideri el funcionament ordinari de l’equipament. D’aquesta 

manera incentivaríem l’augment de l'associacionisme juvenil al barri ja que el Centre Cívic actual 

no cobreix aquestes mancances.   

 

El barri de Les Oliveres té bona comunicació amb la resta de la ciutat i del districte mitjançant la 

parada de metro i les diferents línies d’autobús amb una freqüència de pas que podria millorar 

durant el cap de setmana.  

 

En l’àmbit de l’accessibilitat la instal·lació de les escales mecàniques va ser una avenç important 

però no dóna solució a tots els “problemes” de mobilitat ja que en el seu moment no es van tenir 

en compte les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda permanent o temporal (gent 

gran, carrets de nadons, carros de la compra…) en el trajecte de baixada. És a dir, es pot pujar 

mitjançant escales però no hi ha una opció segura a la baixada. Les escales mecàniques són 

unidireccionals, funcionen contínuament durant els horaris establerts provocant sovint avaries 

que deixen als i les veïnes sense aquest servei de pujada. Tenint en compte la orografia del barri, 

caldria la instal·lació de sensors de presència i allargar el funcionament de les escales les 24 hores 

del dia. També caldria una revisió global de les escales físiques ja que hi ha graons massa estrets, 

amb desnivells, paviments que es mouen i fan perdre l’estabilitat especialment a les persones 

grans i estudiar la possibilitat d’instal·lar escales bidireccionals, de baixada o ascensors.  

 

Les zones ajardinades, les que són de competència municipal, registren un nivell d’abandonament 

important. El deteriorament ve donat per la manca de treballs de manteniment i de jardineria així 

com per persones que fan un mal ús de l’espai públic. Això provoca una manca de visibilitat i una 

acumulació de residus que provoca una sensació d'inseguretat i d’insalubritat. També en aquest 

sentit, caldria canviar l’enllumenat públic per un d’última generació que millori l’eficiència i 

permeti reduir el consum tot i cobrint les zones fosques actuals.  

 

Segons l’anuari estadístic del 2018, en el barri consten 30 immobles corresponents a  comerç i 

restauració i 2 d’oci i hosteleria, però la realitat és que el barri només disposa d’un petit 

supermercat, dos bars, una farmàcia i una perruqueria. Per contra el barri disposa de locals buits 

molts d’ells ocupats com a habitatges. Caldria una actuació específica per incentivar el lloguer 

d’aquests locals i alhora posar-lo en contacte amb possibles emprenedors mitjançant 

Grameimpuls, així com una dinamització del barri que permeti que aquests nous negocis tirin 

endavant. 

 

Per tot això demanem:  

 

1. Ampliació del Pla d’inversions i millores en el barri de les Oliveres, les següents actuacions:  

a. Millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda permanent o temporal 

principalment  en els  trajectes de baixada 

b. Instal·lació de sensors de presència a les escales mecàniques a fi d’estalviar en consum 

energètic, reduir les avàries i propiciar l’estalvi energètic.  



 
c. Rehabilitació de tots els trams d’escales peatonals, vies cíviques i col·locació de 

baranes per evitar caigudes així com l’ús de paviments antilliscants per tal de garantir 

la seguretat dels veïns i veïnes  

d. Reducció dels esglaons de dimensions considerables, especialment al carrer Pep 

Ventura on l’accés del trànsit i vianants es fa més difícil. 

e. Millora del manteniment i dels treballs de jardineria així com l’actualització de 

l’enllumenat públic.  

f. Ampliació de la freqüència de pas en les línies d’autobusos existents durant el cap de 

setmana i festius.  

 

2. Foment de l’associacionisme juvenil mitjançant, per exemple, la cessió d’un local municipal 

situat al barri per tal que sigui cogestionat i dinamitzat pels i les joves.  

 

3. Impulsar el comerç així com altres serveis de primera necessitat, mitjançant  la col·laboració 

amb Grameimpuls. 

 

4. Estudi de viabilitat d’horts urbans entres les mitgeres i en carrers públics com a projecte social. 

 

5. Establiment de serveis socials al mateix barri ja que degut a la dispersió territorial del districte 

es fa necessari. 

 

6. Establiment d’una bona programació social i cultural per a dinamitzar i treballar a través de la 

regidora de cultura i participació ciutadana.  

 

7. Millora i reforç dels serveis de convivència a través de l’equip de mediació per a detectar el 

malestar d’algunes comunitats de propietaris a causa les okupacions i treballar les possibles 

solucions. Així mateix, augmentar la freqüència d’actuacions dels agents cívics del barri.  

 

8. Instal·lar mesures pacificadores en el primer tram del carrer Pep Ventura per reduir la velocitat 

dels vehicles.  

 

 

 

 

I perquè així consti 

 

 

 

 

 

 

Samuel Nuñez i Amela 

 

Santa Coloma de Gramenet, 27 de setembre de 2019. 


