COMISIÓ DE SEGUIMENT DEL PASSEIG DE LA SALZEREDA
Grup de treball: Restauradors i Comerciants
Sala de Govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
14 de juny de 2018
Hora:10h00

Persones que assisteixen:
Sr/a Yin Yan Cuo / Bar Ainoa); Sra.Nuo Xu Escolano; Sra De Zhou Chen (Bar Blanca Paloma); Sra.
Vicenta Rayas Torres ( Bar la moruna de Écija); Sra. Olga Llavero (Gosnet), Sra. Amalia Pérez Benitez ,
Herminia Martinez, Sra.Mª José Gutiérrez i Sra. Magdalena Habas ( Plataforma veïns i comerciant
salzereda), Antonio López (Bar Cerveceria Tito) , Sr. Juan José Alvarez (AVV Riu Sud), Sr. Rubén
Corral (Agrupació del Comerç i la Industria); Sr. Pedro Curado (AAVV Riu Nord); Sr. Juan Carlos Alvery
Blanes (Café Bar Teatro Privé); Sra. Rose Mari Bastos (Bar Enriqueta); Mª del Pilar Gimenez Lopez
(FAVGRAM); Sr. César Montes Martínez ( Bar Cesar); Sra. A. Pervaiz.
Per part de l’Ajuntament assisteixen: Sr. Manel Sierra, Sra. Imma Moraleda, Sr. Pedro Cano i Sr. Esteve
Serrano, Sr. Joan Manel González.
La Sra. Moraleda de l’Ajuntament aixecarà acta de la reunió.
Comença la sessió amb el següent ,
Ordre del dia:
1. Anàlisi sobre el mapa comercial existent al Passeig.
2. Presentació treballs sobre la proposta d’ubicació terrasses al Nou Passeig Salzereda.
3. Proposta de futur sobre elements, instal·lacions i funcionament de les terrasses.
4. Ajuts per la modernització d’establiments.
5. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la reunió
El Sr. Esteve Serrano saluda les persones assistents i presenta l’ordre del dia de la reunió. Comença la
reunió amb la presentació dels punts de l’ordre del dia.
Punt 1. Anàlisi sobre el mapa comercial existent al Passeig.
El Tinent d’Alcaldessa Esteve Serrano explica que la reunió d’avui serà per abordar la primera
proposta que l’equip redactor del projecte del Passeig salzereda, equip de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB d’ara endavant), ha redactat. En aquest sentit explicita que la voluntat del govern de
la ciutat és poder preservar al màxim de terrasses existents actualment i aquest és l’encàrrec que han
fet als arquitectes redactors de la proposta del passeig. Explica també que el govern vol contribuir a la
millora de les instal·lacions de les terrasses i que per tant s’estan estudiant alternatives per compartir
alb els restauradors i restauradores.
Punt 2. Presentació treballs sobre la proposta d’ubicació terrasses al Nou Passeig Salzereda.
El Tinent d’Alcaldessa Esteve Serrano passa la paraula al Sr. Joan Manel Gonzalez, arquitecte
municipal encarregat de dirigir aquest tema, explica que la proposta consisteix en :
 Garantir una vorera de 20m d’ample al costat de les façanes dels habitatges, tal i com es va
acordar en la proposta votada per la ciutadania el 16 de setembre de 2017.
 5m de vorera exclusivament per a ús de vianants, al costat de les façanes dels edificis.
Només els serveis d’emergència la podran utilitzar en cas de necessitat. Desapareix el carril
de serveis que existeix actualment.
 Una franja de 4m on es podran situar les terrasses. En aquesta franja les terrasses quedarien
encaixades entre els arbres, dibuixant rectangles de 10m de llarg x 4m de profunditat. En
cadascun d’aquest rectangles es poden situar un màxim de 10 taules. Alguns d’aquests
espais seran una mica més petits ( 8m x 4m) per garantir el pas cap a l’espai verd i cap a la
calçada per facilitar que es pugui travessar a peu sense dificultats.
 La càrrega i descàrrega de mercaderies dels locals comercials i de restauració s’haurà de fer
des de la calçada, en les zones reservades a l’efecte, de la mateixa manera que es fa a la
resta de la trama urbana de la ciutat.
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El Sr. Esteve Serrano explicita que amb aquesta proposta:
 Es dona un equilibri i es concilien els diferents interessos existents entre els diferents usos
que té el passeig ( passeig, joc infantil, serveis comercials i restauració, etc).
 No es perden metros de terrassa. Es constata que la illa 3, que ara ja està molt ocupada,
quedarà gairebé colmatada pel que fa a la instal·lació de noves terrasses.
 La proposta de distribució de l’espai també permetrà la celebració d’alguns esdeveniments
comunitaris ( festes de barri, actes de festa major,.....)
 Que després d’estudiar diferents models existents, el model que es proposa és un model de
passeig semblant al Passeig de sant Joan de Barcelona. Els tècnics creuen que els arbres
ajudaran a minvar l’impacte del vent en el passeig.
Punt 3. Proposta de futur sobre elements, instal•lacions i funcionament de les terrasses.
El Tinent d’Alcaldessa Esteve Serrano explica la voluntat de poder renovar i guanyar qualitat en els
elements auxiliars que conformen les terrasses ( paraigües , paravents, taules, cadires, estufes, etc..)
de manera que el passeig esdevingui un espai agradable. Manifesta també la voluntat que els
elements no quedin fixats en l’espai públic i que per tant es puguin recollir quan no siguin utilitzats. Es
posa de manifest que encara tenim temps per tal d’anar avançant en la proposta d’elements que es
triaran i que ho farem de manera conjunta. L’Ajuntament donarà suport per tal de poder portar
endavant l’adequació de les terrasses un cop s’acabin les obres del passeig.
Qüestions plantejades per part de les persones assistents:
Pregunta: Que es vigili el compliment d’horaris de les terrasses per tal de poder garantir el dret al
descans dels veïns i veïnes, donat que sovint existeix massa tolerància, tant en l’horari d’obertura com
en el de tancament de les mateixes.
Resposta: S’afirma que es millorarà i es demana que si es coneix algun cas d’especial incidència que
es faci saber a l’Ajuntament.
Pregunta: Es planteja si seguirà funcionant el carril de serveis per la vorera.
Resposta: Es contesta que no, que els serveis es faran descarregar per la calçada, habilitant zones de
càrrega i descàrrega.
Pregunta: es planteja si hi haurà carril bici per la vorera.
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Resposta: Es contesta que no. En el cas que hi hagi estarà en la calçada, però encara estan treballant
en la proposta i no se sap si hi cabrà.
Un cop explicats els punts 1, 2 i 3 el Sr. Pedro Cano, Regidor de comerç, demana explícitament que
manifestin la seva opinió a les persones assistents sobre cóm es veu la proposta que han presentat
els tècnics. Hi ha una aprovació general al projecte pel que fa a la ubicació de les terrasses en el nou
passeig. Agrada el model i permet l’encaix de tota la activitat existent actualment en bones condicions.
Es poden combinar els diferents usos de l’espai i donar satisfacció a les demandes que es van
plantejar.
Punt 4. Ajuts per la modernització d’establiments.
El Sr. Pedro Cano explica la voluntat de poder seguir avançant en trobar un model més o menys
uniforme per a les terrasses del passeig i la voluntat que ja es va explicitar de poder donar suport
tècnic i econòmic als i les propietaris d’equipaments, Passa la Paraula al Sr. Manel Sierra,
Responsable del servei de comerç i mercats, que explica la campanya d’estímul a la adequació dels
establiments donant suport de fins al 40% dels costos ó fins a 5.000€ tal i com informa un díptic que
han distribuït en els comerços de la zona.
Punt 5. Precs i preguntes
En aquest apartat s’explica que la propera reunió serà la “Comissió de seguiment de les obres” on es
convocarà a les persones que en formen part. La reunió es celebrarà la primera quinzena de juliol, un
cop tinguem ja entregada la primera proposta de treball. Queda per concretar una segona trobada
amb els veïns i veïnes del passeig. Aquesta es celebrarà a la tornada de l’estiu.
Finalitza la reunió a les 11.30h

4

