
 

 

Moció per al desenvolupament de nous 
camins i espais d’ombra a Granollers 

 
El canvi climàtic està produint al nostre planeta diversitat d’efectes climatològics que afecten no 
sols al nostre entorn, si no també a les societats humanes que l’habitem.  
 
Les illes de calor i les altes temperatures augmenten la mortalitat, sobretot per malalties 
cardiovasculars i respiratòries. La forma geomètrica de les ciutats, amb grans edificis i zones 
pavimentades que absorbeixen la calor, o la manca d'espais verds són algunes de les causes de les 
illes de calor. Cal que el disseny urbà incorpori de forma prioritària la prevenció de l'augment de 
les temperatures a les ciutats. 
 
Els estudis científics associen els espais verds -parcs urbans, jardins, carrers arbrats o boscos, entre 
d'altres- a nombrosos beneficis per a la salut en persones adultes, com la reducció de l'estrès, el fet 
de viure més anys o un millor estat de salut general i mental. En els nens i nenes, es relaciona amb 
millores en la capacitat de l'atenció, desenvolupament emocional i del comportament, fins i tot 
amb canvis estructurals beneficiosos en el cervell.  
 
L’elevada temperatura a l’estiu és punyent a la nostra ciutat a l’estiu. És una realitat que ens 
acompanya i amb la que hem de conviure, malauradament, amb impacte negatiu pel benestar de 
la ciutadania en situacions de temperatura extrema. 
 
Per tant, des del Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya 
considerem que és necessari que, en aquells recorreguts, patis d’escola o instituts on en aquests 
moments i per les característiques que els hi son pròpies, no existeixin elements urbanístics que 
generin ombra, cal desenvolupar-ne de nous que contribueixin a reduir la temperatura a l’estiu, 
com la sensació tèrmica dels ciutadans que en siguin usuaris. L’ombra generada hauria de ser 
principalment d’origen vegetal, no només per fer una ciutat més verda i més fresca; sinó per fer-
la més habitable, més agradable i una eina per lluitar alhora contra el canvi climàtic. 
 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries 
Catalunya proposa els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Identificar els recorreguts, i patis d’escola o instituts de Granollers de màxima afluència 
on no existeixin elements urbanístics amb capacitat de generar ombra suficient per protegir els 
vianants. 



 

 

  
SEGON.- Estudiar solucions que, amb el mínim impacte urbanístic i econòmic, permetin generar, 
en aquests mateixos trams, espais d’ombra que permetin una reducció de la sensació tèrmica als 
vianants i als alumnes. Entre les que es detectin, s’hauran de considerar preferentment aquelles 
que es basin en l’ús de vegetació, tals com pèrgoles, arbres de copa àmplia i fulla caduca (que 
generin ombra a l’estiu i permetin el pas de la llum a l’hivern) També s’haurà de tenir en compte, 
en cas d’optar per arbrat, que aquests siguin el menys al·lèrgens possibles.  
  
TERCER.- Establir un criteri de prioritat que prioritzi la instal·lació d’elements urbanístics en 
aquells espais més transitats o utilitzats, que tingui en compte no sols el nombre absolut d’usuaris, 
i, en el cas dels camins, també l’ús d’aquests recorreguts relatiu als habitants censats al barri. 
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