
 

 
 

Proposta del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell per al Racó 
del Campanar 

 
 
El Racó del campanar és un dels espai més emblemàtics del centre de 
la ciutat, concebut per al descans i el passeig ciutadà a l’abric dels 
panys de paret i de la història de Sant Fèlix i del seu campanar. És un 
espai que amb els anys ha esdevingut un punt de trobada de 
persones de totes les edats, especialment joves. 
 
També s’ha convertit en un punt de trobada dels nois i noies amants 
dels monopatins, al descobrir en del mobiliari urbà i en els graons un 
lloc per a practicar els equilibris amb aquests enginys amb rodes. 
Alguns d’aquests patinadors utilitzen el mobiliari urbà per realitzar les 
seves acrobàcies amb ben poca cura envers la resta d’usuaris de la 
plaça. 
 
Això ha provocat situacions en les quals esdevé incompatible el 
descans i el passeig d’una banda i la pràctica dels monopatins i, fins i 
tot, alguns petits enfrontaments entre patinadors i altres ciutadans. 
La conseqüència d’aquests fets fou la instal·lació l’any 2003 de la 
primera pista de monopatins al Parc Catalunya per facilitar la pràctica 
dels monopatins en un indret específic. 
 
Ni la primera pista de monopatins ni la recent ampliació han estat 
suficients per evitar la pràctica dels monopatins al Racó del 
campanar, que s’ha convertit en un espai conflictiu en el que sovint la 
gent ja no pot seure, descansar, ni pràcticament passejar-hi a causa 
de les evolucions dels nombrosos patinadors per damunt dels bancs, 
dels graons i de les voreres. 
 
Aquesta situació ja ha provocat alguns accidents lleus, el trencament 
del vidre de l’aparador d’un establiment i el malestar de les persones 
que hi sovintegen i dels comerciants establerts al seu entorn. 
Tanmateix, aquestes activitats han portat a un considerable 
deteriorament dels materials dels elements constructius del Racó. 
 



Per altra banda la vigilància i la pressió de la Policia Municipal per 
dissuadir als patinadors i ciclistes ha estat insuficient per evitar la 
situació actual. 
 
Des de l’Entesa per Sabadell considerem que cal posar els mitjans 
necessaris per evitar la pràctica de les evolucions de patinadors i 
ciclistes i el progressiu deteriorament d’aquell espai, tan des del punt 
de vista material com humà i recuperar-lo com espai tranquil i segur 
apte pel descans, que al cap i a la fi és pel que està concebut. 
 
En aquest sentit proposem algunes mesures bàsiques: 
 
 
• Col·locació d’elements, principalment metàl·lics, adaptats al 

disseny dels bancs de pedra que interrompin la continuïtat de la 
seva llargària per evitar les lliscades en les arestes. 

 
• Col·locació d’elements a les arestes del graó que conforma el 

nivell superior de la plaça amb la finalitat d’evitar la continuïtat del 
perfil del graó. 

 
• La reposició dels materials dels paviments, graons i bancs 

deteriorats. 
 
• Col·locació d’indicadors de prohibició de realitzar evolucions amb 

monopatins, bicicletes i altres enginys. 
 
• Actuacions informatives i dissuasives per part de la Policia de 

proximitat.  
 
• Reposició de dues palmeres. 
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