
Moció que presenta ERC-MES per a la instal·lació de més lavabos públics a 

la ciutat de Girona 

 

La manca de lavabos públics és un factor generalitzat a moltes viles i ciutats de 

Catalunya, també a Girona. Més enllà dels equipaments municipals, a la nostra 

ciutat només disposem de 7 lavabos públics, la majoria dels quals, per cert, estan 

ubicats al centre. 

 

En situacions de necessitat fisiològica urgent, doncs, accedir a un lavabo es pot fer 

difícil. Aquesta situació és especialment complicada per alguns col·lectius 

específics com ara les persones grans, els infants, les dones embarassades o per 

als afectats per algun tipus de dolència com ara la malaltia del crhon o la del colon 

irritable.  

 

Els lavabos públics també són útils en alguns moments com ara pels 

esdeveniments intensius com Temps de Flors o per les festes populars. En 

aquests darrers casos, les necessitats fisiològiques dels ciutadans es realitzen 

algunes vegades a la via pública. Tot i que existeixen sancions municipals per 

combatre-ho, creiem que seria molt més útil apostar per la prevenció i instal·lar 

més lavabos públics. 

 

Per últim, aquesta necessitat es deixa moltes vegades en mans dels establiments 

de la restauració. Tot i que trobem locals amb molt bona voluntat, aquesta no és la 

seva tasca específica. En la majoria dels casos, però, la persona està obligada a 

consumir per poder fer ús del lavabo. 

 

Per totes aquestes raons, creiem del tot necessari la instal·lació de més lavabos 

públics a la ciutat de Girona. No és la voluntat dels signants de la moció establir 

una proposta tancada de com han de ser concretament tots els elements de la 

prestació d’aquest servei, sinó que volem sobretot que es prengui el compromís 

polític d’avançar, com ja hem dit, en la instal·lació de més lavabos públics. Es 

proposen, doncs, els següents ACORDS: 

 

1. Estudiar quines són les zones de la ciutat mancades de lavabos públics 

escoltant les demandes de comerciants, veïns i col·lectius diversos. 



 

2. Estudiar quina és la millor manera de prestar aquest servei tenint en compte 

criteris de privacitat, higiene, senzillesa i accessibilitat. 

 

3. A partir de les conclusions dels estudis plantejats en el punts 1 i 2 dels 

presents acords, procedir a la instal·lació de lavabos públics de caràcter fix 

a la ciutat de Girona. 

 

4. Estudiar la gratuitat del servei, o en tot cas, preveure bonificacions o 

exempcions per a alguns col·lectius específics com ara la gent gran. 

 

5. Preveure adequadament la instal·lació de lavabos públics de caràcter 

temporal en alguns casos específics, com ara en motiu de grans 

esdeveniments o de gran afluència de persones. 
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