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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
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CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2019 i segons consta
a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:
«ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats
IDENTIFICACIÓ
Moció que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT per adaptar els parcs públics a les
necessitats d'infants de 0 a 3 anys
La infància és una etapa clau del procés vital de les persones. Per aquest motiu creiem que és
essencial promoure i coordinar polítiques públiques de respecte als drets de la infància. Cal
treballar des de l’administració per tal que la infància assoleixi el millor grau de benestar i
desenvolupament en el seu procés d’adquisició d’autonomia personal.
En aquest sentit cal treballar per fer de la Garriga un poble que afavoreixi el joc a l’espai públic
com a política municipal. Cal que partim de la necessitat de repensar els espais i les oportunitats
de joc divers i inclusiu a l’aire lliure, en especial per a infants.
La Garriga té dèficits que cal corregir com ara: la manca de zones verdes i la saturació de les
àrees lúdiques al nucli del poble, la no adequació d’aquestes o la no pacificació del trànsit en
els seus voltants, així com la manca de camins escolars connectats a aquestes zones.
Intervenir en l’espai públic per aconseguir espais intergeneracionals i inclusius és una
oportunitat per trencar amb dinàmiques inherents al nostre model social. Dinàmiques negatives
ara: les tendències individualitzadores, la segregació social, la manca d’autonomia personal i
l’aïllament social. A dia d’avui els carrers, les places i els parcs necessiten ser repensats i
redefinits com a espais públics més habitables, espais comunitaris educadors que cal que
s’omplin de vida i afavoreixin la convivència entre el veïnat de totes les edats, orígens, gèneres i
capacitats.
En aquest sentit cal abordar l’estat dels nostres parcs i analitzar-los amb la mirada d’infants de 0
a 3 anys per tal de fer front a les mancances que tenim i aprofitar les oportunitats que se’ns
obren.
Cal que identifiquem els obstacles amb què ens trobem a l’hora d’entendre aquests espais com
a zones inclusives i comunitàries. Cal repensar-los per aprofitar oportunitats que se’n deriven
com són:
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●

Fer de la Garriga un poble més inclusiu afavorint la creació i millora d’entorns “jugables”
que enriqueixen la vida comunitària, amb espais amples i de qualitat pels infants de les
diferents franges d’edat i condicions personals.

●

Fer de la Garriga un poble més sostenible mitjançant espais de joc que dignifiquin i
naturalitzin l’espai públic, amb presència del verd, de l’aigua i amb l’ús de materials
naturals i saludables.

●

Fer de la Garriga un poble més segur i saludable promovent el joc a l’aire lliure dotant-lo
de més superfície a l’espai públic i aplicant mesures de pacificació del trànsit als voltants
d’aquests espais com poden ser els camins escolars.

Així doncs cal que ens marquem objectius concrets per tal de dur a terme un canvi en els parcs
públics del poble i les zones de joc. Cal que:
● Ampliem, diversifiquem i adeqüem els parcs i espais lúdics del poble, sobretot per
incloure espais aptes pels infants de 0 a 3 anys i amb mobiliari i elements fets de materials
naturals i saludables (sorreres, elements de fusta, arbrat i vegetació, aigua, etc.).
● Desenvolupem criteris per planificar aquests espais i fer-ne el seguiment i la millora com
una estratègia més àmplia per avançar cap a un poble més “jugable”.
● Promoguem la participació i la corresponsabilització entre l’administració i actors socials
que fan ús d’aquests espais, fent partícips de tot plegat a usuàries (també infants) i entitats
que fan ús d’aquests espais i vetllen pels drets de la infància i per la sostenibilitat
ambiental.
Cal que fem una diagnosi de l’estat dels parcs i espais lúdics al poble per a abordar-ne la seva
adequació i millora, així com la creació de noves zones si és necessari. Exemples com el moble
de joguines del parcs de Can Caralt o la Plaça del Silenci, han de ser propostes a implementar.
Repensar també tots aquests espais amb lògiques inclusives, adaptant-los a les persones amb
diversitat funcional, com en el cas del parc de la Sínia on els jocs estan adaptats per infants amb
diversitat funcional i ofereixen opcions de joc més sensorial , ha de ser una prioritat del nostre
Ajuntament.
Per totes les raons exposades, el grup municipal de la CUP la Garriga proposa al Ple de
l’Ajuntament de la Garriga l’adopció del següent acord:
Primer. Que es tirin endavant les accions pertinents per tal que els parcs i zones lúdiques
actuals disposin de jocs i mobiliari adaptat a les edats de 0 a 3 anys.
Segon. Adequar els sorrals i altres espais de joc lliure existents i crear-ne de nous en els parcs
on no se’n disposin, aplicant també criteris de sostenibilitat i de salut.
Tercer. Adequar els jocs actuals i l’accessibilitat als parcs des d’una lògica inclusiva, tenint en
compte, també, les persones amb diversitat funcional i les necessitats de la infància de 0 a 3
anys.
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Quart. Repensar els parcs actuals per tal de que s’utilitzin materials naturals, sostenibles i
saludables (com ho poden ser la fusta i la sorra pels sorrals o el sauló pel paviment). Evitar
materials com el cautxú o d’altres similars que són nocius per a la salut.
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Cinquè. Ombrejar els parcs amb nou arbrat, ampliant així el verd urbà al poble i garantir que en
tots hi hagi un punt d’aigua que permeti refrescar-se a l’estiu.
Sisè. Estudiar la possible ubicació de nous parcs i zones lúdiques i tenir-hi en compte tots els
acords anteriors.
Setè. Fer partícip de tots aquests canvis als principals actors implicats com ho poden ser: la
comunitat educativa, usuàries dels parcs, entitats que treballen per la infància i col·lectius que
treballen per la sostenibilitat ambiental.»
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 17 membres assistents (6 ERC-Acord-AM, 6
JUNTS, 2 C.U.P-AMUNT, 2 PSC-CP i 1 CS ), essent 17 els de dret i de fet de la corporació,
aprova la moció.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,

Vist i plau,
F_FIRMA_62

F_FIRMA_12
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