22.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER IMPULSAR UN
PROJECTE DE PATIS OBERTS
1. ATÈS que la nostra ciutat compta amb un total de 20.388 infants i joves
matriculats als centres d’educació infantil, primària i secundaria, essent una de
les ciutats més joves dels Països Catalans.
2. ATÈS que l’any 2012 Sant Cugat del Vallès va ser declarada per l’UNICEF
“Ciutat Amiga de la infància”.
3. ATÈS que el joc és inherent a la vida dels infants, a la seva manera de
comunicar-se i de relacionar-se amb les coses, les persones i l’entorn. Tots els
llocs són susceptibles de convertir-se en escenaris de joc, però un joc sa i ric
en propostes necessita unes condicions d’espai mínimes que permetin
l’adquisició d’uns hàbits, que afavoreixin unes relacions determinades amb
l’entorn, facilitin la trobada amb altres nens i sobretot estimulin les ganes de
jugar.
4. ATÈS que les transformacions en l’estructura social i urbanística han
suposat canvis importants que afecten directament els espais de què disposen
els nostres nens per desenvolupar els seus jocs, amb prohibicions en moltes
places i incorporant noves possibilitats de joc en funció d’aquests nous
escenaris i definint novament els clàssics.
5. ATÈS que els patis de les escoles i instituts són pensats, dissenyats i dirigits
a desenvolupar la funció educativa com a àmbit d’acció on s’estimula la
capacitat que tenen els infants de jugar.
6. ATÈS que els patis de les escoles i instituts poden oferir moltes coses més
fora de l’horari lectiu. Són espais que, sota un bon projecte, poden optimitzar el
seu ús i obrir-se a la ciutadania com a recurs de dinamització social i territorial.
7. ATÈS que obrir els patis de les escoles i instituts com a espai d'ús públic per
a famílies, infants i adolescents fora d'horari escolar potencia la seva vessant
educativa i social, possibilita el desenvolupament d’activitats d’entorn i estableix
un nou espai de trobada i lleure alternatiu, segur i de proximitat.
8. ATÈS que obrir els patis de les escoles i instituts és una oportunitat per dotar
el territori de nous espais, noves places, per a un ús comunitari i de lliure
accés. A més, permet la possibilitat de dinamitzar els entorns de les escoles, i
cobrir necessitats de la població, que volia realitzar algunes activitats a les
places i no podia. Alhora, una xarxa de patis oberts permet disposar d’espais
actius de ciutadania on les entitats culturals i veïnals creïn entorn participant en
els programes d’activitats.

9. ATÈS que el terme municipal de Sant Cugat és molt extens i presenta un
centre compactat però uns barris i districtes allunyats del nucli urbà motiu pel
qual tota la ciutadania no té a un abast proper tots els serveis públics. En
aquest sentit, optimitzar l’ús dels patis de les escoles i instituts pot ser una bona
solució per millorar la xarxa d’equipaments als barris i districtes.
10. ATÈS que Sant Cugat compta amb un teixit associatiu cultural i esportiu ric
i divers i d’unes Associacions de Famílies d’Alumnes molt implicades i actives
que podrien participar d’un projecte de “Patis Oberts”.
11. ATÈS que ciutats d’arreu dels Països Catalans, com Terrassa i Barcelona,
ja estan duent a terme projectes de “Patis Oberts” amb èxit.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal
de Sant Cugat del Vallès acordi:

PRIMER.- Que el Govern Municipal desenvolupi, abans de finalitzar aquest
mandat, un projecte de “Patis Oberts” que optimitzi i posi a disposició de la
ciutadania els patis de les escoles i instituts de la ciutat fora de l’horari escolar.
SEGON.- Garantir que aquest projecte es desenvolupi comptant amb la
participació dels equips directius dels centres educatius, les AFA, el Consell de
Joves 13-16 i el teixit associatiu santcugatenc.
TERCER.- Comunicar els presents acords als centres educatius de Sant Cugat,
a la Coordinadora de les AFA, al Consell 13-16, a la Coordinadora d’Entitats de
Cultura Popular i a la Coordinadora d’Entitats Esportives .

Sant Cugat del Vallès, 25 de setembre de 2018

