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MOCIÓ PER ESTABLIR UN PROTOCOL ANUAL DE MANTENIMENT I 

MILLORA DELS PARCS INFANTILS. 

  

Atès que la majoria dels parcs infantils de Roda de Ter fa força anys que han estat construïts  

  

atès que aquests espais són utilitzats per infants, molts d’ells d’edats inferiors als cinc anys;  

  

atès que cal una planificació del  manteniment, la neteja dels espai i control de les instal·lacions;  

  

atès que tenim l’oportunitat de fer un estudi seriós d’aquestes instal·lacions i de la possibilitat de 

diversificació de jocs per a diferents edats (sorreres per als més petits, ombra a l’estiu, etc.);  

  

atès que la veu dels infants ha de ser escoltada i buscada decididament per a la seva participació 

social i per al seu creixement personal;  

  

atès que tenim la possibilitat de fer participar les associacions de veïns (incloent també els infants com 

a veïns i veïnes), les AMPA, el consistori infantil, etc.  

  

atès que per a nosaltres aquests espais, a més d’afavorir l’esbarjo i el joc, són clau en les relacions 

entre infants, entre pares i mares i entre adults en general, i garanteixen un lloc per a la creació de 

xarxes de relació personal i col·lectiva;  

  

per tot això, el grup municipal d’ERC- Roda Republicana de l’Ajuntament de Roda de Ter proposa al 

ple adoptar els següents acords:  

  

1. Fer una inspecció i anàlisi “in situ” de l’estat actual de tots els parcs infantils del poble.  

2. Elaborar un estudi sobre com han de ser els parcs infantils al nostre poble, tenint en compte factors 

climàtics, la vida útil dels jocs, l’accessibilitat per a infants amb discapacitats, l’impacte ambiental i la 

sostenibilitat social i econòmica.  

3. Valorar la necessitat d’instal·lar nous parcs infantils en altres llocs.  

4. Fer un pla d’inspecció i manteniment anual, que incorpori l’empresa responsable del manteniment, 

els agents cívics, els vigilants municipals, les  AAVV i el regidor responsable per tal que, amb la partida 

pressupostària corresponent, es comencin immediatament les actuacions més urgents.  

5. Presentar públicament les conclusions de l’estudi i el calendari d’actuacions que se’n derivi.  

  

 Roda de Ter, 8 d’octubre de 2019  


