PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC-MES DE
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER POTENCIAR EL PROJECTE PATIS
OBERTS
APROVAT PER UNANIMITAT
Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya - Moviment d’Esquerres, d’acord amb allò que estableixen els
articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa,
presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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.
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.
Entenem que el carrer ha estat sempre un espai privilegiat per a tot un seguit
de jocs on el moviment i la participació en grup són la clau, però la planificació
urbana no ha tingut sempre en compte aquesta necessitat lúdica i ha limitat
notablement les possibilitats d’activitat dels nostres nens. Les àrees de jocs de
la via pública conviden al moviment, al control de l’espai i al joc en grup. Són
l’escenari perfecte per a jocs amb joguines tan atractives com la pilota, la
galleda i la pala, el patinet, la bicicleta o la corda. Per la seva banda, els espais
dissenyats especialment per al joc a l’aire lliure a les ciutats (parcs, jardins,
passeigs…) han de tenir en compte la participació de grans i petits, així com la
integració de nens i nenes amb capacitats diverses, oferint recursos i dissenys
adequats a les seves capacitats i necessitats. L’educació en hàbits de
prevenció i seguretat té molta importància en el joc a l’aire lliure, sobretot dintre
dels pobles i ciutats.
En aquest escenari, els patis de les escoles són uns espais privilegiats a les
nostres ciutats. Espais 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.
Uns espais, els patis de les escoles, que poden oferir moltes coses més fora de
l’horari lectiu. Són espais que, sota un bon projecte, poden optimitzar el seu us i
obrir-se a la ciutadania com a recurs de dinamització social i territorial. Obrir-los
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.
En aquest sentit, l’Estiu del 2010 i des de l’Àrea d’Acció Social i Drets Civils de
l’Ajuntament de Terrassa, es va posar en marxa una iniciativa per aprofitar i
posar a disposició dels ciutadans de Terrassa els patis d’algunes escoles de la
ciutat, fora de l’horari escolar. La iniciativa es presentava com una oportunitat
de dotar al territori de nous espais, noves places, per a un ús comunitari i de
lliure accés, amb l’objectiu d’obrir els espais fora de l’horari lectiu per posar-lo a
disposició de tota la població.
Amb aquesta acció es pretenia dinamitzar els entorns de les escoles, i cobrir
necessitats de la població, que volia realitzar algunes activitats a les places i no
podien. Alhora, es potenciava la territorialització positiva dels espais públics.
Un projecte, que en la seva prova pilot l’estiu del 2010 a tres centres de la
ciutat entre gener i desembre va ser tot un èxit. Només durant el mes d’agost,
3000 persones van gaudir de les instal·lacions. De fet, el projecte continua viu
en dos dels tres centres (Roc Alabern i Agustí Bartra) gràcies a la iniciativa que
impulsa el Programa de Convivència del Pla de Barris amb la col·laboració de
Creu Roja. La iniciativa, obrint els patis en dies alterns i en un horari acotat el
cap de setmana, aconsegueix els 13 primers mesos de funcionament a l’escola
Roc Alabern 10.500 participacions.
L’èxit, però, no exclou que el programa es mantingui en una formulació
restrictiva, obrint durant el període escolar només al Roc Alabern dimarts,
dijous, divendres i caps de setmana i que a l’estiu tanqui, passant el servei
d’obertura a l’escola Agustí Bartra. Així mateix, dir que el servei de Patis Oberts
no es va posar en marxa enguany a l’escola Roc Alabern fins al mes de gener.
Un funcionament limitat que es contraposa amb tots els anàlisis positius que
s’han fet de l’experiència des de diferents departaments del propi Ajuntament,
com desenvolupament o joventut i, fins i tot, esdevenint un dels punts a
destacar del compliment del pla de mandat de l’anterior legislatura.
En definitiva, un programa amb un potencial enorme per a la dinamització
social i territorial a on Terrassa va ser una de les ciutats capdavanteres en la
seva implementació i on, malauradament, ens hem anat quedant enrere mentre
altres ciutats, com Barcelona, han anat ampliant progressivament la xarxa de
patis oberts i consolidant-los com espais actius de ciutadania on les entitats
culturals i veïnals creen entorn participant en els programes d’activitats que es
desenvolupen durant l’any o en els períodes de vacances.
És per aquests motius que proposem els següents acords
ACORDS

Primer. Obrir un procés d’informació i participació a les AMPES de totes les
escoles del municipi, a les entitats veïnals i d’acció juvenil sobre el projecte de

Patis Oberts, els resultats obtinguts fins al moment i el seu potencial
desenvolupament a altres zones de la ciutat, per tal de detectar necessitats
d’entorn i recopilar propostes per modernitzar el projecte.
Segon. Compartir la proposta de modernització del Projecte amb les direccions
dels possibles centres afectats que hi vulguin fer aportacions per tal que també
siguin actor actius, juntament amb les AMPES dels nous reptes que puguin
esdevenir.
Tercer. Emprar les aportacions del procés participatiu per desenvolupar un
informe des dels Serveis Municipals que determini quin centre educatiu a cada
districte és el més idoni per desenvolupar-hi el projecte de Patis Oberts.
Quart. Realitzar les tasques descrites en els acords primer i segon en els
terminis necessaris per poder definir una partida pressupostària als
pressupostos de 2017 pel projecte de Patis Oberts a tot el territori, obrint a la
ciutadania les instal·lacions d’una escola per districte el curs 2017-18

No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el més escaient.

Isaac Albert i Agut
Portaveu del GM d’ERC-MES
Terrassa, 18 de febrer de 2016

