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11.4. Proposta d’acord que presenta el grup municipal Ciutadans de Sant Pere de Ribes,
per dotar d’un mínim d’espais de joc els patis de les escoles del nostre municipi.
A Sant Pere de Ribes tenim registrat un cens de 30.719 habitants segons l´últim informe de
l´IDESCAT, amb tendència d’augment en els pròxims 10 anys. Segons les dades de l’IDESCAT
de l’any 2019, 5.138 persones del nostre municipi tenen entre 0 i 14 anys, és a dir, estan en
edat escolar.
El nostre municipi actualment disposa de 7 centres públics d’educació primària (a Ribes: Escola
El Pi, Escola Els Costerets, Escola Riera, Escola Parellades; a Roquetes: Escola Mediterrània,
Escola Les Roquetes, Escola Santa Eulàlia ) i quatre instituts (l’IES Can Puig i l’IES Montgròs a
Ribes, i l´IES Alexandre Galí i l´IES Xaloc a Les Roquetes).
Els patis de les escoles del nostre municipi no estan adaptats a les necessitats de les escoles
del S. XXI, no responen a la diversitat de les necessitats de la infància quan haurien de
promoure habilitats a la infància com la convivència, el treball cooperatiu, la motricitat, el
desenvolupament maduratiu, el coneixement i el respecte pel medi ambient.
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya dota les escoles de totes les eines
tècniques i equipaments mínims per poder impartir als alumnes la formació reglada, però no
dota els espais d’esbarjo dels centres.
Actualment l’equipament d’esbarjo pels infants i joves que cursen els estudis en centres de
primària del nostre municipi, va a càrrec de l’Ajuntament o de les AMPAs dels centres (actuant
de manera solidària) i en alguna ocasió de micromecenatges. Aquesta situació, reiterada en el
temps, suposa una anomalia competencial, ja que es la Generalitat com a responsable en
ensenyament i educació, qui hauria de fer-se càrrec d´aquest cost.

S’ha de tenir en compte que a les AMPAs escolars no hi estan associades ni col·laboren el total
de les famílies dels centres per diferents motius, no creure en l’associació, poder adquisitiu
baix,... i degut a la crisi econòmica derivada la COVID19 es pot preveure que disiminuiran les
famílies associades.
Els infants han de poder divertir-se i gaudir de les zones d’esbarjo amb totes les possibilitats i
eines de diversió que se’ls hi puguin aportar intentant que aquestes inversions i incorporacions
s’orientin a la consecució dels següents objectius en els pròxims cursos escolars:
a. Afavorir la motricitat dels nens i nenes: Un sorral, llocs per poder pujar i practicar l’equilibri i
per poder saltar.
b. Afavorir el contacte amb la natura: S’ha diagnosticat en diferents comunitats
educatives de les nostres societats urbanes un “dèficit de natura”, que pot provocar trastorns
pel desenvolupament i maduració dels nostres infants. Fa anys es van impulsar els “horts
escolars”, però això no és suficient. És necessari que als col·legis s’ampliï la quantitat i varietat
botànica, hotels d’insectes, cases d’ocells, entre altres mesures.
c. Afavorir la convivència: La distribució i la bellesa dels espais converteixen els patis en llocs
més afables que convidin al diàleg i a diferents tipus de joc.
d. Afavorir l’aprenentatge: És necessari que els patis comptin amb jocs sensorials senzills,
racons que convidin a la lectura compartida, experiments com pot ser un simple rellotge de sol,
informació sobre elements naturals, rajoles amb números,..., ja que el pati no deixa de ser part
educativa més del centre.
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La Generalitat de Catalunya, no pot perpetuar, generar, o fer ús de “criteris” que han funcionat
durant una etapa o període determinat i justificat per circumstàncies econòmiques adverses per
justificar futures actuacions.
D’altra banda cal remarcar l’actual situació sanitària que obliga a respectar certes mesures
higièniques que precisaran de l’augment de superfícies de joc.
No es pot responsabilitzar econòmicament als Ajuntaments, ni exigir inversió privada o dels
pares/mares pels equipaments de les zones d’esbarjo dels nostres centres quan no existeix
cap justificació ni premissa perquè la Generalitat no aprovi inversions econòmiques futures amb
aquesta finalitat.
El motiu que ens porta a presentar aquesta proposta d’acord és perquè els nens i nenes són el
futur de la nostra vila i de la nostra societat. Perquè els patis han de col ·laborar en la
construcció d’una infància sana, en el seu desenvolupament emocional i en el seu
aprenentatge. I això solament s’aconsegueix amb patis diversos que donin resposta a nens i
nenes amb necessitats diverses.

És per aquest motiu que el Grup Municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes exposa i sol·licita
l’adopció dels següents acords:
1.Sol·licitar al Departament d´ensenyament de la Generalitat que faci un estudi de necessitats
mínimes d’equipament dels patis de les escoles de primària de Sant Pere de Ribes d’acord
coincidint amb l’inici del curs escolar 2020-21.
2.Instar al Govern de la Generalitat a valorar dins el pressupost d´ensenyament l’assumpció del
cost d´aquests equipaments i el seu manteniment.
3.Eliminar qualsevol criteri específic sobre l’assumpció del cost per part de les mares/pares de
l’equipament necessari de les zones d’esbarjo dels centres públics del nostre municipi que
s’hagi utilitzat en períodes de recessió i ajust econòmic.
4.Comunicar aquesta proposta d’acord al Consell Comarcal del Garraf, per fer-lo partícip en la
mesura oportuna i faci difusió d’aquesta proposta d’acord a la resta d’Ajuntaments de la nostra
comarca.
5.Donar difusió a aquest acord als mitjans de comunicació i xarxes de gestió municipal.
El portaveu de Ciutadans, Sr. Oscar Leon Jurado defensa la moció.
Es produeix un debat.
Sotmesa la moció a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per divuit vots a
favor: Dotze del PSC-CP, cinc de Construïm i un de Ciutadans. S’abstenen els dos regidors
d’ERC i el de Fem Poble- En Comú Podem.

2

