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2.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE FEM SANT ANDREU-AM, 

SOBRE ELS PARCS INFANTILS QUE VOLEM A SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-

AM, sobre els parcs infantils que volem a Sant Andreu de la 

Barca, la qual, literalment transcrita, diu el següent: 

 

Jugar és una activitat vital pels infants, i més enllà del seu 

valor d’oci i esbarjo, els parcs infantils esdevenen eines 

imprescindibles per facilitar i garantir el desenvolupament 

físic, emocional, social i intel·lectual de la canalla. Jugant, 

els infants s’expressen, descobreixen i interactuen amb 

l’entorn. 

 

Els parcs infantils a part de ser un element de socialització i 

d’esbarjo dels més petits del municipi, fomenten també la 

cohesió i integració social i facilitant la relació entre les 

famílies. Això els converteix en uns equipaments indispensables 

i de necessitat per la ciutat. 

 

El desembre del 2020, en sessió ordinària, el Plenari de 

l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar inicialment 

el Pressupost General per a l’exercici de 2021. En aquestes 

comptes, gràcies a un acord entre Fem Sant Andreu i el Govern 

Municipal, es va incloure una partida de 180.000 euros per la 

renovació de 4 parcs infantils durant l’any 2021, així com també 

l’increment d’un 43% de la partida de manteniment de jocs 

infantils. 

 

Com estan els parcs de Sant Andreu de la Barca actualment? 

 

Hem elaborat un informe des de Fem Sant Andreu per conèixer 

l’estat dels parcs infantils del municipi. Amb motivació de 

copsar en fets objectius i demostrables, el sentiment dels 

ciutadans i ciutadanes al carrer, que els equipaments infantils 

de Sant Andreu de la Barca, estan abandonats i des de fa anys, 

no són una prioritat pel govern municipal. Hem analitzat 34 

parcs on en 33 hi ha jocs infantils. D’aquest estudi hem exclòs 

els Parcs de La Solana, perquè la seva gestió depèn íntegrament 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

En dit informe, que el trobaran annexat a aquesta moció, hem 

parametritzat dos camps d’avaluació, els riscos reals per falta 

de manteniment i les mancances de les instal·lacions. Per 

exemple, en els riscos, hem valorat els següents conceptes:  



 

 

 

punts d’atropaments als jocs, elements punxants, falta 

d’elements de joc, elements del joc trencats i el risc de lesió. 

Mentre que en les carències hem tingut en compte: 

Disponibilitats de bancs i papereres, ombra als jocs i bancs, 

il·luminació, fonts d’aigua potable i diversitat als jocs per 

edat. 

 

Hem detectat dos punts on l’infant pot atrapar-se una 

extremitat. Aquests punts es troben en elements de fusta del 

joc, on hi ha un forat on hi cap la ma o peu d’un infant. 

 

També cal tenir en compte que dels espais analitzats una tercera 

part té algun punxant en les zones de jocs, accessibles pels 

infants usuaris del parc. I en un 1 de cada 5 hi ha elements del 

joc trencats. La dada més esgarrifosa es quan examinem el risc 

de lesió pels usuaris d’aquests espais. 

En 14 de 34 hi ha risc alt de patir alguna lesió a causa de la 

manca de manteniment dels parcs. 

 

Altres elements a considerar, que en 1 de 4 parcs no disposa de 

papereres de brossa, en un radi de 10 metres al voltant del 

parc. També, que la meitat dels parcs infantils 1 de cada 2, no 

disposen de zones d’ombra a la zona de jocs o als bancs del 

voltant. Constatem que falten elements artificials o vegetals 

que proporcionin ombra. I que en una de cada tres instal·lacions 

infantils els hi manca una font potable d’aigua. Però és 

preocupant, que en 22 dels 34 parcs analitzats, en una tercera 

part, la font d’aigua potable es troba fora de servei. 

 

Per què són importants els parcs en la vida socioeducativa dels 

infants, joves i avis? 

 

De totes i tots és coneguda la gran importància del joc en el 

món de l’infant. Jugar és una activitat vital pels infants, i 

més enllà del seu valor d’oci i esbarjo, els parcs infantils 

esdevenen eines imprescindibles per facilitar i garantir el 

desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual de la 

canalla. Jugant, els infants s’expressen, descobreixen i 

interactuen amb l’entorn. 

 

Els parcs infantils a part de ser un element de socialització i 

d’esbarjo dels més petits del municipi, fomenten també la 

cohesió i integració social tot facilitant la relació entre les 

famílies. Això els converteix en uns equipaments indispensables 

i de necessitat per a la nostra ciutat. 

 

Aquests equipaments han d’acabar esdevenint eines per a que 

famílies, educadors/es i monitors/es puguin dur a terme 

iniciatives que facilitin la convivència, el civisme i la 

generositat. 

 

Però no només parlem de jocs per als infants, parlem també de 

parcs per a joves que volen jugar, que volen practicar algun 

esport o simplement volen xerrar amb els amics assentats en un 

banc al parc. 



 

 

 

Parlem dels avis, i no tant avis, que volen seure al parc a 

llegir un llibre, a petar la xerrada, a veure com jugant les 

nenes i nens tot recordant la seva infantesa. Parlem també, de 

parcs inclusius i accessibles on qualsevol persona tingui 

cabuda. 

 

Per això que necessitem? 

 

Que siguin dissenyats en funció de les diferents edats i les 

diferents capacitats. Dividits en zones per a cada tipologia 

d’edat, com per exemple zona de fins 5 anys, de 6 a 12 anys i 

per a majors de 12 anys. On puguem trobar jocs de socialització 

per afavorir els jocs de grups i la interacció social. 

 

 Amb zones ombrejades amb arbrats o tendals. 

 Amb equipaments esportius com les cistelles, porteries, taules 

ping-pon i d’escacs. 

 Amb petites zones de pícnic. 

 

Amb bancs adequats perquè les mares puguin recolzar-se a donar 

el pit al seu nadó, on l’avi/a pugui descansar la seva esquena 

adolorida, on la mare i/o el pare puguin descansar mentre veuen 

als seus fills gaudint del parc. 

 

Aquests parcs han d’estar concebuts tenint en compte en tot 

moment la seguretat dels infants, joves i persones en general. 

Han d’estar distribuïts equitativament a nivell territorial, i 

tenir en compte la demografia de cada barri. Preveure una zona 

específica per a la gent gran, inclosa a la configuració dels 

parcs, ajudaria a potenciar i facilitar la convivència i 

l’intercanvi generacional. 

 

Entenen que això no és assumible a tots els parcs, principalment 

per raons d’espai, però trobem alguns grans parcs o si es 

podrien implementar aquestes idees, com per exemple al parc de 

la plaça Onze de Setembre, al Parc de La Solana (davant del 

CUAP), al Parc de l’ermita, al Parc de Can Preses entre 

d’altres. 

 

I per conservar-los? 

 

Sobretot i de manera prioritària el manteniment de les àrees de 

joc amb: 

 

- Inspecció preventiva per detectar anomalies o desperfectes en 
les zones de joc i tanques. 

- Manteniment correctiu per reparar desperfectes. 
- Airejat, desinfecció i anivellament dels sorrals. 
- Neteja, eliminació de residus i objectes abandonats i esborrar 

pintades. 

- Inspecció funcional per garantir la seguretat dels jocs. 

Anivellament dels jocs, comprovació dels ancoratges i revisió 

de les superfícies. 

 



 

 

 

Una actuació d’educació cívica als barris i a les zones de parcs 

i esbarjo. 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, no va aprovar 

aquesta moció: 

 

PRIMER: La ciutat de Sant Andreu de la Barca necessita un Pla de 

parcs infantils i zones d’esbarjo, que projecti en els pròxims 5 

anys la renovació de tots els equipaments infantils a la via 

pública, el seu manteniment i la diversitat de jocs segons 

l’evolució/previsió demogràfica de cada zona. 
 

SEGON: Compliment de l’acord de pressupostos amb Fem Sant 

Andreu. Executar per la via d’urgència, la remodelació dels 4 

primers parcs infantils, Així com també, la realització de 

tasques preventives de manteniment emmarcades a la partida de 

manteniment parcs infantils del Pressupost General Municipal pel 

2021. 
 

TERCER: Elaboració d’un Pla de zones d’ombra, que detecti les 

carències i necessitats de zones d’ombra en aquestes àrees de 

jocs infantils, parcs i places, determinant aquelles zones que 

necessiten una acció prioritària, amb el fi d’anar cobrint 

aquestes progressivament. 
 

QUART: Estudiar la possibilitat i idoneïtat de posar en marxa 

campanyes de monitoratge als parcs infantils en horari 

extraescolar i de cap de setmana. Per tal d’acompanyar als 

infants en els jocs i afavorir la interacció positiva, quan fa 

ús d’aquests espais. Aquesta acció convertiria aquests 

equipaments en eines que facilitin la convivència, el civisme i 

la generositat. 
 

CINQUÈ: Notificar l’acord a les associacions de veïns i veïnes 

de Sant Andreu de la Barca, al conjunt d’entitats culturals, 

socials i esportives del municipi. I, finalment, fer difusió 

pels diferents canals de comunicació públics municipals. 
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