
MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-CRIDA PER GIRONA 
PER A AMPLIAR I MILLORAR LA XARXA DE PARCS URBANS INFANTILS DE LA 
CIUTAT DE GIRONA. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La ciutat de Girona disposa d'una xarxa de zones verdes suficient en el sentit que compleix les 
recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de que cada ciutadà disposi d'un 
mínim de 10 m2 de zona verda. Segons dades de l'Observatori de l'Ajuntament de Girona, la 
nostra ciutat disposa actualment de 13,3 m2 de zona verda per habitant. Cal posar en valor 
aquestes dades atès que nombroses ciutats de l'estat espanyol i del nostre país no arriben als 
estàndards recomanats per l'OMS. Si bé és cert que d’altres la superen amb escreix com el cas 
de la ciutat d'Igualda, que disposa d'uns 28 m2 de zona verda per habitant. A la nostra ciutat, 
aquestes zones verdes, però, estant repartides de forma desigual, de manera que hi ha barris amb 
dèficits importants en aquest sentit.  

El mateix passa amb les zones de joc infantil. Considerem que a la ciutat de Girona hi ha un bon 
nombre de zones de joc infantil (122) però estant distribuïdes de forma desigual. Alhora la 
majoria dels parcs infantils que hi ha instal·lats a diferents punts de la ciutat estan pensats per 
mainada de fins a 10 anys i això genera un dèficit entre la mainada de més edat, que veu que a 
mesura que va creixent es redueixen els espais de joc pensats per a ells. La situació s’agreuja si 
parlem d’inclusivitat, són diversos els parcs que encara tenen problemes d’accessibilitat a la 
diversitat funcional i hem de lamentar que actualment a la nostra ciutat no disposem de cap parc 
realment inclusiu del qual pugui gaudir plenament la mainada amb algun tipus de discapacitat. I 
és que la instal·lació de zones de joc infantil sovint s’ha fet de forma poc planificada i 
prioritzant criteris econòmics.  

Recordem que ja la Convenció dels Drets de l’Infant de 1989 reconeixia el dret al lleure en totes 
les edats i comprometia les administracions a garantir-lo. A més, però, la nostra ciutat sempre ha 
volgut sumar-se a iniciatives de promoció dels drets dels infants. En aquest sentit, Girona va 
signar el 1990 la Carta de Ciutats Educadores que preveu que l”ordenació de l’espai físic urbà 
atendrà les necessitats d’accessibilitat, trobada, relació, joc i esbarjo i un major apropament a la 
natura” (art. 8) i que els ajuntaments han de vetllar per a proporcionar espais i equipaments per a 
la infància i el jovent, així com garantir la qualitat de vida a través, entre d’altres, de l’accés a 
l'esbarjo i a un medi ambient saludable (articles 10 i 11). També darrerament amb l’aprovació 
del Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA) i dotant-nos del Consell d’Infants de 
Girona, hem obtingut el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància. Precisament el PLIA fa 
èmfasi en garantir oportunitats de lleure a tota la mainada i reconeix entre les actuacions vigents 
un projecte de millora de les zones de jocs infantils i la seva accessibilitat (eix de mobilitat, 
espai públic i seguretat), així com proposa la redacció d’un Pla d’Equipaments per a la Ciutat de 
Girona (zones d’esbarjo, de joc, parcs de salut) i establiment d’uns criteris com a guia 
d’actuació (acció 1.2 del mateix eix).  

Els parcs urbans i les zones de joc infantil acompleixen una doble funció. Per una banda son un 
element per a potenciar el joc i l'aprenentatge, la convivència i el gaudi de l'espai públic i, per 
l’altra, son un potent factor de qualitat de vida perquè aporten aire net, pacificació i una evident 
millora del medi ambient.  

 
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona, proposa els següents PUNTS 
D’ACORD:  

Primer. Que abans de finals d’any es redacti el Pla de Zones d’Esbarjo i Salut de Girona per a 
ampliar i millorar la xarxa de parcs urbans a tots els barris de la ciutat, incloent un calendari de 
desenvolupament a quatre anys vista. Aquest pla ha de preveure criteris d’edat i inclusivitat. 



Segon. Que es planifiqui una gran zona d’esbarjo per a totes les edats i seguint criteris 
d’accessibilitat i inclusivitat al parc de la Devesa. Aquest parc podria esdevenir un parc 
emblemàtic de la ciutat, adaptat a l’entorn i amb elements característics de Girona. 

Tercer. Que s’inclogui la informació de la ubicació dels parcs infantils als mapes de la ciutat, 
també aquells destinats al turisme.  

Quart. Que es faci la reserva pressupostària adient per a desenvolupar les actuacions previstes. 
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