
Moció que presenta ERC-MES per al fomenti regulació de les árees de lleure

A Girona cada vegada és més freqúent que la ciutadania passi una part del seu temps
lliure passejant o practicant esport als parcs ¡ espais oberts propers, especialment a
aquells espais que són Ilindar entre el medi urbá ¡ el medi natural, tals com Sant Daniel
¡ Gavarres, les hortes de Santa Eugénia, els boscos de Palau ¡ de Montilivi o les Ribes
del Ter, des de Campdorá fins a Domeny, entre d'altres.

En aquest sentit, reconeixem la feina realitzada pel que fa a I'aprofitament d'alguns
espais naturals inclosos en el projecte Vora, una anella verda I'objectiu de la qual és
revelar ¡ revitalitzar els valore del paisatge dels ámbits limítrofe entre el medi natural ¡

urbá, ja siguin aquests valors de tipus ambiental, social o cultural. Aquesta tasca s'está
duent a terme a través del propi Ajuntament de Girona, comptant amb la participació
de professionals ¡ técnics de reconegut prestigi, així com la Federació d”Associacions
de Vei'ns de Girona, impulsora de la iniciativa “Camins de Barri". Malgrat que es
comencin ja a posar en valor alguns elements, ens preocupen també certes
problemátiques que han sorgit al voltant de la recuperació d”aquests espais, que fan

que hagin de ser objecte d'una acurada gestió.

Com déiem a l'inici de l'exposició, la creixent afluencia de ciutadans en aquests indrets
¡ l'ús de les peques zones de picnic arranjades per l'Ajuntament com les de la Font del

Ferro, Sant Miquel o Domeny estan provocant problemes de massificació ¡ de
convivencia amb els ve'ins, especialment pel que fa referencia a l'accés amb vehicles o

a l'acumulació de residus, així com la mateixa compatibilitat entre les diferents
tipologies d'usuaris ¡ de la seva relació amb el medi.

En aquest sentit, lluny de dificultar I'accés ¡ I”ús de la ciutadania d'aquests espais, el

que voldríem és que es reguli aquest ús ¡ s'amplii'n Ies zones destinades al picnic ¡ al

lleure en general. Per aquest motiu, ¡ considerant que cal promocionar aquesta
interacció entre el ciutadá ¡ I'entorn natural, proposem al Plenari l'adopció dels
segúents ACORD81

1. Estudiar nous métodes de gestió que facin compatible l'ús social ¡ esportiu del
medi natural amb el respecte als diferents valors del paisatge

2. Establir noves zones de picnic ¡ lleure, dotades de mobiliari, contenidors per a
recollir la brossa, ¡ d'altres elements que facilitin el bon ús de l'espai, així com
vetllar pel seu bon manteniment.

3. Difondre recomanacions de bones práctiques en relació a l'accés ¡ ús del medi

natural de la ciutat.
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