
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 19-10-2015 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIAL DE CIUTADANS (C’S) 
GIRONA SOL·LICITANT L’ADAPTACIÓ DELS PARCS 
INFANTILS DEL MUNICIPI PERQUÈ SIGUIN 
ACCESSIBLES PER A TOTS ELS NENS I NENES 
 

Segons la Fundació Anda Conmigo, hi ha molts municipis on els seus parcs infantils 
encara no es troben adaptats per a nens i nenes amb alguna discapacitat. Girona n’és 
un exemple. Des del Grup Municipal de Ciutadans Girona, considerem que cap nen o 
nena s’ha de sentir discriminat i que tots els infants han de poder tenir dret a l’accés 
als parcs infantil.  Per tant, cal garantir que no es produeixi cap tipus de desigualtat i 
que aquells que són tractats com a discapacitats, siguin igual de capacitats que la 
resta. 
 
Ajuntaments com el de Barcelona ja han posat en marxa aquesta iniciativa. En parcs 
com el de la Ciutadella podem trobar àrees de jocs infantils integradores i accessibles, 
dissenyades perquè siguin fàcilment integradores, accessibles i ofereixin aspectes 
lúdics d’interès per a tots els nens i nenes, independentment de les seves edats i 
capacitats. Alguns dels jocs infantils que s’han instal·lat han estat: tobogans 
accessibles amb plataformes per poder fer la transferència des de la cadira de rodes al 
tobogan, gronxadors adaptats amb cistella per poder estirar-se, jocs de traça integrats 
dins els camins guia per a invidents, plafó per poder descobrir, aprendre i jugar amb el 
sistema Braille, entre d’altres. 
 
En atenció a allò disposat a l’article 52 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i al Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació 
del Codi d’accessibilitat, correspon als municipis l'aplicació de les normes 
d'accessibilitat i supressió de barreres en l'urbanisme en exercici de l'ordenació, gestió, 
execució i disciplina urbanístiques; els parcs i els jardins; la pavimentació de les vies 
públiques urbanes, entre d’altres. Així mateix, als efectes de l’article 6 del citat Decret, 
s’entén per accessibilitat la característica de l'urbanisme, l'edificació, el transport o els 
mitjans de comunicació que permet a qualsevol persona la seva utilització. 
 
Per tant, d’acord amb tot l’exposat, el Grup de Ciutadans Girona proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- L’adaptació dels parcs infantils del nostre municipi a través de la instal·lació 
d’àrees de jocs infantils integradores i accessibles per a tots els nens i nenes, i la 
corresponent informació de l’acord a la Federació d’Associacions, Fundacions i 
Patronats de les Persones amb Discapacitats i a les Associacions de Mares i Pares de 
les respectives escoles de la ciutat. 
 
Segon.- Incorporació d’una partida específica del pressupost municipal d’enguany 
destinada a iniciar l’adaptació d’aquests parcs infantils.  
 
 
 
 


