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MOCIÓ PER POTENCIAR L’ÚS  

I LA DINAMITZACIÓ DELS PATIS OBERTS  

I REFORÇAR-NE LA DIFUSIÓ  
 

 

Una ciutat educadora ha d’oferir espais inclusius, oberts a la comunitat i generadors 
d’una ciutadania responsable amb el seu entorn proper. Els patis escolars constitueixen 
una peça important en aquest concepte d’espai per al bé comú al servei de la societat, 
d’espai públic de tothom i per a tothom. Entenem, doncs, el pati escolar com una àgora 
de trobada on les persones participen, es relacionen, comparteixen...  

 

La falta d’espais destinats a l’ús social, divers i comunitari afecta significativament la 
qualitat del temps lliure d’infants, joves i les seves famílies i aquest és un dels motius 
principals per fomentar l’ús comunitari compartit dels patis escolars fora de l’horari 
escolar, en dies festius o períodes de vacances. 

 

Obrir els patis de les escoles públiques de Premià de Mar, no només permet optimitzar 
equipaments fora de l’espai lectiu o d’activitat extraescolar, en termes d’utilització de 
l’espai físic, sinó que com entorn educatiu afavorir l’ús dels centres escolars, potenciant 
la seva vessant educativa i social en un context de diversitat, integració, seguretat i 
proximitat. 

 

Des de Crida Premianenca considerem important, tal i com ja fan altres ciutats de 
Catalunya, passar d’obrir portes i disposar d’un conserge o vigilant del pati obert a 
aprofitar aquestes espais educatius i dinamitzar-los des de la perspectiva educativa, 
cultural i social. Dotant als patis que obrim d’activitat que promogui un lleure de qualitat 
sustentat en valors com la diversitat, la integració, la igualtat d’oportunitats, etc. 
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Per tot això el grup municipal de Crida Premianenca portem a ple les següents propostes 
d’acord: 

 

1. Continuar amb l’oferta d’entre 2 i 3 patis oberts tots els caps de setmana i 
períodes de vacances escolars de l’any. 
 

2. Editar un programa anual d’activitats de caire cultural, educatives i/o de 
conscienciació social (circ, teatre, jocs tradicions, activitats de conscienciació 
ambiental, activitats artístiques, etc.) a realitzar de manera alternada en els 
diferents patis oberts i mesos de l’any amb l’objectiu de difondre l’ús dels patis 
a les famílies, com un espai propi d’ús per a fer trobades, celebracions 
d’aniversari, organitzar jornades (si cal prèvia reserva) i fer-ne difusió entre les 
famílies amb fills entre els 0 i els 16 anys. 
 

3. Procurar el finançament necessari per, de manera progressiva, fer realitat aquest 
model de patis oberts amb propostes de dinamització i de foment dels espais, el 
més aviat possible. 
 

4. Procurar garantir que cada pati obert, independentment de l’oferta lúdica que 
pugui impulsar l’ajuntament, disposi d’una mínima capacitat dinamitzadora 
proactiva, intentant fugir del model de vigilant de pati i dotant-los d’un mínim 
material lúdic de lliure ús. 
 

 

 

Marta Solà Matamoros, 

Portaveu del grups municipal de Crida Premianenca – AMUNT. 

 

31 d’octubre del 2022. 

 

 

 

 

 

 


