Espais per al joc I la convivència

QUÈ SÓN ELS PATIS OBERTS?
L’espai urbà de la nostra ciutat ha estat àmpliament millorat. Tot i així, l’espai públic, una
vegada adequat i reformat perquè sigui òptim per a les necessitats de la població de totes les
edats, és físicament limitat. Per aquesta raó, l’ocupació dels nostres parcs i places és alta, i els
usos que en fa la gent són força diversos.
Aquesta iniciativa municipal, mitjançant el projecte Patis oberts, i amb la col·laboració dels
consells escolars implicats, amplia la utilització dels centres educatius més enllà de l’activitat i
l’horari escolar. Per tal de donar resposta a la demanda de més espais per al joc i el lleure i, al
mateix temps, afavorir la convivència en els espais públics. Així, els ciutadans i les ciutadanes,
durant els caps de setmana i festius, poden utilitzar els patis escolars com a places públiques, i
optimitzar així l’ús dels centres escolars.
I això, sense perjudicar terceres persones i amb total seguretat per a petits i grans, perquè es
mouen per un espai lliure de circulació motoritzada.

QUAN HI POTS ANAR?
CAPS DE SETMANA
Oberts per a petits, joves i adults, hi podràs venir amb els patins, la bicicleta, la pilota, per fer
esport i d’altres activitats, i passar-ho d’allò més bé amb els amics i les amigues, o per llegir
amb tranquil·litat el teu diari preferit.

HORARIS
HIVERN
ESTIU

Del 12 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny a l’11 de setembre

11h a14h i de 17h a 19h
10h a 13h, i de 17h a 20h

ON SÓN?
Escola Frederic Mistral. Carrer de l’Arquitectura, 10
Escola Josep Maria Folch i Torres. Avinguda d’Isabel la Catòlica, 61
Escola L’Estel-Can Bori. Carrer de Bellavista, 32
Escola Milagros Consarnau. Carrer de l’Aprestadora, 30
Escola Pau Vila . Carrer Menorca, 1
Escola Pere Lliscart. Plaça del Cadí, s/n
Escola Santiago Ramón y Cajal. Carrer de l’Albareda, 2

