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PROJECTE D’INVERSIÓ
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020

*Informació imprescindible per a incorporar el projecte al procés participatiu

1. NOM DEL PROJECTE*

A l’Escola Santiago Rusiñol repensem l’educació i millorem el barri.

2. DESCRIPCIÓ BREU*

Remodelació i millora dels equipaments del pati de l’Escola Santiago Rusiñol, eliminant les
barreres arquitectòniques i adoptant mesures de seguretat adients per a l’ús del mateix per
part dels infants de l’Escola i del barri.

3. DESCRIPCIÓ AMPLIADA
Descripció detallada del projecte: necessitat a la qual respon, plantejament del projecte, ciutadania beneficiada,
resultats esperats, sostenibilitat ambiental del projecte, etc.

Problemes als que respon el projecte:
1. El pati de l’Escola no s’ha remodelat des de la seva construcció, l’any 1979 i presenta un

terra irregular, en mal estat, desgastat, lliscant i ambmanca de drenatge.
2. L’Escola no té cap accés per a persones ambmobilitat reduïda, ja sigui al pati o a

l’edifici principal. Només té escales.
3. L’aspecte actual dels espais del pati és poc acollidor i no convida a gaudir dels mateixos:

tot és ciment, amb murs molt alts i tancats, envoltat d’edificis d’habitatges per un
lateral i gairebé sense espai verd.

4. Existeixen uns espais que no es poden fer servir, no són accessibles, de manera que hi
ha zones perdudes.

L’Escola Santiago Rusiñol presenta aquest projecte de la mà de l’AMPA i amb recolzament de
les famílies i tota la comunitat educativa.

L’objectiu del projecte és la remodelació del pati de l’Escola, tenint en compte els aspectes
següents:

1. Millora de la distribució i del terra del pati, de manera que es pugui fer servir en la seva
totalitat.

2. Eliminació de barreres arquitectòniques per a accedir al pati des de fora i des de
l’edifici.

3. Canvi de la sensació visual i sonora del ciment actual, introduint elements que facin el
pati més acollidor, més verd i que estigui més connectat amb la natura. En definitiva,
més adaptat a les necessitats dels infants.

4. Creació d’espais addicionals i alternatius a les pistes esportives, de manera que
s’afavoreixi la coeducació , evitant el monopoli de la pràctica d’esports amb major
difusió i interès entre nens. Redissenyar els espais que existeixen per tal fomentar
diferents tipus de jocs.
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Proposem involucrar les famílies, els docents i l’alumnat en un procés consultiu sobre el disseny
i quins elements hauria de tenir aquest nou pati. Aquest procés tindria lloc un cop s’aprovés el
projecte. S’obriria un període de participació on famílies, alumnat, docents i d’altres entitats del
barri que facin servir el pati de l’Escola donessin idees.
Finalment, la millora del pati i de la infraestructura ajudaria a incorporar, en un futur, l’Escola
Santiago Rusiñol a la xarxa de patis oberts de la ciutat de Barcelona.

4. CORREU ELECTRÒNIC DE LA PERSONA O ENTITAT IMPULSORA*
Per tal de poder contactar amb la persona o entitat impulsora i concretar el projecte.

escolasantiagorusinol@xtec.cat

5. LÍNIA DEL PAM RELACIONADA AMB EL PROJECTE*
Indica en quina línia del Programa d'Actuació Municipal consideres que es podria vincular el teu projecte. Si és un
projecte compatible amb més d’una línia, selecciona la que consideris més prioritària.

1.3. Discapacitat
1.6. Infància
2.3. Verd urbà I biodiversitat
5.3. Esports

6. ÀMBIT TERRITORIAL*
Especifica per a quin districte o barri és aquest projecte. Cada projecte pot estar vinculat només a un districte, si
consideres que el teu projecte pot tenir incidència en més d’un districte, selecciona només aquell que pensis que ha
de liderar el desplegament del projecte o aquell on valoris que el projecte hi tindrà una major incidència.

Prosperitat

7. PERSPECTIVA DE GÈNERE
Indica en quina mesura el teu projecte pot contribuir a la igualtat de gènere o a l'eliminació de les
violències masclistes.

El projecte planteja crear espais de joc i oci al pati de l’Escola que no siguin exclusivament pistes
esportives, que majoritàriament són utilitzades per nens.

8. IMPACTE ESPERAT
Explica quines són els beneficis per a les persones o el districte que esperes aconseguir amb el desenvolupament del
projecte que proposes.

1. Infants i associacions que fan ús de les pistes podran dur a terme activitats d’una
manera més segura si hi ha una terra nou, i sense interrupcions, si hi ha un bon
drenatge. Això comportarà un benefici a mig i llarg termini per a les persones que fan
ús del pati.

2. Les persones amb mobilitat reduïda del barri i de l’Escola podran accedir sense
limitacions, de manera que hi haurà una major integració i convivència. A més, un cop
hi hagi les instal·lacions millorades, famílies que actualment no matriculen els seus
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fills/es amb mobilitat reduïda a l’Escola, ho podran fer i tenir un centre més divers i
inclusiu.

3. L’Escola estarà contribuint als esforços que l’Ajuntament està fent per a crear una xarxa
urbana verda, generant espais saludables, millorant la qualitat de vida i la salut dels
ciutadans. Això es farà mitjançant la reordenació i creació de noves zones verdes
integrades amb les necessitats de l’escola.

4. S’estarà fomentant la igualtat de participació, gaudi i joc del pati, oferint un espai més
ampli i de qualitat.

9. AGENTS A IMPLICAR EN EL PLANTEJAMENT O DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
Relaciona quines entitats o organitzacions poden contribuir a la concreció o realització del projecte.

Comunitat educativa de l’Escola Santiago Rusiñol, Club Esportiu futbol sala Prosperitat,
Fundació Valors i Projectes Educatius.

10. COST APROXIMAT ORIENTATIU
Indica, si ho saps, el cost d'execució del projecte. L'import o cost ha d’incloure totes les despeses associades a la seva
execució, com ara el cost de redacció del projecte, la direcció d’obra, els impostos, etc.

1.900.000 euros


