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PROPOSTA DEL CONSELL D’INFANTS DE GIRONA 

 PER AL PLA ESPECIAL DEVESA 

 

El Consell d’Infants de Girona, format per 48 nens i nenes representants dels 

companys i companyes de 25 escoles de Girona , ha treballat durant tot l’any per 

millorar la Devesa: el parc, dins d’una zona urbana, més gran d’Europa. El dia de la 

constitució del Consell d’Infants, l’ajuntament ens va demanar que portéssim propostes 

pel pla especial de la Devesa. Per fer-ho hem fet diferents accions: 

- Hem demanat propostes als nostres companys i companyes de curs. 

- Hem fet una visita guiada amb les nostres famílies. 

- Hem fet comissions de treball per decidir les zones on volíem fer propostes. 

- Hem fet una reunió amb els tècnics de l’ajuntament d’urbanisme i sostenibilitat, 

en Pep i en Christian. 

- Hem posat en comú totes les idees, ens hem posat d’acord i hem redactat la 

proposta. 

El consell s’ha reunit el dia 11 d’abril de 2016, al Centre Cívic del Barri Vell i ha acordat 

les següents propostes per millorar la Devesa. 

Actuacions proposades pel Consell d’Infants de Girona 

a) A  tota la Devesa en general 

1. Posar carril bici .Parc d’educació Vial 

2. Posar un microcarril per a gent amb cadira de rodes 

3. Deixar algunes zones amb herba (sobretot on toqui el sol) 

4. Escenari fixe  

5. Més aparcaments per bicicletes 

6. Estructura metàl·lica que posi La Devesa de Girona  en el lloc de la figura 

de la rotonda  

7. Que els cotxes no puguin passar per dins la Devesa 

8. Posar contenidors per recollir taps i destinar els diners a actes solidaris. 

Ubicar en diferents indrets de la Devesa contenidors de taps. A cada 

contenidor hi haurà una petita informació on es digui a què es destinaran els 

diners que s’obtinguin. Podrien haver contenidors amb finalitats diverses. 
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9.  Punt d’atenció mèdica 

10. Organitzar activitats relacionades amb la Devesa* (Annex1) 

 

 

b) Propostes per a les diferents zones previstes pel Pla Especial Devesa. 

Zona de plàtans 

Un parc d’aventures. Tirolines , rocòdrom, gronxadors, fonts.  Es tenen en 

compte els arbres, es pot fer amb troncs o pals que no siguin arbres vius.  

Taules de fusta per fer picnic . 

Taules de joc Escacs* (Annex 2 Explicació i proposta de Diego Alonso del Bosc 

de la Pabordia). Aquesta proposta es pot contemplar en altres zones.. 

Cartells informatius 

Laberint  

Zona riu 

Lloguer de kayaks o barques per anar pel riu. 

Voldríem que estigués més net i amb més animals. 

Zona esportiva 

Petanca 

Millorar camp de futbol  posant-hi gespa 

Pistes de bàsquet o per patinar  

Pista de modelisme de cotxes , avions i drons teledirigits i fer-hi exhibicions.  

Zona dels Jardinets 

Taules de ping-pong 

Espai d’art per a nens i nenes i espai per  fer una exposició dels millors 

Crear un espai al parc de la Devesa on els nens i nenes puguin dibuixar i pintar, 

sobre un suport de paper els diferents espais de la Devesa. Aquests dibuixos 

s’exposarien a la Rosaleda i d’entre els millors s’escollirien tres primers premis 

cada estació de l’any. 
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Parcs de salut 

Tobogan en forma de tub per a nens més grans. 

Espai de lectura i relax 

Un jardí on es pugui passejar 

Zona del Camp de Mart 

Bancs forts 

Cinema a la fresca a l’estiu 

Pipi Can (grans i petits) amb bosses per recollir els excrements. 

Fonts per als gossos, així no hauran d’acostar-se a les altres fonts.  

Parc per a gent amb discapacitats. Simulador per saber com és la vida dels 

discapacitats  

Coses que el Consell d’Infants de Girona considera que cal millorar a la 

Devesa (Actual) 

Enllumenat 

Lavabos. Cal netejar, millorar, construir-ne més 

Papereres 

Bancs 

Seguretat i vigilància (sobretot a la nit) 

La qualitat de l’aigua del riu. Netejar l’aigua del riu 

La zona de mercat 

Més revisió i manteniment del parc més sovint 
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ANNEX 1. Activitats que es podrien proposar a la Devesa 

Propostes d’activitats  Per comentar amb els diferents Serveis Municipals 

(Biblioteques, Turisme, Esports, Educació......).  

Cafeteries, restaurants al voltant (amb productes per als nens) Gelateries 

1. Itinerari. Joc de pistes(com el del barri vell però a la Devesa) 

Creiem que la Devesa es pot convertir en un espai on hi hagin diverses 

escultures que facin referència a les diferents llegendes de la nostra ciutat (La 

Cocollona, el Tarlà, la bruixa de la Catedral...). Aquestes es podrien ubicar als 

diferents espais de la Devesa.  

Cada escultura aniria acompanyada de la seva llegenda, per tal de què 

qualsevol visitant pugui conèixer-la i d’una pista que el conduirà fins a la 

següent imatge. 

2. Botiga de records 

Aquesta botiga només vendria objectes relacionats amb la nostra ciutat 

(figuretes de la Catedral, pins de fulles de plataner,...) 

La seva ubicació es podria donar a les rodalies de la Rosaleda. 

3. Casal/esplai els dissabtes de 16h a 18h  davant de l’auditori 

Creiem que aquest casal/esplai es podria fer un dissabte al mes i es podria 

dirigir a fer activitats tipus zumba o ioga. 

4. Activitats dirigides des del Centre cívic. 

Aquestes activitats serien per exemple, fer algun tipus de manualitat 

relacionada amb la Devesa o amb Girona, ja que creiem que aquest espai 

natural ha de promoure la nostra ciutat. 

Un tipus d’activitat seria fer una fulla de plataner pintada i plastificada o fer un 

punt de llibre on aparegui el Tarlà o algun personatge de les nostres llegendes. 

També es podrien organitzar diferents visites turístiques pels voltants de la 

Devesa que expliquin les diferents plantes que es poden trobar a la Devesa, 

quan es va crear aquest espai magnífic...   

5. Petita biblioteca relacionada amb temes de Girona(llegendes, devesa…) 

6. Activitats Esportives 
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ANNEX 2.  Proposta Taules per jugar a Escacs presentada pel Conseller Diego 

Alonso. 

Proposta 0.3  

DEVESA ESCAQUISTA 

 

La plaça Washington Square de Nova York és famosa pel seu toc escaquístic: té 

moltes taules fixes amb el taulell d’escacs dibuixat, on la gent queda per jugar portant 

les seves peces. Crec que a la Devesa tambè s’ hi podrien ficar algunes. 

RAÓ 1 (concentració): Com a jugador de l’esport que soc, dic que jugar a escacs 

requereix alta concentració, és a dir, la connexió amb el medi ambient t’inspira més: no 

és el mateix que et toqui l’aire condicionat a que l’aire suau i net et toqui la cara mentre 

t’il·lumina la llum solar.  

RAÓ 2 (turisme i diversió): Ara que els escacs es fiquen de moda, tots els aficionats 

trepitjarien la Devesa en quan poguessin, hi vindria més gent i Girona tindria més 

reputació 

i seria una ciutat més divertida. A més de fomentar un esport nou. 

RAÓ 3(economia) 

• És una proposta barata. 

• A Girona vindria més gent, aquestes persones es gastarien diners a la ciutat i 

amb una proposta econòmica guanyariem més diners dels que perdem. 

• Es podrien fer campionats per nens i per adults i guanyarem diners també amb 

la inscripció.  

UBICACIÓ 

Crec que les taules podrien estar situades entre els arbres, escampades en grups per 

tota la Devesa.  

O tambè es podrien ubicar al desnivell natural que es farà al cantó del riu Ter ja que 

amb les taules tambè es pot fer un pícnic, estudiar... o qualsevol altre ús. 
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PLAÇA WASHINGTON SQUARE 
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