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Descripció

La direcció de l’escola i l’AFA del Rivo Rubeo tenen un projecte conjunt per transformar el
pati des d’una pista esportiva, com és actualment, en un pati inclusiu, que observi una
perspectiva feminista  i que permeti un joc tranquil en contraposició al joc mogut que
representa el futbol.
Per altra banda, també hi ha un necessitat de tenir ombra al pati: encara que es construexin
tendals topem sempre amb la problemàtica dels manteniments periòdics i la dificultat de
crear àrees extenses d’ombra. La solució ideal són el arbres: fàcils de mantenir, d’adiuen
amb la filosofia d’escola verda i donen la millor ombra.
El problema és que, per normativa, hem de conservar part de la pista esportiva per l’activitat
educativa i no es podria transformar la totalitat del pati actual del Rivo.
Per altra banda i per sort, existeix un espai annex a l’escola, que és de titularitat pública, i
que ara mateix es fa servir puntualment de pàrquing.
Pensem que aquest espai pot fer un servei molt gran tant a l’escola com al veïnat.

Figura 1: Espai annexe a l’escola Rivo Rubeo



Figura 2: Referència catastral 7636102DF1973N0001JF



Proposta

Es proposa adequar l’espai annexe al CEIP Rivo Rubeo de tal manera que es transformi en
una pista esportiva amb zona d’arbrat i una mica de mobiliari urbà. Aquest espai estaria
tancat en forma de rectangle mantenint dos accessos,En el costat Nord no farà falta tanca ja
que coincideix amb la tanca actual de l'escola.
Durant l’horari lectiu, l’escola faria servir aquest espai adjacent per a la seva activitat
esportiva i fora de l’horari lectiu, es faria servir pel veïnat.

Figura 3: zona de l’equipament de 50 x 25 m2

Això seria un win-win tant pel veïnat com per l’escola:
1. Proporcionaria un espai esportiu i de lleure per al veïnat: el veïnat de Can Serrafossà

no té actualment cap equipament esportiu.
2. Donaria la llibertat a l’escola de transformar el seu pati sense perdre un espai

esportiu: l’escola podria fer servir el nou equipament per fer activitats esportives i
tindria total llibertat per transformar completament el seu propi pati.



Proposta alternativa

En cas de no poder dur a terme la proposta principal, com a alternativa es demana que
s’arregli aquesta zona que ara fa de parquing però que no s’utilitzi asfalt ni materials “durs”.
Seria suficient aplanar el terreny i si cal posar-hi sauló o un material similar.
I també que la zona perimetral del pàrquing que actualment està delimitada amb troncs de
palmeres mortes, s’adeqüi d’alguna manera, ja que s’utilitza molt.


