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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A 
DOTAR A LA ZONA DE S’ARGAMASSA – CALA PADA D’UN PARC INFANTIL 
 
 
Santa Eulària des Riu és reconeguda pel seu compromís amb la infància, reconeixement 
atorgat per UNICEF com ciutat amiga de la infància i per tant les seves polítiques han de 
vetllar per una igualtat d'oportunitats per a tots els col·lectius d'infants i adolescents. 
 
Evidentment aquesta igualtat d'oportunitats no es dóna per igual, influint en aquesta 
desigualtat el lloc on habita aquest infant o aquest adolescent. 
 
Certs indrets del nostre municipi s'han desenvolupat urbanísticament sense la corresponent 
planificació per tal que les seves infraestructures i serveis s'adeqüin amb la població de la 
zona; i en alguns casos, ens trobem amb zones que en un principi havien estat 
encaminades a ser zones de més afluència turística, s'han anat desenvolupant i convertint-
se en veritables zones urbanes amb una important capacitat habitacional i com a alternativa 
d'allotjament residencial per a moltes unitats familiars amb independència del nombre de 
persones que formen aquesta unitat familiar. 
 
Ens agradi o no, aquesta és la realitat al nostre municipi i ara que estam travessant una 
pandèmia, som cada vegada més realistes de les necessitats que tenim que els nostres 
pobles i els nostres barris, siguin adaptats als nous hàbits de la ciutadania; donant sortida a 
disposar d'espais per a esbarjo dels infants i adolescents, zones per a la pràctica esportiva o 
simplement àrees de descans per a gaudiment dels vesins i vesines; ja que són les 
persones les que patim més directament els efectes d'aquesta pandèmia. 
 
Una de les zones en concret que necessiten un especial desenvolupament per una millor 
habitabilitat de les persones allí residents, és la zona de Cala Pada – s'Argamassa, zona 
que en aquests darrers anys i segons dades de l'INE de 2020, ja hi viuen al voltant dels 800 
habitants que amb la manca de serveis i infraestructures, tenen una qualitat de vida inferior 
al de persones residents a altres indrets del mateix municipi. 
 
Cal fer menció el conflicte existent en aquests moments amb les modificacions urbanístiques 
anunciades per part de l'equip de govern i que els residents de la zona no veuen amb bons 
ulls, però modificacions que tampoc vénen a esmenar les deficiències, conseqüència de la 
mala planificació urbanística de la zona. 
 
A la vista de tot l'abans exposat, el grup municipal socialista formula per a la seva aprovació 
al Ple de la corporació, la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda habilitar una àrea destinada a parc infantil 
en la zona de Cala Pada – s'Argamassa per tal de disposar d'una infraestructura adequada 
per jocs dels infants residents i visitants de la zona. 
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