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Seguiment Grup de Treball 

Instal·lació d'un parc de Calistenia 

 

 

Juliol 2017: 

Un grup de joves demana fer una trobada amb la dinamitzadora del Consell de Joves 

per explicar una proposta que tenen. Expliquen que la seva proposta va relacionada 

amb la instal·lació d'un parc de calistenia o de streetwork al Parc de La Sauleda.  

Donen dos documents informatius de què és la calistenia. 

Expliquen que cada tarda es reuneixen unes sis persones fixes i deu esporàdiques i 

utilitzen un mobiliari que hi ha al parc, però que no és per a fer aquest esport. 

Comenten que han entrat diferents instàncies a l'Ajuntament, demanant les 

instal·lacions adequades però que la resposta que han rebut sempre ha estat que «ho 

tindran en compte». També comenten que han parlat amb Radio Capital. 

Descriuen que actualment hi ha dues barres, una molt petita, baixeta. Mostren la seva 

preocupació per a la perillositat de l'exercici que fan. Per una banda l'estat de les 

instal·lacions, comenten que la barra es mou i que a sota hi ha unes roques que depèn 

de com caiguin es poden fer mal. Per l'altra banda manifesten que estan fent ús d'unes 

instal·lacions que no són per aquest esport. 

Expressen el malestar que no hi ha parcs per a joves, que tots els de Palafrugell són 

molt similars, o infantils o amb pista de futbol o de bàsquet. 

Expliquen que la seva pràctica esportiva és una pràctica que admet tot tipus de 

persones, que serveix per integrar i que és accessible a tothom. Comenten que tenen 

una noia amb autisme i sindrome de down que va a entrenar amb ells i que estan 

establint una relació de proximitat. Han pensat que en aquesta linia seria interessant 

col·laborar amb l'Espai Dona. 

Creuen que unes instal·lacions com les que demanen donarien vida al poble i més salut 

jove. Comenten que tenen ganes de fer una competició d'aquí un parell de mesos per a 

que hi hagi més moviment. 

Per acabar comenten que han fet una pàgina i un grup al Facebook sota el nom de 

«barz soldiers», des d'on penjaran vídeos tan demostratius com de denúncia del mal 

estat. 
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29 de novembre de 2017 

Es publica un article a Radio Capital Empordà on els joves fan denuncia de l’estat de les 

instal·lacions: 

https://www.radiocapital.cat/critiques-dels-usuaris-del-parc-de-la-sauleda-de-

palafrugell-pel-seu-estat-i-distribucio/ 

 

9 de gener de 2018 

Es fa una trobada amb el grup de treball. Des de la presentació de la fitxa de proposta 

ells s’han seguit movent i des del Consell també s’han fet diferents accions. Cal posar 

en comú la feina feta, el punt en que ens trobem i acordar les accions a realitzar. 

Expliquen que estan en procés de ser constituïts com una associació. Ja han fet els 

pagaments corresponents i estan esperant resposta des del registre de Girona. 

M’expliquen que van fer una reunió amb l’alcalde on van parlar de fer-se associació, 

van fer la seva presentació de la pràctica esportiva de calistenia i van demanar les 

instal·lacions. Van demanar que estiguin en un terreny quadrat gran, per exemple 

alguna de les pistes de petanca, llavors, segons ells, l’alcalde va dir de començar a poc 

a poc i que potser el que es podria fer era ajuntar-ho tot. 

Remarquen que l’alcalde va anar a visitar el parc i les instal·lacions que utilitzen però 

que en aquella ocasió ells no hi eren. 

Amb els educadors de carrer estan treballant per a organitzar una activitat per a 

Setmanes Joves dins del pati de l’Institut Baix Empordà. 

Parlem sobre el grup de treball i la seva funció. Principalment ha de servir com a 

assessor de l’Àrea de Joventut sobre el tema que li pertoca, la instal·lació d’un parc de 

calistènia al parc de La Sauleda. Estan d’acord en començar aquesta feina. En Miguel 

comenta que el pressupost que van presentar amb la fitxa de proposta no és vàlid. Es 

compromet a enviar el nom de diferents empreses així com buscar si existeix algun 

tipus de normativa al respecte. Se’ls explica la possibilitat de fer un mòdul similar al 

que hi ha al pati de l’Institut Baix Empordà. Comenten que s’ha de mirar bé normativa, 

que el del pati té pintura i que això no va bé, que s’han d’evitar els errors que 

dificulten la pràctica esportiva. 

Els hi demano que prioritzin, i fan una escala de tres: 

1. Millorar la seguretat 
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2. Un quadre de barres (similar al que hi ha al pati de l’institut) + el tractament del 

sól (una mena de “sorra de platja” 

3. Si moure-ho tot i ajuntar-ho no costa diners estarà bé, però s’hi s’ha d’invertir 

que es faci amb mobiliari de qualitat i no reutilitzant mobiliari que no és per a fer 

calistenia. 

Comenten que a Santa Cristina d’Aro acaben d’inaugurar-ne un de molt ben treballat. 

Han preguntat pel projecte, però no els han donat resposta. 

Des del Consell de Joves s’agafa el compromís de preguntar pel projecte de Santa 

Cristina, a parlar amb diferents agents implicats i veure quines accions s’estan fent i 

explicar la priorització. 

 

Febrer 2018 

Durant el mes de febrer el grup de treball es comunica amb el Consell de Joves, via 

whatsap, per queixar-se que tot segueix igual. També expliquen que una de les barres 

està fluixa i que amb la pedra del terra més d’un noi s’hi ha fet mal. 

Es passa l’avís a l’Àrea de Serveis, des de l’àrea es remarca que aquelles instal·lacions 

no són per fer voltes, que ja han apretat al màxim la barra i es retira la pedra del terra. 

També informen que la millor empresa per a demanar les instal·lacions es diu Toxic 

Workout, en la relació qualitat preu. 

 

Març 2018 

Durant la 2a Assemblea del Consell de Joves la regidora fa un retorn de l’estat actual 

de la proposta. Explica que no es poden utilitzar els materials existents, ja que no són 

per a practicar aquest esport. Comenta que s’estan mirant altres parcs de poblacions 

properes, s’està buscant pressupost i ubicació, però que l’equip de govern i les àrees 

responsables en aquest camp hi estan treballant. Això implica que no es reutilitzarà el 

material existent i que la seva ubicació difícilment serà el Parc de La Sauleda degut a 

les dimensions que són necessàries. 

A finals de març el grup s’ha constituït com a entitat BARZ soldiers i han organitzat 

dues activitats dins de les setmanes joves juntament amb l’agent de salut jove i els 

educadors de carrer. També han sortit al Punt Diari i a TV3. 
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Article del Diari El Punt Avui a data 29 de març: 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1365714-la-cal-listenia-una-jove-

practica-esportiva-que-aterra-a-palafrugell.html  

 

 

Abril 2018 

Surt el reportatge de TV3:  

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-calistenia-una-disciplina-

esportiva-en-auge-al-carrer/video/5758150/  

 
Fan arribar un document a l’Àrea de Joventut amb les demandes concretes per al Parc de 
Calꞏlistènia que proposen. El document es diu, què necessitem? 
En aquest també és pot trobar la web de l’empresa que proposen. 
 
 
 

 


