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Barcelona avança cap a una política
de joc a l'espai públic
Es treballa el primer Pla de joc de la ciutat, que suposarà una oportunitat per
reconèixer la importància social del joc a l'espai públic.
Barcelona vol afavorir el dret al joc dels infants a la ciutat i avançar cap a una política de joc a
l'espai públic. Així es concreta en la mesura de govern Barcelona dona molt de joc, que
preveu, entre d'altres, l'elaboració del Pla de joc a l'espai públic amb un horitzó fins al 2030.
Serà el primer Pla de joc de la ciutat i suposarà una oportunitat per reconèixer la importància social
del joc a l'espai públic, com a política urbana que encaixa en les estratègies de ciutat amiga de la
infància, saludable, inclusiva, accessible i sostenible.
Aquest Pla de jocs'elaborarà a partir d'un procés participat i transversalque ha de culminar amb la
presentació del Pla a principis de 2019. Durant aquests mesos, coordinat des de Institut
l'
Infància i
Adolescència, que treballarà de manera transversal amb diverses àrees, instituts i serveis i
districtes, així com entitats i persones vinculades al món del joc a l'espai públic, des d'una
perspectiva àmplia, per fer dret al joc dels infants, matèria de política local.
Què preveu la mesura de govern?

La mesura pretén impulsar una nova visió del joc i de la seva importància social. Té per
objectius promoure la participació de la ciutadania i dels nens i nenes en la nova visió i impuls del joc
en l'espai públic; ampliar i diversificar les oportunitats de joc lliure i inclusiu a la ciutat;
i desenvolupar criteris i indicadors per planificar i poder fer seguiment de l'increment i la millora de
les oportunitats de joc de la ciutat. Es tracta d'"una política transversal i d'un canvi de mirada que
ha de repercutir en la millora de la vida de milers de ciutadans i, en primer lloc, dels nens", tal
com ha explicat l'alcaldessa Ada Colau.
Dins d'aquesta estratègia transversal, està prevista la creació del Pla d'impuls del joc a la ciutat
2020-2030 i, abans de finalitzar el mandat, la renovació d'una quarantena d'àrees de joc aplicant
nous criteris recollits en el document d'Orientacions tècniques per a la millora de les àrees de joc a
Barcelona elaborat per l'Institut i també la creació de 20 nous espais lúdics, cinc dels quals
incorporaran elements de gran volum i icònics del joc com els que hi ha en altres ciutats europees.
Els dos primers nous espais es dissenyaran en un procés de cocreació amb la participació dels
nens i nenes, que gestionarà l'Institut Infància i Adolescència.
Potser t'interessa: Entrevista a Francesco Tonucci o Especial drets de la infància
.
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