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01. Marc: Estratègia 
BCN dóna molt de  joc 

2 
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Cal afavorir el joc a l’espai públic i a l’aire lliure com una política pública cap a 
un model de ciutat que cuida les necessitats quotidianes per al 
desenvolupament saludable dels nens, nenes i adolescents, en primer lloc, i 
que reconeix els beneficis col·lectius del joc per a tota la ciutadania. 
 
Una ciutat per créixer jugant i on tothom juga és una ciutat millor per viure-hi. 
 

Premisa de l’Estratègia  
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1. Afavorir un canvi en el reconeixement de la importància social 
del joc a l’espai públic, començant per la infància i 
l’adolescència, però per a tota la ciutadania. 
 

2. Iniciar actuacions per ampliar i diversificar les oportunitats de 
joc i activitat física a l’aire lliure a partir dels nous criteris, més 
enllà de les àrees de joc. 
 

3. Identificar actuacions, planificar-les i desenvolupar eines i 
indicadors per al seu desenvolupament amb fites a mig i llarg 
termini a escala de ciutat i també territorialitzades. 
 

4. Promoure el debat, la participació i la coresponsabilitat de la 
ciutadania, entitats socials, serveis d’àrees municipals i 
districtes en la nova visió i impuls del joc a l’espai públic. 

 
 
 
 

Objectius de l’Estratègia  
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Podem explicar els Agents i tot el procés molt per sobre, 
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02. Motius 
  

2 
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Per què cal avançar cap a una política de joc?  

CIUTAT 
AMIGA DE 

LA INFÀNCIA 

CIUTAT 
INCLUSIVA I 
ACCESSIBLE 

CIUTAT 
SOSTENIBLE 

CIUTAT 
SALUDABLE 
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Art. 31 Convenció Drets de l’infant i Comitè Drets de l’Infant de NNUU (OG sobre dret al joc nº17, 2013) 
 

 
“Quan hi ha inversió en 
lleure sol destinar-se a 
activitats organitzades, 
però tan important com 

això és crear espais i 
temps perquè els infants 
es dediquin a exercir el 
seu dret al joc, al temps 

lliure i creativitat 
espontanis.” 

1r: els infants tenen dret al joc i al lleure 
 
 

“El descans, el joc i el 
temps lliure són tan 

importants per al 
desenvolupament de 

l’infant com la nutrició, 
l’habitatge, la salut i 

l’educació.”  

PERÒ… escàs reconeixement social, visibilitat i  comprensió 
de la importància del joc lliure i del temps lliure en la infància 
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1. Planificar entorns, instal·lacions i espais de joc i lleure que 
promoguin el benestar dels infants. 

2. Comptar amb la participació dels infants i adolescents en el 
disseny i planificació. 

3. Assegurar una atenció especial a les nenes i infants en situació 
de pobresa, amb discapacitats i/o de minories. 

4. Establir mecanismes de seguiment en base a dades, avaluacions i 
recerca per comprendre l’abast, avenços i impactes en els 
infants. 
 

Obligacions dels governs:  
respectar, protegir i complir  
el dret al joc 
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Què ens diuen els infants de 10 a 12 anys sobre joc a l’espai públic?  
Font: EBSIB, IIAB, 2017 

 
 
 

La meitat dels 
infants manifesten 

no estar prou 
satisfets amb 

l’autonomia que 
tenen a casa, a 

l’escola o al carrer 
(47%) 

4 de cada 10 no 
juga ni passa gaire 
temps a l’aire lliure 
(entre mai i, com a 
molt, 1 o 2 dies per 

setmana) (38%)  

La meitat dels 
infants de la ciutat 

no estan prou 
satisfets amb els 
espais per jugar i 
divertir-se al seu 

barri (47%). 
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2n: el joc millora la salut i el benestar  

Obesitat infantil,  
sedentarisme i addició 

a pantalles creixent 
entre infants i joves  

Problemes de salut 
mental entre infants i 

adolescents  
(autoregulació emocional, 
capacitats d’afrontament, 

resiliència…) 

Pèrdua d’autonomia entre 
infants i adolescents i 
hiperproteccionisme 

(capacitats de prendre decisions, 
resolució de conflictes, gestió risc…) 
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3r: el joc enriqueix la vida comunitària 

Manca de temps lliure 
i horaris 

excessivament 
programats  

Urbanisme que ha de 
millorar accessibilitat 

universal i enfocament 
de gènere 

Insuficient espais 
segurs per a la 

trobada, convivència i 
activitat física i lúdica   

Aïllament social i 
individualització des 

de la infància a la gent 
gran 
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4t: el joc per naturalitzar i pacificar l’entorn  

Dèficit de verd i 
contacte amb la 

natura 

Accessos als espais 
de joc no prou 

segurs pel trànsit  

Contaminació acústica i 
de l’aire que empitjoren 

la salut  
(sobretot d’infants i gent gran)  
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03. Nova visió del joc:  
3 àmbits i 7 criteris  

5 
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3 àmbits de la infraestructura lúdica a l’espai públic  
on maximitzar la jugabilitat 

7 

Espais lúdics 

Àrees de 
joc 

Ciutat jugable 

 
 
 
   

1r àmbit: Àrees de joc  
• Espais designats per a ús exclusiu de joc amb 

elements dissenyats expressament i certificats. 

2n àmbit: Espais lúdics  
• Parcs, places, jardins i interiors d’illa  que 

ofereixen possibilitats de joc (amb o sense àrea de 
joc). 

3r àmbit: Ciutat jugable – altres espais urbans 
on es juga o fa activitat física 
• Espais a l’aire lliure en equipaments amb activitat 

lúdica i física (patis escolars, pistes esportives obertes) 
• Entorns escolars com a espais de trobada i 

d'oportunitats pel joc (places a les entrades). 
• Entorn urbà on es dóna el joc fortuït (elements urbans 

jugables, platges, boscos, elements esportius,, parcs 
esportius urbans) 

• Carrers de vianants amb peatonalització temporal o 
permanent 
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7 criteris de qualitat per dissenyar espais de joc 

Múltiples propostes de jocs creatius i amb reptes 
pel desenvolupament saludable dels infants.  

Espai físic divers, estimulant, connectat i accessible. 

Espais de joc inclusius per edats, gèneres, orígens i 
diferents capacitats. 

Contacte amb la natura, el verd i el joc amb 
elements naturals com  l’aigua i la sorra. 

Joc compartit, intergeneracional  i col·laboratiu. 

Lloc de trobada i convivència comunitària 

Ecosistemes lúdics i entorn segur i jugable. 

1 

2 

3 

7 

6 

5 

4 

http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2018/03/20180312_7criteris_areesjocbcn.pdf
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5 

 

06. Pla del joc a l’espai 
públic 2030 
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D’on venim?  
 

18 
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Cap a on anem?  
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3 eixos estratègics  
 

 Eix 1: Més i millors oportunitats de joc a l’espai 
 públic 
 
  Eix 2: L’estímul de l’activitat lúdica al carrer i a 
 l’aire lliure 
 
 Eix 3: L’impuls d’un canvi de paradigma: el joc 
 té un lloc a la ciutat  
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