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1.

INTRODUCCIÓ

Barcelona ha estat una ciutat impulsora dels drets dels ciutadans en matèria de
convivència. Avui, Barcelona s’enfronta a nous reptes que cal abordar simultàniament
amb polítiques creatives que donin resposta a diversos desafiaments, com ara el
benestar i la prestació de serveis a les persones.
La visió d’Hàbitat Urbà contempla en els seus objectius treballar per generar una ciutat
a velocitat humana, una ciutat oberta als seus ciutadans; de servei i proximitat; una
ciutat que a la vegada és de barris productius i energèticament autosuficient.
En el marc d’aquests objectius, el Govern Municipal ha engegat recentment el Pla del
Verd i de la Biodiversitat, que tracta els carrers i espais oberts de la ciutat com a
llocs de convivència i relació, on és convenient disposar d’entorns tranquils i equipats,
amb zones d’estada i de joc en un entorn de qualitat.
Així, l’acció 9.1 del Pla preveu elaborar i aplicar un Pla d’Usos Socials dels espais
verds de Barcelona, l’acció 9.2 preveu augmentar i millorar la dotació d’equipaments
lúdics i de salut en els parcs i l’acció 9.3 millorar i diversificar les àrees de joc
infantil amb participació de les escoles, les entitats i la ciutadania.
I atès que:
“Els nens necessiten viure les seves vides prop de la natura, amb el joc a l’exterior
com a component central. Richard Louv” Last Child in the Woods
“Un espai obert per al gaudi infantil en un entorn dens urbanitzat té un efecte
restaurador en els nens i millora el seu rendiment cognitiu, les seves habilitats motrius
i les seves experiències sensorials” Hilda Weissmann, Referent internacional en
Educació
“La llunyania d’un espai verd és una limitació a l’hora de fer-ne ús, sobretot en els
casos que hi ha una manca de temps, per exemple en el cas de pares o mares
treballadors que han de portar els fills a jugar”. Estudi de l’opinió dels ciutadans envers
els espais verds de Barcelona.
Són aquests antecedents els que guien al govern i la seva acció política a la
presentació d’aquest Pla de Racons Infantils.

2. SITUACIÓ ACTUAL
El punt de partida en el qual es troba la ciutat és de 794 àrees existents, on cada any
aquesta xifra es veu incrementada al voltant del 7%.

3

Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat

Dins del marc legal i normatiu, l’Ajuntament de Barcelona s’exigeix, mitjançant el Plec
de condicions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees de joc
infantils, de les certificacions segons les normes UNE 147103, UNE-EN 1176 i UNEEN 1177.
La renovació dels espais de joc és cabdal en el manteniment dels mateixos per
prevaldre la seguretat dels usuaris, i es fa en funció del tipus de joc i de la intensitat
d’ús. Totes les certificacions s’han de renovar anualment. La seva vida útil es calcula
al voltant dels 15 anys segons el tipus de joc i la intensitat d’ús.
Tots els emplaçaments segueixen les següents pautes de manteniment: inspecció
preventiva i manteniment correctiu (3 cops per setmana. Detecció d’anomalies o
desperfectes), inspecció funcional trimestral, airejat i desinfecció bimestral i canvi de
sorra bianual, pintura dels elements de joc bianual i neteja diària. El pressupost anual
d’aquest manteniment suma l’import d’ 1.800.000€.
La dotació de jocs a les àrees és heterogènia, ja que està supeditada a la superfície
disponible i al disseny de la mateixa. En la categoria de jocs anomenats tradicionals,
les àrees disposen de tobogans, gronxadors, balancins, rodones saltarines, castells i
carrusels, entre d’altres, i engloben el 75% dels elements totals. El 25% restant els
podem anomenar com a jocs moderns (equilibri, tirolina, musical, pènduls, grimpar, etc.).

3. OBJECTIUS
És objectiu del Govern Municipal dedicar esforços a millorar l’oferta de jocs infantils de
la ciutat, vetllant per afavorir la proximitat dels jocs als usuaris, per assolir una
distribució equitativa, per completar les tipologies de jocs, i per millorar l’oferta a les
edats menys ateses cobrint totes les franges dels usuaris.
En aquest context el Govern Municipal es dota d’aquest Pla, per promoure el joc a
l’aire lliure, aprofitant racons actualment infrautilitzats així com les oportunitats que els
espais verds ofereixen. Aquesta intenció es basa en el convenciment que els infants
necessiten viure les seves vides a prop de la natura, amb el joc a l’exterior com a
component central.
Un altre objectiu és aconseguir la integració dels elements pensats per els més petits
amb els elements dedicats a la gent de més edat que els acompanya. Afavorint
l’activitat física dels més grans combinant-los amb elements assumibles a exercitar-se
de manera moderada i adequada a les seves possibilitats. En definitiva, afavorir
l’activitat conjunta i la convivència generacional.
Totes les actuacions tant de renovació com de nova creació, estaran subjectes a
criteris de sostenibilitat i no contaminació, tant en relació als elements com al
procés d’execució de l’obra civil de l’àrea.
4

Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat

4. DESPLEGAMENT D’ACTUACIONS
El desplegament d’aquest Pla de Racons Infantils acull els següents punts :
-

Primera fase: Actuacions preliminars 2014-2015:
 10 Racons Infantils de nova creació.
 Pla de renovació de les àrees de joc infantil existents: 44 àrees.
 Actuacions introduint innovació (QR, NFC, APPS) i temàtiques.

-

Segona fase: Pla de Racons Infantils 2016-2019:
 Redefinir àrees per a la convivència intergeneracional entre nens i gent
gran.
 Pla de renovació de les àrees de joc infantil existents: 220 àrees.
 Actuacions de caire temàtic i innovador

4.1. 10 Racons Infantils de nova creació
La ciutat de Barcelona disposa a les zones verdes i a la trama urbana d’uns espais
infrautilitzats que poden ser habilitats com espais de joc a l’aire lliure:
- Existeix una demanda permanent de zones per a joc infantil pròximes als
usuaris.
- Existeix una demanda d’elements de jocs tradicionals (gronxadors,
tobogans,...)
Els criteris generals a complir en cada nova àrea i que tan sols variaran en la tipologia
del seu paviment esmorteïdor, depenent si es posen sobre paviment de sauló o dur,
seran les següents:
-

Aquests racons tindran una superfície d’uns 100 m².

-

Disposaran d’un a tres elements de joc, en funció de la superfície disponible,
concretament i per aquest ordre de prioritat: un gronxador doble, un tobogan i
una molla. De forma paral·lela i pel que fa als projectes de noves àrees de joc,
es donarà prioritat als elements de joc més demanats, concretament a
tobogans i gronxadors.

-

En una primera fase es realitzaran 10 racons, un per districte, majoritàriament
adreçats a nens i nenes fins a 12 anys, amb la intenció de seguir
desenvolupant més racons infantils al conjunt de la ciutat.

-

El tancament serà amb una tanca de fusta tipus anglès, amb dues portes
d’accés i dos rètols informatius. En una segona fase, amb les localitzacions a
determinar, s’atendran les franges d’edat menys dotades.
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-

Es col·locaran dues papereres fora de l’àrea i ben a prop de les portes d’accés.

La selecció dels 10 racons ha estat consensuada amb els diferents districtes i tan sols
es diferencien per la tipologia del seu paviment esmorteïdor. Les següents fitxes
descriuen les ubicacions dels 10 emplaçaments així com el factor diferenciador del
tipus de paviment.
En termes generals totes les propostes hauran de complir amb els requisits exposats
al present punt. Tot i això, a l’hora de definir cadascuna de les àrees, s’hauran
d’estudiar detingudament els elements de joc a utilitzar, atenent a les necessitats del
barri o mancances de la zona.
Tots els espais compliran la normativa UNE-EN1176 i UNE-EN1177 i el Plec de
Prescripcions Tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees de joc
infantil.
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DISTRICTE: CIUTAT VELLA
SITUACIÓ DE L’ÀREA: PASSEIG COLOM
PAVIMENT ESMORTEÏDOR: ACTUALMENT DUR, SERÀ SUBSTITUIT PER CAUTXÚ
PLÀNOLS DE SITUACIÓ:

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT: :
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DISTRICTE: EIXAMPLE
SITUACIÓ DE L’ÀREA: PARC DE L’ESTACIÓ DEL NORD
PAVIMENT ESMORTEÏDOR: ACTUALMENT SAULÓ, SERÀ SUBSTITUIT PER SORRA
PLÀNOLS DE SITUACIÓ:

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT: :
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DISTRICTE: SANTS-MONTJUÏC
SITUACIÓ DE L’ÀREA: RONDA DEL MIG (mar) – C.A. CAPMANY
PAVIMENT ESMORTEÏDOR: ACTUALMENT DUR, SERÀ SUBSTITUIT PER CAUTXÚ
PLÀNOLS DE SITUACIÓ:

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT: :
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DISTRICTE: LES CORTS
SITUACIÓ DE L’ÀREA: JARDINS DE CAN CUIÀS
PAVIMENT ESMORTEÏDOR : ACTUALMENT SAULÓ, SERÀ SUBSTITUIT PER SORRA
PLÀNOLS DE SITUACIÓ:

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT: :
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DISTRICTE: SARRIÀ – ST. GERVASI
SITUACIÓ DE L’ÀREA: J. DEL CAMP DE SARRIÀ
PAVIMENT ESMORTEÏDOR : ACTUALMENT DUR, SERÀ SUBSTITUIT PER CAUTXÚ
PLÀNOLS DE SITUACIÓ:

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT: :
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DISTRICTE: GRÀCIA
SITUACIÓ DE L’ÀREA: PLAÇA LESSEPS
PAVIMENT ESMORTEÏDOR : ACTUALMENT DUR, SERÀ SUBSTITUIT PER CAUTXÚ
PLÀNOLS DE SITUACIÓ:

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT: :
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DISTRICTE: HORTA - GUINARDÓ
SITUACIÓ DE L’ÀREA: CARRER DE LA FONT CASTELLANA
PAVIMENT ESMORTEÏDOR: CAUTXÚ
PLÀNOLS DE SITUACIÓ:

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT: :
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DISTRICTE: NOU BARRIS
SITUACIÓ DE L’ÀREA: C/ CASTELLVÍ – C/ LLIÇÀ (Torre Baró)
PAVIMENT ESMORTEÏDOR: ACTUALMENT SAULÓ, SERÀ SUBSTITUIT PER SORRA
PLÀNOLS DE SITUACIÓ:

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT: :
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DISTRICTE: SANT ANDREU
SITUACIÓ DE L’ÀREA: PLAÇA DR. CARARACH MAURI
PAVIMENT ESMORTEÏDOR: ACTUALMENT DUR, SERÀ SUBSTITUIT PER CAUTXÚ
PLÀNOLS DE SITUACIÓ:

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT: :
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DISTRICTE: SANT MARTÍ
SITUACIÓ DE L’ÀREA:PL. DE LA INFÀNCIA
PAVIMENT ESMORTEÏDOR: ACTUALMENT SAULÓ, SERÀ SUBSTITUIT PER SORRA
PLÀNOLS DE SITUACIÓ:

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT: :
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4.2. Pla de renovació d’àrees de jocs infantils existents
Les renovacions estaran supeditades a uns criteris generals i de disseny per optimitzar
el manteniment.
La finalitat d’una renovació integral és poder actualitzar aquella àrea existent de més
de 15 anys on el pas del temps ha fet minvar la seva vida útil, i que, en cap cas, es
podria assumir amb el pressupost adjudicat al manteniment del dia a dia.
L’abast del projecte inclou 44 actuacions localitzades per tota la ciutat. La creació
d’àrees de jocs infantils implica la confecció de projectes executius individuals, amb la
complexitat dels aixecaments topogràfics, identificació d’instal·lacions i definició de la
solució a executar en cada actuació.
En els exercicis 2014-2015 està prevista la renovació sota aquests criteris dels 44
emplaçaments que es distribueixen segons la següent taula:
TIPOLOGIA D'ACTUACIÓ

Remodelació integral: l’actuació inclou
la substitució dels jocs, vorada,
paviment, tanca, mobiliari (bancs i
papereres), senyalització, certificació de
l’àrea, i en el cas de ser més grans de
150m2.

EMPLAÇAMENT
2117 A-1 Av. Roma-Mallorca-Rocafort
2143 A-1 Jardins de Paula Montalt
2143 A-2 Jardins de Paula Montalt
3056 A-1 Plaça de Sants
7049 A-2 Plaça Meguidó
7066 A-1 Plaça Castelao
7173 A-1 Jericó-Vall d’Hebron- Natzaret
8045 A-1 Guineueta, Parc
0170 A-1 C.V.30 (Av. Diagonal-Llull)
0218 A-2 Can Miralletes

Remodelació integral amb sistema
QR: l’actuació inclou la substitució dels
jocs amb sistemes QR incorporats,
vorada, paviment, tanca, mobiliari 0058 A-1 Palmera de Sant Martí, Pl. de la
(bancs i papereres) senyalització,
certificació de l’àrea, i en el cas de ser
més grans de 150m2.

Canvi de jocs: L’actuació consisteix en
la substitució de l’element de joc infantil.

3024 A-4 Parc de Can Sabaté.
3251 A-1 Pl. Bonaventura Durruti
6020 A-1 Guinardó, Rda. (Escorial - Sardenya)
7146 A-1 Plaça Vall d’Hebron

UT

10

1

4

Canvi de jocs i posar sòcol: Implica el
canvi de l’element de joc i reposar el 7183 A-1 Ronda Guinardó-Sardenya
sòcol per a la contenció del paviment.

1

Canvi de jocs i fer paviment: l’actuació
de la renovació de l’element de joc 3214 A-1 Alumini-Carretera del Prat.
infantil està acompanyada de la 9187 A-1 Jardins de Massana
renovació del paviment.

2
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Recol•locació
de
jocs:
per
incompliment en les distàncies entre els
elements de joc infantils, cal reubicar-los
dins de la mateixa àrea sense que això
impliqui la seva substitució per uns de
nous.

2013 A-2 Montserrat, Jardins
2048 A-1 Antoni Gaudí, Pl.
2137 A-1 Rector Oliveras, Jardins del
3034 A-1 Plaça Teresa Claramunt.
3038 A-2 Can Clos
4053 A-1 Jardins Jaume Vicenç Vives.
4162 A-1 Josep Sunyol i Garriga-Camí de Torre Melina
6010 A-1 Mestre Balcells, Jardins del
7205 A-1 C.V. Montbau (Arquitectura (Angel Marques-Benlliure))

9

Recol•locació de jocs i posar sòcol:
Per
donar
compliment
a
les
interdistàncies es mouen els jocs
2071 A-1 Aragó - Enamorats (Pl. Enamorats)
existents. D’altra banda, i pel tipus de
paviment, cal reposar sòcol per contenir
les sorres.

1

Recol•locació de jocs i fer paviment:
Per
donar
compliment
a
les 4132 A-1 Jardins de Sant Joan de Deu.
interdistàncies es mouen els jocs 4159 A-1 Danubi - Les Corts, Trav.
existents. D’altra banda i pel tipus de 6009 A-1 Plaça del Nord
paviment, cal reposar-lo (cautxú).

3

Recol•locació de jocs, fer paviment i
tanca: Per donar compliment a les
interdistàncies es mouen els jocs 2102 A-1 César Martinell, Jardins de (Gran Via - Diputació existents. D’altra banda, i pel tipus de Casanova – Villarroel)
paviment, cal reposar-lo (cautxú) així
com refer la tanca.

1

Recol•locació i modificació de jocs:
Per
donar
compliment
a
les
interdistàncies es mouen els jocs i en
7189 A-1 Passatge Sense nom (Segur-Samaniego)
aquest cas s’aprofita per modificar
alguna peça del joc per tal que compleixi
amb la normativa vigent.

1

3045 A-2 Plaça de la Farga.
Modificació
de
jocs:
Aquestes
3112 A-1 Jardins de la Mediterrània.
actuacions impliquen modificar alguna
3222 A-1 Gran Via-Radi
peça dels jocs per tal que compleixi amb
6003 A-1 Sant Joan, Pg. ( Còrsega - Indústria )
la normativa.
7052 A-2 Boca Nord túnel de la Rovira.

5

Fer
paviment:
Les
actuacions 2054 A-1 Av. Josep Tarradellas (F. Macià- Av. Sarrià)
consisteixen en la renovació únicament 4045 A-4 Dr. Ferran-Manuel Girona-Capità Arenas-Manila
del paviment.
5080 A-2 Monterols, Parc de

3

Fer paviment i vorada: Aquesta
4000 A-1 Pl. Dr. Ignasi Barraquer
actuació implica la renovació del
7131 A-1 Jardins Prínceps de Girona
paviment i la col·locació de la vorada.

2

Reparació de tanca: L’actuació implica
5052 A-1 Jardins Josep Amat
la substitució parcial o total de la tanca.

1

TOTAL

44
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4.3. Innovació i TIC als parcs
La ciutat de Barcelona, com a ciutat capdavantera en la incorporació de noves
tecnologies i en l'ús de les TIC, potenciarà noves formes de viure l’experiència de
ciutat mitjançant sistemes de gamificació que, en el cas concret de les àrees, permetrà
interactuar els infants, nois i noies i el públic adult en general en els espais públics.
En aquest sentit, els elements incorporats al mobiliari urbà dels nostres parcs i jardins
ajudaran en gran mesura, a posar al servei de les persones la tecnologia digital per
desenvolupar noves formes de joc i d’aprenentatge, a la vegada que puguin ser un
nou mitjà per la difusió d’informació d’utilitat i consells saludables per els ciutadans
usuaris dels espais mitjançant tecnologies com la realitat augmentada, els codis QR,
NFC, APPs i d’altres que puguin incorporar-se en un futur. Tant els codis QR (Quick
response code) com els NFC (Near field communication) són mòduls útils per
emmagatzemar i compartir informació de manera digital.
Les propostes innovadores hauran de ser relativament fàcils d’implantar i sostenibles
en tots els sentits.

4.4. Redefinir les àrees lúdiques de nens i gent gran (àrees de convivència
intergeneracional)
Es constata que cada cop més, els avis acompanyen els néts en el temps de lleure a
les àrees de joc infantil dels espais públics. Cada dia hi ha més peticions d'activitats
per a gent gran als jardins i places de la ciutat. Per atendre aquestes demandes
socials es planteja la possibilitat de crear uns espais lúdics d'ús mixt, en els que avis i
nens puguin desenvolupar activitats lúdic - esportives en un mateix àmbit sense perdre
de vista que els menors de 5 anys necessiten de l’atenció continuada de
l'acompanyant, i per tant, les àrees destinades a aquesta franja d’edat no es
contemplaran.
L’Ajuntament ha recollit informació en relació al temes salut (ús terapèutic), benestar
psicosocial, esportiu, de lleure i de mercat. Ha valorat els aspectes normatius de la
convivència de les dues tipologies d’instal·lació (normativa, material, seguretat, ...) ha
treballat les possibilitats d’adaptació en les àrees existents així com les dades
demogràfiques (edat, territori, equipaments, proximitat,...); i per tant s’han identificat
una trentena d’espais adients per a la implantació d’aquesta nova tipologia d’àrea
mixta de convivència intergeneracional.

4.5. Actuacions temàtiques
Des de la vessant temàtica tradicional, clàssica i/o d’històries i contes immersos en la
tradició catalana, també s’instal·laran, sempre que els espais siguin adequats, àrees i
19
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elements amb un tema i una ambientació associada, que fomentin en els infants la
imaginació, el joc en equip, l’aprenentatge, l’organització i les relacions socials.
La primera actuació destacada d’aquests tipus es durà a terme abans que acabi el
mandat a la Plaça Sant Miquel, al districte de Ciutat Vella. Serà una àrea de jocs
temàtica: la casa de la girafa Ona. Tots els elements de joc estan fets i dissenyats
seguint l’estil i la personalitat dels personatges dels contes de l’Ona i la seva
construcció estarà supervisada per la seva creadora, Roser Capdevila. Aquestes
instal·lacions es pensen per satisfer edats diferents i la tria dels jocs es fa segons un
l’argument de conte per fer-los atractius a nens i nenes de 0-3 anys i complaure als
més grans de 3 anys.

5. PRESSUPOST
L’execució del Pla es durà a terme en els propers 5 anys i el seu pressupost total
associat, provinent tant de les inversions de les diverses àrees municipals que
treballaran de manera coordinada, com del manteniment efectuat per la Direcció
d’Espais Verds i Biodiversitat, serà aproximadament de 20,2 milions d’euros.

INVERSIONS
RENOVACIONS
TEMÀTIQUES
10 RACONS
CONVIVÈNCIA INTERGENERACIONAL

IMPORT (€)
9.626.000.156.000.560.000.880.000.11.222.000.-

DESPESA CORRENT

I IMPORT (€)

MANTENIMENT DE LES ÀREES

9.000.000.TOTAL

20.222.000.-

6. CONCLUSIONS
El Pla de Racons Infantils i de convivència intergeneracional a Barcelona esdevé clau
per a desenvolupar la visió d’Habitat Urbà, que revertirà positivament en la vida de les
persones en espais oberts com a llocs de convivència i relació equipats amb zones
d’estada i jocs en entorns de qualitat.
El Pla pretén desenvolupar una metodologia amb criteris normativitzats (donada la
importància cabdal en la seguretat) necessària per mantenir adequadament el parc
d'aproximadament 900 àrees de les que gaudeix la ciutat de Barcelona.
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El desplegament d’aquest Pla comporta des de la incorporació de noves àrees en
nous espais, la renovació d’àrees existents, l’actualització mitjançant les noves
tecnologies (TIC) dels diferents elements fins l’adequació d’àrees de jocs i estada als
canvis d’usos socials i familiars.
L’execució del Pla es durà a terme en els propers 5 anys i el seu pressupost total
associat, provinent tant de les inversions de les diverses àrees municipals que
treballaran de manera coordinada, com del manteniment efectuat per la Direcció
d’Espais Verds i Biodiversitat, serà aproximadament de 20,2 milions d’euros.
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