LA
SÍNDICA
DEMANA
L’AJUNTAMENT
QUE
CONSTRUEIXI MÉS ZONES DE JOCS INFANTILS
PLENAMENT ACCESSIBLES I ADAPTADES A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
Vilà diu que a Barcelona hi ha 3.191 infants entre els 0 i els 15 anys amb
reconeixement de discapacitat, i demana al consistori que, en el menor temps
possible, promogui i intensifiqui la implantació de nous espais
Segons les dades que ha facilitat el consistori a la defensora, Barcelona només
disposa d’onze zones de jocs infantils totalment accessibles i adaptades a
persones amb discapacitat, una per districte, la qual cosa fa que, a la pràctica,
s’exclogui a una gran part de la població potencialment usuària
La defensora ha emès aquest suggeriment en una resolució després d’estudiar una
queixa presentada per una família amb un fill amb discapacitat
Barcelona, 2 de novembre de 2016.— La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà,
ha recomanat l’Ajuntament que promogui i intensifiqui, en el menor temps possible, la
implantació de noves zones de joc plenament adaptades i accessibles als nens i nenes
amb discapacitat, de tal manera que sigui possible el seu ús real i efectiu per part de la
població destinatària.
Vilà ha emès aquest suggeriment en una resolució després d’estudiar una queixa sobre
aquest dèficit presentada per una família amb un fill amb discapacitat. La família, a qui
Vilà ha donat la raó, denunciava que a la ciutat hi ha poquíssims parcs amb gronxadors
adaptats o altres jocs inclusius. Opina que un major nombre d’aquestes zones de jocs
faria possible una millor integració d’aquests infants i facilitaria el dret dels més petits a
gaudir-ne.
Segons les dades que el consistori ha facilitat a la defensora, Barcelona només disposa
d’onze zones de jocs infantils totalment accessibles i adaptades a persones amb
discapacitat, tant l’accés a l’àrea com els jocs, que estan adaptats a infants amb diversitat
funcional. En opinió de Vilà, aquest nombre és del tot insuficient, donat que a la ciutat hi
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ha 3.191 infants entre els 0 i els 15 anys amb reconeixement de discapacitat, segons
l’anuari estadístic municipal de 2016.
Ara mateix, la dimensió de la trama urbana i la dispersió en aquesta de les 11 zones de
jocs infantils accessibles i adaptades –una per districte, menys Sant Martí, que en té
dues-- fa que, a la pràctica, s’exclogui a una gran part de la població potencialment
usuària, tot i que les diferents normes expliciten fer possible l’accessibilitat i la integració
de totes les persones amb diferència funcional.
Ja en l’informe anual de 2015, la síndica va demanar garantir la plena accessibilitat de la
infància, tant als centres d’educació que restin pendents d’adaptar, como a les zones
d’esbarjo infantil, on no es disposa de gronxadors adaptats.
Canvis en la zona de jocs infantils del Zoo
El consistori ha informat a la síndica que ara s’està treballant en l’ampliació de l’àrea de
jocs infantils central del Zoo amb un projecte que s’ha dissenyat sota criteris
d’accessibilitat universal, tant pel que fa l’accés i la mobilitat interior, com en la tria
d’elements de jocs que permetin un ús als nens i a les nenes més enllà de les seves
capacitats funcionals.
D’altra banda, l’Ajuntament ha començat a treballar en el nou Pla d’accessibilitat de la
ciutat, en el marc que estableix la recent Llei d‘accessibilitat aprovada pel Parlament l’any
2014. La intenció municipal és fer una diagnosi de les àrees de jocs infantils i
posteriorment intervenir-hi, incorporant l’accessibilitat a l’entorn i als elements de joc.
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