
 

LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA INSISTEIX EN LA NECESSITAT DE 

CONSTRUIR MÉS ZONES DE JOC INFANTIL ACCESSIBLES I INCLUSIVES 

 Per aquest motiu, la defensora de la ciutadania de Barcelona ha decidit actuar 

d’ofici i endegar una investigació sobre aquesta situació.  

Barcelona, 21 de febrer del 2020 – Com ja va reclamar l’any 2016 arran de la queixa 

d’una família amb un fill amb diversitat funcional, la síndica de greuges de Barcelona, 

Maria Assumpció Vilà, ha insistit en la necessitat de promocionar i construir més zones 

de joc infantil plenament accessibles i inclusives.  

El 2016 aquesta família va contactar amb la Sindicatura de Greuges de Barcelona per 

denunciar el dèficit de parcs infantils en què el seu fill amb diversitat funcional pogués 

jugar amb total normalitat. 3 anys més tard, i després de tornar a contactar amb la 

família, expressen que tot i que ha passat el temps, la situació dels parcs infantils 

inclusius segueix igual i no ha millorat.  

En el seu moment, la família va mostrar el seu malestar amb l’Ajuntament de 

Barcelona, ja que no van tenir resposta a una instància en què demanaven algun joc 

inclusiu i singular en el parc de prop de casa seva. Pensen que d’aquesta manera no es 

té en compte les famílies amb fills amb necessitats d’inclusió. 

“Cal tenir en compte i diferenciar que no només es tracta d’accessibilitat física als 

espais de joc infantil, sinó que el joc en qüestió també sigui inclusiu des del punt de 

vista comunicatiu i cognitiu”, ha explicat la síndica Vilà.  

Actualment, la situació a Barcelona és la següent: de les 902 àrees de joc i espais 

lúdics que hi ha a la ciutat, només 5 tenen tots els elements d’inclusió universal, tan 

sols 10 són plenament accessibles i 22 tenen algun element d’inclusió universal. “Com 

bé mostren les xifres, és evident que la infraestructura lúdica de la ciutat no és prou 

diversa per oferir propostes inclusives per a la infància barcelonina”, ha lamentat la 

defensora de la ciutadania.  

Durant l’any 2019 l’Ajuntament va anunciar que està treballant en la promoció i 

l’impuls del joc infantil a tota la ciutat mitjançant el Pla del joc a l’espai públic de 

Barcelona amb horitzó 2030. “Estem estudiant i analitzant aquest pla per veure quin 

grau d’implementació tindran jocs infantils inclusius”, ha avançat Vilà. 

Davant aquesta situació que no millora, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha 

recordat que cal que els espais de joc infantil tinguin en compte criteris d’accessibilitat 

(física, cognitiva, comunicativa) i que també comptin amb elements de joc certificat 

com a inclusius, que permetin als infants amb diversitat funcional gaudir-ne, com ho 

fan la resta de nens i nenes. Per aquest motiu, la defensora de la ciutadania de 

Barcelona ha decidit actuar d’ofici i endegar una investigació sobre aquesta situació. 


