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M. Assumpció Vilà i Planas
RESOLUCIÓ DE LA SÍNDICA DE GREUGES REFERENT A L’ACTUACIÓ D’OFICI
SOBRE L’ACCESSIBILITAT I EL GRAU D’INCLUSIVITAT QUE OFEREIXEN ELS
PARCS INFANTILS ALS BARRIS DE BARCELONA

Descripció dels fets objecte de la queixa
L’any 2020, aquesta Sindicatura va decidir iniciar una actuació d’ofici relacionada amb
l’accessibilitat i el grau d’inclusivitat de les zones de jocs infantils de la ciutat, amb
motiu de les queixes presentades per pares amb infants amb diversitat funcional que
tenien dificultats per trobar parcs infantils amb elements de joc a la ciutat pensats per a
infants i adolescents.
La Sindicatura va atendre una queixa l’any 2016 d’uns pares que tenien una filla amb
discapacitat física i cap dels elements de joc que habitualment es troben als parcs
infantils de la ciutat estava pensat per a infants i adolescents amb problemes de
mobilitat. Des d’aquesta institució es emetre una decisió en la què es recomanava a
l’Àrea de Drets Socials que es promogués i s’intensifiqués, en el menor temps
possible, la implantació de noves àrees de jocs plenament adaptades als infants
discapacitats de tal manera que fos possible el seu ús real i efectiu per part de la
població destinatària.
Tres anys després van tornar a la Sindicatura per exposar que no havia canviat res
d’ençà la queixa que van presentar.
A finals de l’any 2019, coincidint amb aquesta visita, l’Ajuntament de Barcelona va
anunciar l’impuls del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona horitzó 2030.

Actuacions fetes
Aquesta actuació d’ofici coneix, també, la mesura de govern Cap a una política de joc
a l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada el 23 de febrer de 2018, i les
Recomanacions per a unes àrees de joc accessibles i inclusives, elaborat per la Xarxa
d’Accessibilitat i Vida Independent de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva,
elaborat el mes de febrer de 2019.
Per tal de conèixer el grau d’inclusivitat que ofereixen els parcs infantils als barris de
Barcelona, en data 26 de febrer de 2019, es va sol·licitar informació a la Segona
Tinença d’Ecologia Urbanisme, Infraestructures i mobilitat.
Resposta dels òrgans afectats
En data 10 de desembre de 2020 aquesta Sindicatura va rebre la informació
sol·licitada. Exposen que:
 a data 31 de desembre de 2015, a Barcelona hi ha 2.273 infants amb discapacitat
entre 0 i 12 anys

Aquesta resolució s’emmarca dins el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), d’acord amb la Mesura de Govern sobre l’Estratègia d’Impuls de l’Agenda
2030, concretament amb els objectius 10 i 11, reducció de les desigualtats i ciutats i comunitats sostenibles.

 a data desembre 2016 hi ha 466 àrees de jocs infantil adreçades a infants de 0 a 5
anys i 602 a nens/es de 6 a 12. Només 10 àrees de jocs infantils estan adaptades.
 els districtes de Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Martí no tenen àrees de joc
infantils adaptades per infants de 0 a 5 anys.
 els districtes de Eixample i Gràcia no en tenen per a infants de 6 a 12 anys
 el districte de Les Corts és el que té una ràtio més elevada de superfície d’àrea de
joc infantil adaptada, tant pels infants amb reconeixement legal de discapacitat de
0 a 5 anys com pels de 6 a 12 anys.
 Hi ha 5 districtes que presenten una prevalença de discapacitat en persones de 0
a 12 anys per sobre de la prevalença de ciutat: Sant Martí, Sant Andreu, HortaGuinardó, Nou Barris i Sants-Montjuic.
 els districtes de Sarrià –Sant Gervasi, Les Corts, i Gràcia són els que presenten
una prevalença de discapacitat en persones de 0 a 12 anys per sota de la
prevalença de ciutat.
 un 1,73% dels infants amb discapacitat de 0 a 5 anys té a 5 minuts o menys de
casa seva una àrea de joc infantil adaptada. En el cas dels infants de 6 a 12 anys
aquest percentatge és del 2,57%.
En quant a les àrees de joc infantil expliquen que n’hi ha 856 distribuïdes en 606
espais verds i existeixen tres tipologies:
a) 666 àrees d’us general que representen el 77,80% del total
b) 180 àrees de joc accessibles (permeten l’accés a nens amb diferents
discapacitats, bàsicament amb cadira de rodes) que representen el 21,03% del
total
c) 10 adaptades (a més dels accessos adaptats, contenen elements de joc adaptats
per infants amb diferents discapacitats). Cada element de joc pot estar adaptat per
una o vàries discapacitats; la majoria dels jocs estan adaptats per a nenes i nens
amb discapacitat física.
Informen que les àrees estan adreçades a tres franges d’edat: fins a 5 anys (253
àrees), de 6 a 12 anys (390 àrees) i mixtes (213 àrees que poden ser utilitzades per
infants de 0 a 12 anys).
Consideren que atès que les àrees mixtes poden ser utilitzades per ambdues franges
d’edat les àrees de joc, a efectes d’anàlisi, passen de 856 a 1069 (456 per a infants
fins a 5 anys d’edat i 603 per a nens i nenes de 6 a 12 anys).

CONSIDERACIONS
En el tema que ens ocupa, cal tenir en compte que l’article 31 de la Convenció sobre
els Drets de l’Infant de les Nacions Unides diu que tots els infants tenen dret a jugar, a
descansar, a participar en activitats de lleure pròpies de l’edat i a participar en
activitats culturals i artístiques. Per tant, és a tots els nivells de l’administració dels
estats a qui correspon promoure les mesures i oportunitats adients per possibilitar que
tots els infants puguin integrar-se en condicions d’igualtat garantint, d’aquesta manera,
el gaudi ple i efectiu dels drets que tenen reconeguts per la Convenció.
En el mateix sentit, l’article 7 de la Convenció sobre el Drets de les Persones amb
Discapacitats, es refereix expressament als nens i nenes dient que “els Estats part
prendran totes les mesures que calguin per assegurar que tots els nens i nenes amb
discapacitat gaudeixin plenament de tots els drets humans i llibertats fonamentals ens
igualtat de condicions que els altres nens i nenes. En totes les activitats relacionades
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amb els nens i nenes amb discapacitat una consideració primordial serà la protecció
de l’interès superior dels infants.”
1.- Mesura de Govern: Cap a una política de joc a l’espai públic (2018)
Pla del Joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030 (2019)
El 23 de febrer de 2018 es va presentar al Ple Municipal, la mesura de Govern Cap a
una política de joc a l’espai públic. Com s’esmenta al document “Aquesta mesura
de govern situa els reptes a l’hora d’afavorir el joc a l’espai públic i a la vida quotidiana,
recull les actuacions ja desenvolupades o que han estat en marxa durant els darrers
anys i identifica les accions previstes per als anys 2018 i 2019 per definir el Pla del joc
a l’espai públic 2020-2030”
Amb aquesta finalitat, el primer objectiu que planteja, i en el qual ens centrarem, és el
”d’ampliar i diversificar les oportunitats de joc lliure i inclusiu a les àrees de joc, als
espais lúdics multifuncionals i a l’entorn urbà de la ciutat des d’una concepció global i
territorial innovadora”
El dret a l’accessibilitat de les àrees infantils municipals ve recollit a la Llei 14/2010, de
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. L’article 56
especifica que “s’ha de garantir que els infants i els adolescents que tenen una
discapacitat física, psíquica o sensorial puguin accedir als espais i zones
recreatives públiques i en puguin gaudir, d’acord amb la legislació vigent en
matèria d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”.
Al document Recomanacions per a unes àrees de joc accessibles i inclusives es
defineix l’accessibilitat com “com aquella característica que ens ha de permetre
accedir, comprendre i interactuar, d’una manera autònoma i natural, amb els entorns
que ens envolten i les activitats que en aquests es desenvolupen.” És a dir, els
productes i els serveis són accessibles en la mesura que tothom els pot fer servir amb
independència de les seves capacitats físiques.
De la mateixa manera, cal entendre per jocs inclusius, aquells que permeten jugar a
infants amb diferents capacitats.
Per tant, quan en la renovació o creació de les àrees de joc es vetlla per la seva
accessibilitat i per la instal·lació d’elements de joc inclusius no nomes es contempla la
diversitat de nens i nenes, sinó que s’aconsegueix que un major nombre d’infants
puguin fer-ne ús garantint, d’aquesta manera, la seva interacció i integració.
L’objectiu de la mesura de Govern Cap a una política de joc a l’espai públic, es
centrava en desplegar un pla per impulsar el joc a la ciutat amb un horitzó 2030.
Aquest pla s’assentava en les actuacions desenvolupades des de l’any 2016 i les
previstes l’any 2018 i 2019.
L’any 2019 es va presentar el Pla de Joc a l’espai Públic de Barcelona amb horitzó
2030 que, entre d’altres, persegueix “un canvi de paradigma per esdevenir una ciutat
amb zones específiques de joc més diverses, creatives, accessibles i inclusives (...)”.
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També cal tenir present que l’any 2015, Nacions Unides va aprovar el que s’anomena
l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. L'Agenda conté 17 Objectius
per al Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites associades a assolir en l’horitzó
de l’any 2030. Dels 17 ODS, el Pla de Joc treballa per l’Objectiu 11 que planteja
aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs,
resilients i sostenibles i, específicament, en la fita 11.7: “Per a 2030, proporcionar
accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en
particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb
discapacitat” .
En aquest context el, Pla de Joc recull 10 fites clau. Respecte a la fita número 6 diu:
INCREMENTAR les oportunitats de joc de les persones amb diversitat funcional
afavorint el joc inclusiu i l’entorn accessible a les àrees de joc mitjançant millores de
disseny d’accessibilitat universal i augmentant els elements de joc certificats com a
inclusius.



Punt de partida l’any 2018: El 25% de les àrees de joc són accessibles o amb
elements certificats com a inclusius
Punt d’arribada, com a molt tard, l’any 2030: El 100% de les àrees de joc
noves i renovades són accessibles i amb elements certificats com a inclusius.

De la informació facilitada es desprèn que en el període 2015-2017 es van crear 59
àrees de joc. Ara bé, també es constata només en 16 d’aquestes (un 27,12%), es
van instal·lar jocs inclusius i no en tots els casos es tracta d’àrees de joc
accessibles, com seria el cas de l’actuació 2174 Anaís Napoleón A3·al barri de Fort
Pienc, Carrer Marina (entre Casp i Gran Via) o en l’ actuació 9237 Pare Pérez del
Pulgar al barri de la Trinitat Vella, carrer Pare Pérez del Pulgar amb Vicenç Montalt.
La creació d’aquestes àrees es va concentrar en els districtes de Sant Martí i
l’Eixample. En canvi, no es va fer cap àrea de nova creació als districtes de Ciutat
Vella, Sarrià Sant-Gervasi i Nou Barris.
En quant a les 111 àrees que van ser renovades durant el mateix període, s’hi van
instal·lar jocs inclusius només en 35 i accessibles, únicament en 14. Com en el
cas anterior, el gruix de les actuacions es concentra en el districte de Sant Martí,
essent els districtes amb menys actuacions el de Ciutat Vella, Sarrià-Sant-Gervasi i
Horta-Guinardó.
Pel que fa a les 10 àrees de joc que estava previst crear en el període 2018-2019
només 3 disposen de jocs accessibles i/o inclusius i 3 àrees de jocs no disposen de
jocs accessibles ni inclusius. De les 4 àrees restants una està en projecte i 3 en
obres.
A les 39 àrees renovades amb nous criteris durant el període 2018-2019 es
constata un sensible canvi de tendència respecte el període anterior: en 32 d’elles
s’han instal·lat jocs accessibles i/o inclusius. En aquest cas, el gruix de les actuacions
s’han dut a terme en el districte de Nou barris seguit dels de Sant Martí i Sant Andreu.
Del llistat amb els 20 nou espais lúdics del període 2018-2019, aquesta Sindicatura
vol remarcar que es tracta d’una xifra notablement inferior als espais creats en el
període 2015-2017 (59 àrees de joc). De les dades facilitades, dels 20 nous espais
lúdics en el període indicat, només s’han fet 8. La resta d’espais projectats no s’han
dut a terme, ja sigui per anul·lació o suspensió i encara es continua sense informació
al respecte.
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Dels 8 finalitzats, 1 no disposa de jocs accessibles ni inclusius (Pla del Sol) i 2 no
disposen de jocs accessibles(Parc Central de Nou Barris i Parc de la Pegaso). Tenint
en compte l’objectiu perseguit pel Pla de Joc no s’explica la raó de la inexistència
de jocs accessibles i/o inclusius en espais lúdics de nova creació.
Si contrastem aquestes dades amb les referents a la prevalença d’infants amb
diversitat funcional segons els districtes de la ciutat, aquesta Sindicatura vol posar de
manifest que s’observa un esforç en l’actuació municipal i les necessitats detectades,
especialment al districte de Sant Martí, on hi ha la prevalença més alta d’infants amb
diversitat funcional (1,57%).
No obstant, als districtes de Sant Andreu, Horta-Guinardó i Nou Barris, amb
prevalences similars (1,56%, 1,49% i 1,39%, respectivament), tot i que s’han fet
intervencions i s’han millorat i adaptat algunes àrees de joc, entenem que segueixen
sent insuficients front als infants amb diversitat funcional que, segons les dades
facilitades, hi ha en aquests districtes.
No volem apartar la nostra atenció de l’objectiu que persegueix la fita número 6 Pla de
Joc a l’espai Públic de Barcelona amb horitzó 2030, que es concreta en que, com a
molt tard, el 100% de les àrees de joc noves i renovades siguin accessibles i amb
elements certificats com a inclusius.
Si acotem més el focus, observem que des del 2015 fins el 2019 estava prevista la
creació de 89 noves àrees de joc. De la informació que ens ha estat facilitada pel
consistori se n’han creat 73 i d’aquestes només 26 disposen de jocs accessibles i/o
inclusius.
D’una visió global de les dades i del seu contrast es pot arribar a la conclusió que, de
seguir aquesta tendència, serà difícil aconseguir l’objectiu previst; més encara quan
com ja s’ha senyalat, de totes les noves àrees de joc creades només una part s’han fet
accessibles i/o inclusives.
És important destacar que la ciutat de Barcelona té el compromís de convertir-se en
una ciutat completament jugable per a tots els seus infants i que totes les zones
lúdiques siguin accessibles, adaptades i inclusives.
Aquesta Sindicatura considera que si bé ha hagut una millora en l’evolució de la
renovació de les àrees de joc existents, cal fer una esforç per incrementar aquesta
progressió.
Si es vol consolidar una nova visió del joc a la ciutat i fer que sigui capdavantera en les
polítiques d’accessibilitat i d’inclusió social s’hauria de perseguir l’ambiciós objectiu
que cada barri de la ciutat disposi, com a mínim, d’una àrea de joc infantil adaptada
per a infants amb diversitat funcional i perseverar perquè totes les àrees de joc
existents siguin, com a mínim accessibles i disposin de jocs inclusius.
Cal tenir present que l’accessibilitat als parcs és imprescindible no només per als
infants que els utilitzen, sinó per als adults que els acompanyen. És evident que si
quan es dissenya un espai es fa per a tothom, es dota a tots els ciutadans d’autonomia
el què comporta un benefici immediat pel conjunt de la societat i esdevé un element
fonamental per a aconseguir una societat basada en la igualtat de drets. En aquest
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sentit també s’impulsaria l’ODS 10 que ens commina a no deixar ningú enrere i que
esdevé principi transversal en tota l’Agenda 2030. Concretament, la fita 10.2 que
potencia i promou la inclusió social. És en el desplegament del disseny de polítiques
integrals i canvis transformadors on s’assolirà una ciutat més inclusiva.
2.- INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA
Així mateix, es vol posar de manifest que l’interès d’aquesta Sindicatura era conèixer
el grau d’accessibilitat i inclusivitat que ofereixen els parcs infantils als barris de
Barcelona.
En quant a la totalitat d’àrees de joc infantil a la ciutat, del contrast entre la informació
facilitada pel consistori i l’obtinguda a les diferents pàgines webs municipal el primer
que atrau la nostra atenció és la dificultat per conèixer la realitat del nombre total
d’àrees de joc infantil a la ciutat. Així, si a l’informe s’exposa que hi ha 856 àrees de
joc hem pogut comprovar sensibles diferències en la informació que s’obté a través de
la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona <https://ajuntament.barcelona.cat/ca/>
quan fem una cerca per àrees de joc infantil.
Quan fem una recerca per “àrees de joc infantil” a la pàgina web de l’Ajuntament de
Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/ca/ (21-7-21), les dues primeres entrades
amb informació són les següents:
a. A parcs i jardins s’informen 600 àrees de joc. <https://www.barcelona.cat/ca/quepots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/arees-de-joc-infantil> (21-7-21)
b. A Ecologia urbana s’informa que La ciutat de Barcelona disposa de més de 800

espais

públics

dedicats

al

joc

infantil

<https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/gestiodel-territori/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/arees-de-joc-infantil>
(21-7-21).

La mateixa pàgina disposa d’un link (Localització d'àrees de joc infantil) que
hauria de permetre conèixer-ne la ubicació però el link redirigeix a una pàgina
nodisponible:
<https://guia.barcelona.cat/ca/llistat?tipuscerca=directoris&c=006200?004013001> (217-21).
c.

Si el què volem és fer una cerca per parcs i jardins i categoritzar les àrees de
joc infantil i espais de joc accedim a <https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-abcn/parcs-i-jardins>.(21-7-21) En aquest cas, s’obté un resultat de 500 àrees
de joc infantil i espais amb jocs.

Queda palesa la dificultat per obtenir informació precisa sobre quines són les
àrees de joc accessibles. Tampoc és possible saber on estan situades les 10
àrees de joc adaptades per a nens i nenes amb diversitat funcional.
Així mateix, s’ha pogut constatar que, a la pestanya informació de cadascun dels
parcs, més enllà de la úbicació geogràfica del parc no hi ha cap informació al respecte
de si es tracta d’una de les àrees de joc adaptades o si és una de les qualificades com
accessibles i/o amb jocs inclusius.

A tall d’exemple, i fent referència a les àrees de joc infantil que consten com
adaptades al document
INFANTS AMB RECONEIXEMENT LEGAL DE
DISCAPACITAT . Anàlisi sobre l’accessibilitat a les àrees de joc infantils Desembre
2016 (Annex C adjunt a la informació rebuda), es comprova que:
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1. no figura cap informació a l’àrea de Joc Infantil Parc de la Pegaso
https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/area-de-jocinfantil_99400355973.html> (21-7-21)

2. tampoc

a

l’area

de

Joc

Infantil

-

Parc

de

la

Ciutadella

<https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/area-de-joc
infantil_69125052.html>.(21-7-21)

En aquest sentit, el document Recomanacions per unes àrees de joc accessibles i
inclusives, elaborat el febrer de 2019 pel grup d’Accessibilitat de la Xarxa
d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI), ja recull entre les seves recomanacions en
matèria d’accesibilitat per a les àrees de jocs infantils que “El parc ha d’estar
correctament senyalitzat als panells d’orientació del barri, indicant el nom i la distància,
i si és accessible o parcialment accessible. Els senyals han d’evidenciar de manera
clara on s’ubiquen els itineraris, passos i accessos accessibles indicant també els que
no ho són, per evitar efectes negatius innecessaris. Aquesta informació ha de
disposar-se a l’entorn digital per a que els usuaris puguin saber per endavant on
s’ubiquen aquestes zones de joc a Barcelona, si són accessibles per a tothom i a
què podran jugar.”
En aquest punt es fa necessari recordar que el dret que tenen els ciutadans a rebre
una bona informació per part de l’administració està reconegut a l’article 11 de la Carta
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, als articles 20 i 105 de la Constitució
espanyola i, a l’article XI de la Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat. Partint
de les previsions constitucionals el dret d’accés a la informació pública s’ha desplegat
en altres disposicions del nostre ordenament jurídic.
Ara bé, el dret d’accedir a la informació s’ha de diferenciar de l’obligació que té
l’administració de fer pública tota aquella informació de què disposa i que és d’interès
general, com és el cas que ens ocupa. Però a més, aquesta informació ha de ser
correcte, completa, no contradictòria, comprensible i de fàcil accés. Aquests requisits
són els que, en opinió d’aquesta Sindicatura, informen el principis de transparència i
eficàcia inherents a una bona administració.
Tant l’article 13 de la Llei 39/2015, com el 3.1 de la Llei 40/2015, imposen els deures
d’informació i d’exercici de servei efectiu als ciutadans, a més d’un exercici proactiu de
simplicitat, claredat, proximitat als ciutadans i transparència de l’actuació
administrativa.
Tal com hem dit al principi cal tenir present que el principi rector en l’actuació de
l’administració ha de ser l’interès superior dels infants i atès que la informació que ens
ha estat facilitada està en poder de l’administració, com a mínim des de l’any 2016, és
fa difícil explicar que no hi figuri ni a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona ni,
tampoc, a la de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Des de la Sindicatura de Gregues de Barcelona, es considera, que cal fer un esforç
per tal que tant aviat com sigui possible aquesta informació sigui accessible a la
ciutadania d’una manera fàcil, ràpida i intuïtiva de forma que es pugui saber
quins són els parcs adaptats, quins són els accessibles, en quin grau d’accessibilitat
i de quins jocs inclusius disposen, de manera que tothom que ho vulgui pugui conèixer
les característiques de les diferents àrees de joc quan ha de portar-hi els infants.
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L’article IV.2 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
estableix que “Les persones discapacitades gaudeixen d'una assistència municipal
particular. Se'ls han d'adaptar els habitatges, els llocs de treball i de lleure” i en la
mateixa línia, l’article 26 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea senyala
que “La Unió reconeix i respecta el dret de les persones discapacitades a beneficiar-se
de mesures que garanteixin la seva autonomia, la seva integració social i professional i
la seva participació en la vida de la comunitat”
També és important destacar l’article 27 de la referida Carta quan diu que “Els estats
membres reconeixen el dret de tots els infants a un nivell de vida adequat al seu
desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social.”
Finalment, també s’ha de tenir present que la Convenció sobre els drets de les
persones amb discapacitat de les Nacions Unides té com a un dels seus principis
rectors la participació i inclusió plenes i efectives a la societat de les persones amb
discapacitat.
Aquesta Convenció estableix també que “Els estats part en aquesta convenció
reconeixen el dret en igualtat de condicions de totes les persones amb discapacitat a
viure a la comunitat, amb opcions iguals a les de les altres, i han d’adoptar mesures
efectives i pertinents per facilitar el ple gaudi d'aquest dret a les persones amb
discapacitat i la seva plena inclusió i participació a la comunitat” (Article 19).
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el
Reglament que regula aquesta institució, aquesta Sindicatura té com a missió valorar
si s’ha produït un greuge i, considerats els fets i les normes aplicables, conclou que, en
aquest cas, l’actuació de l’Ajuntament de Barcelona no està sent eficaç atès que de la
lectura dels documents mesura de Govern Cap a una política de joc a l’espai públic, i
Pla de Joc a l’espai Públic de Barcelona amb horitzó 2030, en contrast amb la
informació facilitada per l’Ajuntament de Barcelona, i de seguir l’actual tendència no es
podrà assolir l’objectiu programat a la 6ª fita del Pla del joc a l’espai públic de
Barcelona amb horitzó 2030, això és, que el 100% de les àrees de joc noves i
renovades siguin accessibles i amb elements certificats com a inclusius.

En conseqüència, emeto la següent decisió:






Recomanar a l’Ajuntament de Barcelona que les reformes dels espais lúdics, així
com la creació d’aquests nous espais siguin directament accessibles i amb
elements inclusius.
Recomanar a l’Ajuntament de Barcelona que es destinin els recursos necessaris
per a aconseguir l’objectiu que, com a mínim, hi hagi un àrea de joc adaptada a
cada barri de la ciutat.
Recomanar a l’Ajuntament de Barcelona que revisi els projectes de les àrees de
nova creació així com el nivell de reformes de les àrees de joc per poder assolir
l’objectiu establert a la 6a. Fita del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb
horitzó 2030: aconseguir que el 100% de les àrees de joc noves i renovades
siguin accessibles i amb elements inclusius.
Recomanar a l’Ajuntament de Barcelona que la informació en vers les àrees de joc
accessibles, inclusives i adaptades es posi a disposició de la ciutadania el més
aviat possible i que aquesta informació sigui completa, transparent i correcta.

Ronda Sant Pau, 43-45, 3ª planta
08015 Barcelona
Tel. 93 413 29 00
sindicadegreuges@bcn.cat
www.sindicabarcelona.cat

M. Assumpció Vilà i Planas
Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i del seu contingut
s’informarà la persona interessada.

Barcelona, 21 de juliol 2021
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