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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA PROMOCIÓ DEL JOC 
INFANTIL A LA CIUTAT. 
 

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, 

d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic 

Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de 

resolució al Ple d’aquesta Corporació: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

La presència d’infants al carrer és un bon indicador de la qualitat de la vida 

social en una ciutat, però generalment, s’ha prioritzat el desplaçament dels 

adults per sobre de l’estada dels infants i adolescents a l’espai públic. La 

contaminació, l’apropiació de l’espai públic per part dels cotxes i els pocs 

espais de joc espontani existents, limiten el dret a la infància a la ciutat, a la  

salut i al joc. 

El novembre de 1959 l’Assemblea de les Nacions Unides van aprovar la 

Declaració dels drets dels infants. En l’article 31 d’aquesta declaració 

s’estableix el dret a jugar com un dret tan important pel desenvolupament 

dels infants com el dret a l’educació, l’habitatge o la nutrició, entre altres. 

Concretament l’article citat diu el següent: «L’infant té dret al descans, al 

lleure, al joc i a la participació en activitats artístiques i culturals». D’acord 

amb aquesta declaració doncs, les administracions han de vetllar perquè 

aquest joc es pugui desenvolupar de la millor manera possible a les 

nostres ciutats i que es faci garantint la inclusivitat. Així, les àrees de joc 

haurien de ser espais físics diversos, estimulants i accessibles que fossin 

inclusius per edat, gènere, cultures i diversitat funcional. Creant entorns 

que promoguin el joc no sexista i que no releguin les noies a espais 

secundaris. Aquests espais haurien d’esdevenir llocs de trobada i 

convivència comunitària que fomentessin el joc compartit i col·laboratiu. 

Cal una nova visió del joc a l’espai públic, afavorint i reconeixent la seva 

importància social i per tant, cal desenvolupar polítiques que reconeguin 
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els beneficis col·lectius del joc i la seva contribució a fer de les ciutats llocs 

més inclusius, sostenibles i saludables. Aquesta nova visió del joc però, no 

es pot centrar per tant, només, en les àrees de joc, sinó que també ha 

d’incloure els entorns, els accessos i la resta de la ciutat, permetent que 

aquest col·lectiu guanyi autonomia personal i qualitat de vida també en 

els desplaçaments cap a l’escola, passejant pel parc, anant als 

extraescolars o fent esport.  

Així doncs, cal repensar els espais i les oportunitats que la ciutat ens 

ofereix per tal de construir una ciutat que sigui més apropiada perquè els 

nens i les nenes hi creixin i hi visquin i això cal fer-ho escoltant i tenint en 

compte les necessitats i les opinions dels infants, dels adolescents, i en 

aquest sentit, el recent creat Consell de la infància i l’adolescència, podria 

tenir-hi un paper rellevant. Tal i com deia Francesco Tonnucci, «Una ciutat 

que assumeixi el rol de solucionar els problemes de la infància i adequar-

se a les seves necessitats serà una ciutat millor». 

És des d’aquesta mateixa visió que ajuntaments com el de Barcelona han 

anunciat l’elaboració de Plans de joc a l’espai públic per planificar les 

actuacions necessàries per avançar cap a models d’espai urbà que 

afavoreixin el dret a joc a la ciutat i ampliar i diversificar les oportunitats 

de joc per a la diversitat d’infants i adolescents i el conjunt de la 

ciutadania. Una planificació estratègica per posar de relleu la importància 

del joc en l’espai urbà com a element de qualitat de vida per a tota la 

població. 

Per les raons exposades, proposem al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció 
del següents 
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ACORDS: 

PRIMER. Elaborar una diagnosi de l’estat del joc infantil a l’espai públic de 
la ciutat de Terrassa i de les possibilitats i/o potencialitats en aquest àmbit.  

SEGON. Elaborar un Pla del joc a la ciutat de Terrassa que marqui els 
objectius, les actuacions a realitzar i comprometi el pressupost necessari a 
curt, mig i llarg termini. 

 

A Terrassa,  febrer del 2019. 

  

 

 

 

 

 


