
Per al benestar de tothom i el seu bon funcionament durant aquest estiu 2020, us preguem 
que tingueu en compte:
• L’ESPAI LÚDIC AMBIENTAL PER A FAMÍLIES DEL PARC DE LA CIUTADELLA és un servei:

— obert i gratuït.
— enfocat a famílies amb infants de 0 a 5 anys.
— ha adaptat la seva proposta a les noves circumstàncies i mesures preventives derivades de la 
pandèmia.

• Cal fer reserva prèvia a través del formulari per accedir a l’espai de joc exterior.
• Aforament màxim de 50 persones en tot el recinte.
• Respecteu les recomanacions i suggeriments dels responsables de l’espai.
• Durant la preparació (de 9h a 10h) i la recollida (de 13h a 14h) no està permesa l’estada a l’espai 

exterior. Durant la recollida sí es permet l’estada a l’espai de jocs infantils.
• Els infants sempre han d’estar acompanyats d’un adult. No poden quedar-se sols. 
• Les joguines compartides del bagul no estan disponibles.
• Es permet l’accés a l’espai interior només per a l’ús del lavabo.
• Segons la normativa vigent, no és permès el consum de tabac, cigarrets electrònics ni d’alcohol o 

altres substàncies estupefaents.
• Recordem que no és permesa l’entrada de bicicletes (cal aparcar-les fora del recinte) ni als 

animals de companyia.
• L’ús per a escoles i casals quedarà limitat a grups de 10 infants amb els adults respon-sables 

acompanyants. Cal reservar prèviament al correu espailudicciutadella@bcn.cat.
• Els lavabos són d’ús exclusiu per a usuaris del servei, cal sol·licitar a l’equip educatiu per fer-ne ús 

i seguir tot el protocol de desinfecció abans d’entrar i de sortir.

Per accedir a l'espai exterior
— Feu ús exclusiu de les portes senyalitzades per a l'entrada i sortida.
— Seguiu el recorregut des de la porta d'entrada cap a la porta de sortida.
— És obligatori l’ús de mascareta en tot el recinte de LaLudo pels infants majors de 6 anys i 
adults.
— Desinfecteu-vos les mans tant a l’entrar com al sortir de l'espai exterior i interior.
— És obligatori l’ús d’una tovallola individual per cada persona que accedeix al circuit d'aigua.
— Manteningueu la distància de seguretat (2 m) en tot moment amb els usuaris i personal de 
LaLudo.
— Podeu dur joguines pròpies però no poden ser compartides. En cas de pèrdua, aquesta es 
dipositarà al bagul de l’espai exterior. Cal adreçar-se a l’equip educatiu per recuperar-la.  
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