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Les dues primeres àrees de joc cocreades amb 

infants prenen forma 
 

» Les àrees de joc del Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, i del Parc 

Central de Nou Barris són les primeres dissenyades conjuntament amb els nens i 

nenes de les escoles properes 

 

» Aquesta nova manera d’idear les àrees de joc s’emmarca en la Mesura de Govern 

“Barcelona dona molt de joc”, aprobada al mes de febrer 

 

» HI han participat 173 nens i nenes de les escoles Turó Blau, Pegaso i Congrés 

Indians en el cas del Parc de la Pegaso; i de les escoles Àgora i Calderón de la 

Barca i de l’Esplai La Guineueta en la remodelació del Parc Central de Nou Barris. 

 

» Els projectes incorporen jocs i activitats per a nens i adolescents de totes les 

edats 

 

 
 

Primera intervenció al Parc de la Pegaso 
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La remodelació de les àrees de joc infantil del Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, i 

del Parc Central de Nou Barris ja compten amb un avantprojecte elaborat conjuntament entre 

l’Ajuntament i gairebé 200 nens i nenes de 5è i 6è de Primària de les escoles properes a 

aquests espais. Aquests projectes són els primers resultats d’una nova manera de crear les 

àrees de joc i els espais lúdics a la ciutat que està impulsant l’Ajuntament de Barcelona, tenint 

més en compte les necessitats i visions dels infants. L’objectiu és fomentar el joc al carrer i 

aconseguir una ciutat més amable i agradable incorporant aquestes metodologies participatives 

de manera més sistemàtica a tots els districtes.  

 

L’Ajuntament va presentar a finals de febrer d’aquest any la Mesura de Govern “Barcelona 

dona molt de joc”, apostant per una nova visió del joc infantil a l’espai públic. Aquest pla, que 

preveu la creació de 89 àrees de joc i espais lúdics i la renovació de 150 més fins al 2019, 

incorpora, entre d’altres aspectes, la cocreació d’algunes d’aquestes àrees de joc.  

 

Així, els districtes de Sant Andreu i Nou Barris han estat els primers en comptar amb els 

principals implicats –els nens i nenes– a l’hora de dissenyar la remodelació d’aquests espais, 

escoltant les seves necessitats i demandes. L’objectiu, a més, és transformar aquests parcs en 

grans espais lúdics, en els quals tant la selecció de les estructures, com la disposició dels 

elements i el disseny de tot l’espai siguin estimulants i jugables i vagin més enllà de la 

tradicional àrea de joc delimitada.  
 

Primera intervenció al Parc Central de Nou Barris  
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Aquest procés de cocreació ha comptat amb quatre sessions participatives. Les tres primeres 

sessions es van plantejar com un repte educatiu en el qual els infants es van convertir en 

l’equip creatiu del disseny del parc. Amb aquestes sessions es van copsar les opinions dels 

nens i nenes i es va extreure informació per orientar la transformació d’aquests dos parcs.  

 

Després d'aquest procés de co-creació, que va dur a terme l'Institut Infància i Adolescència, el 

Departament de Prospectiva de l'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i també l'Institut de Parcs i 

Jardins, s’ha treballat conjuntament amb els respectius districtes per estudiar i valorar les 

propostes i necessitats de joc dels nens i nenes.  

 

Finalment, la darrera sessió del procés de cocreació amb infants ha consistit en un retorn per 

part de les regidores de districte, Laia Oritz, en el cas de Sant Andreu, i Janet Sanz, de Nou 

Barris, als infants participants per explicar-los què s'incorporarà al projecte i què no, justificant 

per què es trien unes opcions i no unes altres.  

 

D’aquesta primera proposta d’avantprojecte se’n farà un projecte executiu per licitar la primera 

fase de les obres de transformació dels nous parcs, primera fase que  acabarà cap al maig del 

2019. 

 

Les propostes que els nens i nenes han proposat han estat: 

 

 

1. Estructures grans i diferents amb tobogans tubulars, tirolines llargues i ràpides.  

2. Jocs per saltar com si fos un llit elàstic. 

3. Propostes per a tothom siguin quines siguin les vostres capacitats.  

4. Espai per fer joc esportiu, sobretot jocs de pilota com el futbol, bàsquet o volei, i grades 

per veure els que juguen  

5. Espai per jugar amb la bicicleta, el patinet, com també la possibilitat d’un skate park. 

6. Bosquet i muntanyetes, pendents als parcs i que els diferents espais del parc estiguin 

més connectats.  

7. Turons d’herba més petits per poder rodolar i que a sota hi hagués un túnel de tub. 

8. Teles penjades o xarxes que creen un ambient diferent a l’habitual dins del parc  

9. Estructura tipus grades per poder seure i xerrar o escoltar música  

10. Jocs amb els que es puguin gronxar, fer equilibris, escalar, enfilar-se, girar, lliscar…. 

11. Vegetació variada i aigua per decorar, però també per jugar. I també sorrals.  

12. Espai de tranquil·litat amb wifi, que doni la possibilitat d’escoltar música.  

13. Espai per fer teatre i espectacles, que pot servir per trobar-se amb més gent.  
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14. Un espai amb taules de pícnic que sigui per nens i nenes però també per adults.  

15. Instal·lació de lavabos. 

16. Instal·lació d’un pipican i espai per a gossos que funcioni   

 

Davant aquestes propostes, l’Ajuntament començarà per col·locar a inicis de 2019, tant al Parc 

de la Pegaso com al Parc Central de Nou Barris una gran estructura de joc amb diferents 

elements que donarà resposta a la demanda de grans tobogans tubulars i tirolines, la demanda 

de jocs per saltar com si fossin un llit elàstic i la demanda d’incorporar jocs diversos adients per 

a tothom siguin quines siguin les capacitats, tant per a nens grans com per a nens petits.  

 

 
 

Projecte final del Parc Central de Nou Barris 

 

 

Posteriorment, s’aniran implementant altres mesures per anar donant resposta a les diferents 

propostes dels infants, fins a recollir el conjunt d’idees suggerides pels nens i nenes de les 

escoles més properes al parc. En el cas del Parc de la Pegaso, s’habilitaran diferents zones i 

elements adients per a les diferents edats, des de nadons a infants, adolescents i adults.  
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En el cas del Parc Central de Nou Barris, el projecte preveu habilitar diferents zones 

interconnectades per als diferents públics.  

 

 

 

 

 

En el procés per a decidir la nova configuració de tots dos parcs han participat un total de 173 

infants dels Districtes de Sant Andreu i de Nou Barris. Han estat 89 nois i noies de les escoles 

Turó Blau, Pegaso i Congrés Indians en el cas del Parc de la Pegaso; i 84 nois i noies de les 

escoles Àgora i Calderón de la Barca i de l’Esplai La Guineueta en la remodelació del Parc 

Central de Nou Barris. 

 

 


