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Taula de contingut

Barcelona quiere incrementar los parques infantiles.
Cadena Ser - EL BALCO - 19/02/2018

El ayuntamiento de Barcelona hará 20 grandes espacios lúdicos infantiles entre este año y el que viene.
Catalunya Radio - CATALUNYA VESPRE - 19/02/2018

El Ayuntamiento de Barcelona quiere impulsar parques infantiles más grandes, seguros y que tengan
estructuras singulares que inviten a jugar.
BTV beteve - BTV NOTICIES VESPRE - 19/02/2018

Barcelona repensa els seus parcs infantils
Ara - 20/02/2018

5 parques tendran juegos singulares
20 Minutos Barcelona - 20/02/2018

Jocs de nens
El Periódico de Catalunya - Catalán - 20/02/2018

‘Plan renove’ para los parques infantiles
El País Cataluña - 20/02/2018

El Ayuntamiento de Barcelona renovará este año 39 parques infantiles y creará 10 nuevos para
fomentar la creatividad de los niños, el contacto con la naturaleza y el ejercicio.
TVE1 - INFORMATIU MIGDIA - 19/02/2018

Ada Colau ha explicado este mañana el nuevo modelo de parques infantiles que contemplan algunos
elementos singulares inspirados en países europeos.
Cadena Cope - MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00 - 19/02/2018
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Barcelona quiere incrementar los parques infantiles. Desde ahora y hasta el final del mandato construirá veinte áreas nuevas y las
diseñará con los niños de los propios barrios.

Barcelona quiere incrementar los parques
infantiles.

Cadena Ser
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : EL BALCO 
DURADA : 21 

 19 de febrer 2018 > Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta
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El ayuntamiento de Barcelona hará 20 grandes espacios lúdicos infantiles entre este año y el que viene.

El ayuntamiento de Barcelona hará 20 grandes
espacios lúdicos infantiles entre este año y el que

viene.

Catalunya Radio
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE 
DURADA : 34 
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El Ayuntamiento de Barcelona quiere impulsar parques infantiles más grandes, seguros y que tengan estructuras singulares que
inviten a jugar. Antes de que acabe el mandato el año que viene construirá cinco.

El Ayuntamiento de Barcelona quiere impulsar
parques infantiles más grandes, seguros y que

tengan estructuras singulares que inviten a jugar.

BTV beteve
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : BTV NOTICIES VESPRE 
DURADA : 104 

 19 de febrer 2018 > Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta
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Barcelona repensa els seus parcs infantils 

rà conjuntament amb grups d’in-
fants dels barris i amb la col·labora-
ció d’una escola i d’un esplai prò-
xims. El resultat final es convertirà 
en el referent del nou model de joc 
de la ciutat. En total, n’hi haurà 15. A 
falta de concretar la seva ubicació 
exacta, l’Ajuntament ja ha decidit els 
districtes. El que més zones lúdiques 
tindrà és Nou Barris amb cinc, seguit 
de Sant Andreu i Sant Martí, amb 
tres cadascun. No se’n preveuen, en 
canvi, a Sarrià ni a les Corts. 

En total, els 20 milions d’euros 
serviran per crear 89 noves àrees 
de joc (incloent-hi les gran estruc-

tures) i renovar-ne 150, de les 
quals 39 ja es faran seguint els 
nous criteris.  

Aposta pel joc col·laboratiu  
L’any que ve el consistori ja haurà 
de tenir redactat el Pla de Joc a l’Es-
pai Públic 2020-30, que ha de con-
solidar els canvis que ara s’enge-
guen. Els nous criteris que s’esta-
bleixen per construir qualsevol no-
va àrea infantil a Barcelona 
inclouen, per exemple, que els es-
pais siguin inclusius per edat, gène-
re, cultura i discapacitat. O que ofe-
reixin propostes de joc creatiu i de 

joc compartit i col·laboratiu i que fa-
cilitin el contacte amb la natura.  

Colau va recordar que els nens ja 
van demanar millores als parcs en el 
pregó infantil de Santa Eulàlia i va re-
marcar que treballen per reconèixer 
el joc com un “element principal” de 
la ciutat. També va citar el director 
fundador de l’ARA, Carles Capdevi-
la, que defensava que les ciutats han 
de ser amables amb els nens i no veu-
re’ls com un problema. La tinent 
d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, 
va remarcar, en aquest sentit, que la 
ciutat tenia 813 àrees infantils i aca-
barà el mandat amb 902.e

Els nous espais fomentaran el joc col·laboratiu, seran oberts i alguns incorporaran grans estructures

ESPAI PÚBLIC

Ja fa temps que l’escola s’està re-
pensant i l’Ajuntament de Barcelo-
na creu que les àrees infantils de la 
ciutat han de seguir un procés sem-
blant. El govern d’Ada Colau defen-
sa també que la ciutat ha de ser més 
“jugable” en general i no només als 
parcs: “Que tota la ciutat sigui ama-
ble amb els nens”, per dir-ho en pa-
raules de l’alcaldessa, i que les noves 
estructures pensades per als infants 
siguin singulars i convidin al joc cre-
atiu i en grup. De fet, una de les ide-
es que l’equip de Colau ha inclòs en 
la seva proposta per renovar l’orde-
nança de convivència és deixar de 
sancionar els nens per jugar a pilo-
ta al carrer.  

L’alcaldessa va presentar ahir la 
nova estratègia municipal sobre el 
joc, que preveu una inversió de 20,1 
milions d’euros entre els anys 2015 
i 2019 per crear noves àrees de joc i 
renovar les existents. El gran ele-
ment innovador d’aquesta inversió és 
projectar una vintena d’espais lúdics 
que no queden tancats com les tradi-
cionals àrees infantils. D’aquests, cinc 
incorporaran grans elements de joc 
inspirats en els que tenen ciutats 
com Berlín, com un gran lleó de fus-
ta amb un tobogan a la boca o un llo-
ro gegant per enfilar-s’hi. Aquestes 
grans estructures seran a la plaça 
del Sol, a la plaça Joanic, als Jardins 
de la Indústria, als Jardins de Ce-
lestina Vigneaux i a la Meridiana 
–en el tram entre Glòries i Aragó–, 
que és el primer que es reformarà 
segons el projecte de pacificació 
d’aquesta via. 

Pel que fa als altres nous espais, 
aquests sense gran estructures, no-
més dos tenen ubicació definitiva: 
un serà al Parc de la Pegaso (Sant 
Andreu) i l’altre al Parc Central de 
Nou Barris. El seu disseny es decidi-

BARCELONA
MARIA ORTEGA

Cinc parcs  
de Barcelona 
tindran grans 
estructures, 
inspirades en 
les que ja hi ha 
en ciutats com 
Berlín (a la 
foto). AJUNTAMENT  

DE BARCELONA 

Cinc espais 
amb joguines 
gegants

●  Plaça del Sol   
(GRÀCIA) 

●  Plaça Joanic   
(GRÀCIA)   

●  Jardins de la Indústria   
(SAGRADA FAMÍLIA) 

●  Jardins de Celestina Vigneaux  
(LA BORDETA) 

●  Avinguda Meridiana   
(EL CLOT) 
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Barcelona 
renuevael 
modelo de 
parque 
infantil 
El Ajuntament crearà 89 
nuevas àreas de juegos y 
espacios lúdicosyreno-
varà otros 150 hasta lle-
gar a los 902espacios en 
toda la ciudad. Ademàs, 
cinco de los nuevos par-
ques tendràn elementos 
de juego singulares, co-
mo grandes animales 
construidos en madera, 
y estaran adaptados. 
PÀGINA 2 
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BARCELONA 

FENDRÀ 

SINGULARES 
Colau crearà 89 nuevas àreas de juegos 
y espacios lúdicos y renovarà otros 150 
hasta llegar a los 902 en toda la ciudad 

Uno de los elementos lúdicos gigantes que se podria implantar en la ciudad AJUNTAMENT DE BARCELONA 

PURICARO 
zona20ba rcelona@20minutos.es/@20m Barcelona 

Barcelona quiere reconocer 
aún mas el juego infantil co-
mo «un derecho y una forma 
de educar». La alcaldesa Ada 
Colau explico ayer que el 
Consistorio quiere contribuir 
a dejar de discriminar el jue-
go en las calles y plazas de 
la capital catalana y a elimi-
nar carteles que aún se pue-
den leer en el espacio publi-
co y que dicen «prohibido ju-
gar a pelota». 

Este ambicioso plan, pre-
sentado ayer, se alarga has-
ta el final de este mandato. 
Por ello, en el periodo 2015-
2019, el ejecutivo de Colau 
habrà invertido 20,17 millo-
nes de euros en la creación 
de 89 nuevas àreas de jue-
gos y espacios lúdicos -de las 
que ya se han completado 59 
de acuerdo con las directri-
ces técnicas del Institut de 
Parcs i Jardins, mas una 
treintena que seran nuevas-
y en la renovación de 150 

mas ya existentes, 111 de las 
cuales ya se han mejorado y 
39 de las cuales se construi-
ran con nuevos criterios lú-
dicos y de accesibilidad: in-
corporar juegos inclusivos 
para ninos con discapacidad; 
mantener siempre que sea 
posible elementos natura-
les como la arena, combina-
da con pavimento de arenis-
ca para crear algún espacio 
para menores con dificulta-
des de movilidad y priorizar 
las estructuras de madera y 
las que fomenten el juego 
compartido para dos o mas 
ninos, anadiendo variedad 
de juego bien escalando, des-
lizàndose o columpiàndose. 

De estàs 39 àreas futuras, 
un total de 27 contaràn con 
algunos elementos de inclu-
sión universal y cinco màs ten-
dràn la totalidad de elementos 
de inclusión universal. Los 12 
restantes incorporaran nue-
vos criterios lúdicos. Parte de 
este presupuesto de 20,17 mi-
llones ya se ha ejecutado. De 

cara al ano próximo ya se 
contarà en la ciudad con un 
Pla de Joc a l'Espai Públic 
2020-2030. 

Actualmente, la ciudad 
cuenta con 813 àreas de jue-
go, de las que una decena ya 
son totalmente adaptadas en 
todos sus elementos. Cuan-
do termine el actual manda-
to, Barcelona pasarà a tener 

ELAPUNTE 

Mas sequridad 
en los parques 

Durante el pregon de las 
Festes de Santa Eulàlia, 
escolares pidieron a la al-
caldesa «mas seguridad y 
menos contaminación» en 
los parques infantiles. En 
una recienteencuestaa 
alumnosdesextodePri-
maria, un 40% dijeron que 
solojueganen lacalledos 
díasalasemana. 

902 àreas de juego y espacios 
lúdicos. 

Se crearàn 20 espacios lúdi-
cos, con un presupuesto de 
7,6 millones de euros. Esta-
ran concebidos bajo un nue-
vo modelo de àrea de juego 
infantil de concepto màs am-
plio y abierto que el tradicio-
nal, compartimentado por 
zonas, como explico ayer la 
teniente de alcalde de Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, 
Janet Sanz. De la veintena de 
espacios, un par se disenaràn 
conjuntamente con los ninos 
que estudian de las escue-
las del entomo. Seràn los del 
Parc Central de Nou Barris 
y el Parc Pegaso del distrito 
de Sant Andreu. 

En paralelo, cinco de los nue-
vos espacios lúdicos tendràn 
elementos de juego singulares, 
tales como grandes animales 
(leones, loros...) todos ellos 
construidos en madera e ins-
pirados en los ya existentes en 
ciudades europeas como Ber-
lín (Alemania). Estaràn ubica-

dos en la plaza del Sol y en la 
plaza Joanic de Gràcia, en los 
jardines de la Indústria del 
Eixample, en los jardines de 
Celestina Vigneaux de Sants-
Montjuïc y en la avenida Meri-
diana en el tramo Glòries-Ara-
gó que discurre por el distrito 
de Sant Martí. 

Los elementos que integran 
las àreas de juego infantiles 
estàn sujetos a una certifica-
ción obligatoria recogida en 
las normativas europeas. 
Igualmente, con la finalidad 
de ganar espacio público de 
juego, desde 2015 se han con-
seguido casi 70 patios escola-
res abiertos a los barrios y ca-
minos escolares màs jugables 
con 43 escuelas incorporadas 
y 18 màs antes de que acabe el 
presente curso escolar. • 

20M.ES/BARCELONA 
Esta y otras noticias de la actualidad 

local las puedes consultar en la 

pàgina web www.20minutos.es 
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PER A GENT COMPROMESA
20dt.

Rovira i Pascal assenyalen
Puigdemont davant el jutge

LES DUES POLÍTIQUES SURTEN LLIURES DEL TS TEMA DEL DIA

3Pàgines 2 a 5 i editorial

La dirigent d’ERC diu que
va demanar suspendre l’1-O
i l’expresident s’hi va negar

La immersió en 
català divideix el 
Govern del PP

La líder del PDECat declara 
que va proposar al fugit tornar 
a la via legal però la va rebutjar

JOSÉ LUIS ROCA

PANORAMA 3Pàgines 16 i 17

EFE / OLIVIER  HOSLET

Guindos
obté plaça
a la cúpula
del BCE
La renúncia del candidat 
irlandès al càrrec va facilitar el 
suport de l’Eurogrup al ministre

VICEPRESIDENT AL JUNY

PANORAMA 3Pàgines 18 i 19, i editorial

Marta Sánchez excita el PP i Cs amb
la seva versió de l’himne espanyol

Guindos es dirigeix als periodistes al conèixer la seva elecció, ahir.

L’AVE entre BCN 
i Madrid albira
la competència
El tram d’alta velocitat es prepara per
a la liberalització al complir 10 anys
COSES DE LA VIDA 3Pàgines 24 i 25

28 detinguts per arreglar
partits de Segona B i Tercera
PRIMERA FILA 3Pàgina 41

El Barça s’encomana a Messi
i Suárez davant el Chelsea
PRIMERA FILA 3Pàgines 38 i 39

Barcelona renovarà amb 
20 milions d’euros les àrees 
lúdiques infantils de la ciutat

Jocs
de nens

COSES DE LA VIDA 3Pàgines 28 i 29

Rovira, ahir, a la sortida del Suprem.
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Coses de la vida    GRAN BARCELONA

Mesura de govern

Barcelona renova les zones de 
jocs infantils «amb ulls de nen»

Colau preveu tancar el mandat invertint 20 
milions en el canvi de filosofia de 200 àrees

El pla preveu cinc noves grans instal·lacions i 
facilitar la diversió més enllà de recintes acotats

HELENA LÓPEZ
BARCELONA

A
da Colau voldria ser re-
cordada com l’alcaldessa 
que va aconseguir con-
vertir Barcelona en una 

ciutat més amable amb els seus ve-
ïns. Amb tots els seus veïns. Tam-
bé, per descomptat, amb els nens, 
els grans oblidats. Una ciutat en la 
qual els cartells de prohibit jugar a 
pilota, que encara dominen en 
moltes places de la ciutat, formin 
part del passat. Amb aquest objec-
tiu, Colau i la tinenta d’alcalde Ja-
net Sanz van presentar ahir una 
mesura de govern que parteix de la 
necessitat de «repensar la ciutat 
amb ulls de nen».
 El nou enfocament que pretenen 
que impregni totes les polítiques ur-
banístiques –i no tan sols urbanísti-
ques– implica «ampliar la mirada i 
no centrar-se únicament en les àre-
es de joc, sinó obrir-se també als vol-

tants i els accessos a aquestes àrees 
designades per al joc, concebudes 
com a espais lúdics on crear vida co-
munitària, així com a l’entorn urbà 
del conjunt de la ciutat», va assenya-
lar l’alcaldessa.
 La mesura pretén, en paraules 
de Sanz, «promoure la llibertat de 
jugar a la ciutat; que el joc impreg-
ni els carrers». «Per aconseguir 
aquest objectiu treballarem en 
tres àmbits: a les àrees de joc més 
clàssiques, als espais lúdics multi-
funcionals i a la ciutat jugable», va 
resumir.
 El pla ha sigut elaborat a par-
tir de set criteris preliminars a te-
nir en compte en el disseny de les 
noves àrees de joc, fruit del tre-
ball transversal fet amb els dife-
rents agents, entre els quals des-
taquen els espais de joc inclusius 
«per edats, gènere, cultures i disca-
pacitat», el contacte amb la natu-
ralesa, el verd i «l’exploració amb 

elements naturals» i la necessitat 
de potenciar el joc compartit i col-
laboratiu. «És a dir, en comptes 
de col·locar un tobogan a l’ús, col-
locar un tobogan gran pel qual pu-
guin llançar-se uns quants nens a 
la vegada», va exemplificar Colau. 
Perquè els nens s’aïllin, ja tenen 
els mòbils i les tauletes.

(NECESSARI) DEBAT / Ja a principis de 
mandat, l’actual govern munici-
pal va obrir un debat ciutadà sobre 
els reptes i les múltiples i evidents 
millores necessàries a l’espai pú-
blic perquè Barcelona sigui una 
ciutat més apropiada per créixer i 
viure la infància i l’adolescència. 
En aquest marc es va organitzar la 
jornada Els drets dels nens a la ciutat. 
Millorem el nostre espai públic i es va 
realitzar un diagnòstic preliminar 
de les àrees de joc que ha derivat en 
l’elaboració dels criteris prelimi-
nars abans citats.

 L’alcaldessa preveu tancar l’actu-
al mandat municipal havent inver-
tit 20,1 milions d’euros en el canvi 
de filosofia de més de 200 zones lú-
diques en general. Respecte a les àre-
es de joc, per quan finalitzi el man-
dat Barcelona preveu haver-ne creat 
69 de noves. La majoria d’elles (59) ja 
s’han incorporat a les urbanitzaci-
ons d’espais públics realitzades en-
tre el 2015 i el 2017. Les 10 restants 
s’inclouran en les intervencions ac-
tualment en procés de licitació i 
construcció per executar-se entre el 
2018 i el 2019.

150 ÀREES RENOVADES / A més, l’equip 
de Colau té previst acabar el man-
dat havent renovat 150 àrees de joc 
infantil (111 ja s’han reformat i les 
39 restants s’arreglaran el 2018-
2019). Respecte a aquestes 39 reno-
vacions pendents, Colau va expli-
car que es faran amb una visió que 
ja té en compte el nou enfocament, 

33 Jocs infantils al parc interior delimitat pels carrers de Pallars, Pujades i Llacuna amb la Rambla del Poblenou, ahir.

FERRAN NADEU

Es vol afavorir el joc 
en grup; els tobogans, 
per exemple, haurien  
de deixar de ser 
per a un sol nen
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és a dir, que incorporaran jocs in-
clusius per a nens amb discapaci-
tat –una de les grans assignatures 
pendents d’aquests espais–, man-
tindran sempre que sigui possible 
elements naturals com la terra i 
prioritzaran les estructures de fus-
ta on poder escalar, gronxar-se, ar-
rossegar-se... En definitiva, ser 
nens a pesar de viure envoltats 
d’asfalt.

PROJECTES SINGULARS / A més, el mu-
nicipi preveu crear 20 nous «es-
pais lúdics» entre aquest any i el vi-
nent, dos dels quals es codissenya-
ran amb els nens i cinc tindran 
grans elements singulars que els 
facin famosos a tota la ciutat, una 
de les grans assignatures pen-
dents de Barcelona (tenir parcs als 
quals els nens vagin expressament 
des de barris llunyans per la seva 
particularitat). «La nostra idea és 
crear un circuit de parcs», va apun-
tar Sanz. Els dos primers, els que 
reflectiran les idees i els somnis 
dels menuts, estaran al parc de la 
Pegaso, a Sant Andreu, i al parc 
Central de Nou Barris. Els cinc do-
tats amb elements singulars esta-
ran ubicats a la plaça del Sol, a Joa-
nic, als jardins de la Indústria, als 
jardins de Celestina Vigneaux i a 
la Meridiana, al tram Glòries-
Aragó. Aquest tipus de parcs són 
des de fa anys comuns en països de 
referència en el joc a l’espai pú-
blic, com França, Dinamarca, Cro-
àcia, Anglaterra i Suècia. H

La pilota segueix 
pendent de la 
difícil reforma de 
l’ordenança cívica

33 Encara que tant Colau com 
Sanz van insistir que la idea del pla 
és descriminalitzar el joc, fins que 
es modifiqui l’ordenança del ci-
visme –una de les promeses de 
Colau abans d’arribar a l’alcaldia–
, la norma segueix sancionant la 
pilota a les places. I l’actualització 
de l’ordenança no sembla que tin-
gui una data d’aprovació pròxima, 
encara menys després de la sor-
tida del PSC del govern. Un PSC 
que va ser el pare d’aquesta orde-
nança, que, als seus ulls, no és 
«criminalitzadora».

33 El capítol quart de l’ordenança 
del civisme es titula Ús inadequat 
de l’espai públic per a jocs, matè-
ria a la qual dedica quatre articles 
(del 30 al 33), en què s’especifica 
que jugar a pilota pot ser conside-
rat una infracció lleu i sancionat 
amb multa de fins a 750 euros, 
«llevat que constitueixi una in-
fracció més greu». Si es dona 
aquest cas, la multa pot arribar als 
1.500 euros.

33 El 2015, la Guàrdia Urbana va 
interposar 39 multes per jugar a  
pilota a l’espai públic. El 2016 van 
ser 10.

PROCÉS JUDICIAL

Set mossos s’asseuran al banc 
dels acusats per Can Vies

J. G. ALBALAT
BARCELONA

S
et membres dels Mossos 
d’Esquadra s’asseuran el 
dia 30 d’abril vinent al 
banc dels acusats per supo-

sadament haver participat en 
l’agressió a tres joves en una mani-
festació convocada el dia 27 de maig 
del 2014 pel desallotjament de Can 
Vies, al barri de Sants. Mentre la fis-
calia sol·licita penes d’entre un i set 
anys de presó per a cinc agents, l’acu-
sació particular, en nom dels afec-
tats, reclama més de 15 anys per a 
tots ells.
 Dos dels perjudicats, juntament 
amb el seu advocat, David Aranda, 
i la diputada de la CUP, María Sir-
vent, van denunciar ahir, durant la 
presentació de l’escrit d’acusació i la 
data de la vista, la repressió policial 
que pateixen algunes persones pel 
mer fet de «dissentir».
 Els fets van passar el dia 27 de 
maig del 2014 a la nit, un dia després 

La fiscalia demana 
d’un a 7 anys de 
presó, i l’acusació 
particular, fins a 15

Els agents seran 
jutjats per la 
presumpta agressió 
de tres manifestants

del desallotjament del centre ocu-
pat Can Vies, quan grups que pro-
testaven per aquella desocupació es 
van dedicar a travessar contenidors 
a manera de barricades, a incendiar-
los i a llançar objectes contra la poli-
cia.
 Els tres joves, juntament amb al-
tres veïns i una periodista, estaven 
a prop del portal del número 10 de 
la plaça de Sants i, tots ells, al veure 
que els mossos començaven a córrer 
en la seva direcció, van entrar ràpi-
dament a dins de l’edifici. Els agents 
acusats van accedir a la finca «brus-
cament», incideix l’acusació públi-
ca, i van tancar la porta exterior. 
A l’identificar una periodista com 
a tal, ja que portava el braçalet de 
premsa, la van fer fora del portal, se-
gons l’escrit de la fiscalia.

COPS DE PORRA / Després d’això, se-
gons l’acusació, dos dels mossos, 
Jesús Antonio Z. i Francisco Javier G., 
van començar a donar cops «repeti-
dament» als braços, cames i mans a 
un dels joves, que intentava prote-
gir-se aclofant-se a terra i posant-se 
els braços al cap. Dos agents més, 
Daniel M. i David V., per a qui la fisca-
lia reclama set anys de presó, van pe-
gar amb la porra a una altra de les 
víctimes a la cama, provocant que 
caigués a terra, on van continuar la 
seva agressió, i li van impactar un 
cop al cap. Un tercer jove va rebre 
cops al braç quan estava dret: li van 
donar cops a l’espatlla i al tòrax, i un 
últim cop al cap.

 El comandament de l’operatiu, el 
sergent Luis Miguel V., va presenciar 
les agressions «sense fer res per im-
pedir-les ni recriminar les conductes 
als seus subordinats», segons sosté la 
fiscalia. Després va donar l’ordre de 
desallotjar el portal i, una vegada fo-
ra, els joves no van ser identificats ni 
els policies van redactar cap infor-
me. L’incident va ser gravat per una 
càmera i la cinta serà utilitzada com 
a prova de càrrec contra els agents 
de la policia autonòmica.
 Els mossos que s’asseuran al banc 
dels acusats estan acusats de diver-
sos delictes, entre els quals n’hi ha 
un contra la integritat moral i lesi-
ons. La fiscalia també reclama la in-
habilitació dels agents durant dos 
anys i tres mesos, així com el paga-
ment de diverses quantitats a les víc-
times com a responsabilitat civil.
 Els advocats que representen les 
tres presumptes víctimes van negar 
que els seus defensats participes-
sin en els desordres pel desallotja-
ment de Can Vies. Un d’ells va rela-
tar ahir la injustícia que, segons la 
seva opinió, han patit. Una jutge de 
Barcelona els va condemnar el 2016 
a penes de mesos de presó. La sen-
tència assenyala que els altercats es 
van produir durant una concentra-
ció convocada per «col·lectius anti-
sistema i anarquistes» a la plaça de 
Sants i que amb la «finalitat comu-
na d’alterar el normal desenvolupa-
ment de la vida quotidiana», diver-
sos grups van tirar contenidors i van 
fer barricades. H

33 Un contenidor crema després d’una protesta antisistema del maig del 2014 pel desallotjament de Can Vies, a Sants.

ARXIU / ÁLVARO MONGE

Dos urbans, 
atacats
en una baralla
Dos agents de la Guàrdia Urba-
na de Barcelona van ser agredits 
cap a les 6.30 hores de la matina-
da de divendres a dissabte. Els 
dos policies, que estaven fora de 
servei, van observar a l’altura del 
número 18 del carrer de la Mari-
na que s’havia desencadenat una 
baralla entre cinc o sis persones 
i van decidir intervenir-hi per fre-
nar-la. No obstant, malgrat que 
es van identificar com a agents, 
van acabar sent agredits per al-
gunes de les persones que s’es-
taven barallant.
 Els dos mossos van ser traslla-
dats a l’Hospital del Mar, on van 
ser ingressats perquè presenta-
ven diverses contusions. Un dels 
mossos va rebre l’alta mèdica po-
ca estona després de ser atès 
pels metges i l’altre va requerir 
més temps sota supervisió mèdi-
ca, encara que tots dos estan fo-
ra de perill. Els Mossos d’Esqua-
dra, tal com va avançar Betevé i 
van confirmar després fonts po-
licials, han obert una investigació 
per aclarir els fets. GUILLEM SÀNCHEZ

agredits

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

457000

72662

Diario

1075 CM² - 101%

25859 €

1,28-29

España

20 Febrero, 2018

P.11



El pedagogo e ilustrador italia-
no Francesco Frato Tonucci de-
fiende en una de sus obras más
conocidas, La ciudad de los ni-
ños (1991) que para hacer ur-
bes más sanas bastaría con te-
ner en cuenta a los niños. Y, de
la misma forma, que uno de los
indicadores de la mala vida
que llevamos en las ciudades
es que ya no hay niños jugando
en la calle. Este lunes, la alcal-
desa de Barcelona, Ada Colau,
le ha citado cuando ha presen-
tado la apuesta de su gobierno
para cuidar y ampliar los par-
ques infantiles.

La idea es "considerar a los
niños como sujetos de derecho
y el juego como derecho, y ha-
cer un cambio de mirada, una
ciudad más amable con los ni-
ños mejorará la vida de los veci-
nos". Para ello el Ayuntamien-

to invertirá en este mandato
20 millones de euros en crear
89 nuevos parques o espacios
lúdicos y renovar otros 150.
Hoy la ciudad tiene 813 par-
ques infantiles.

Los nuevos parques, detalló
la teniente de alcalde de Urba-
nismo, Janet Sanz, serán más
accesibles para niños con disca-
pacidad, tendrán múltiples pro-
puestas de juego creativo y co-
laborativo, serán inclusivos
por edades, género y origen cul-
tural, habrá espacios verdes y
serán seguros.

Además, en algunos casos,
como en los parques de la Pega-
so y Central de Nou Barris, se
diseñarán con la participación
de los más pequeños. Estos últi-
mos dos casos serán paradig-
máticos del salto de parque in-
fantil vallado (lo que, por cier-
to Tonucci denosta) a espacio

lúdico: todo el espacio del par-
que estará pensado para jugar,
no solo la zona infantil al uso.

En cinco de los nuevos par-
ques se colocarán “elementos
singulares”, inspirados en ciu-
dades como Berlín o cualquier
otra de las urbes europeas don-
de cualquier padre, madre o
menor se queda alucinado con
la calidad de los juegos infanti-
les. Estos cinco espacios serán
la plaza del Sol (Gràcia, que ac-
tualmente es una plaza dura
con terrazas y donde se da el
fenómeno del botellón las vís-
peras de festivo); la de Joanic
(también en el distrito de
Gràcia), los jardines de la
Indústria (Eixample), los jardi-
nes de Celestina Vigneaux
(Sants-Montjuïc) y el futuro tra-
mo renovado de la avenida de
la Meridiana (en Sant Martí, en-
tre Glòries y Aragó).

Barcelona invertirá 20 millones el próximo año en renovar
los espacios lúdicos para niños

‘Plan renove’ para los
parques infantiles

CLARA BLANCHAR, Barcelona

Parque infantil en la calle Casanova de Barcelona. / CARLES RIBAS
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El Ayuntamiento de Barcelona renovará este año 39 parques infantiles y creará 10 nuevos para fomentar la creatividad de los
niños, el contacto con la naturaleza y el ejercicio.

El Ayuntamiento de Barcelona renovará este año
39 parques infantiles y creará 10 nuevos para

fomentar la creatividad de los niños, el contacto
con la naturaleza y el ejercicio.
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Ada Colau ha explicado este mañana el nuevo modelo de parques infantiles que contemplan algunos elementos singulares
inspirados en países europeos. Hasta el 2019 el Ayuntamiento prevé abrir una setentena de áreas de juegos.

Ada Colau ha explicado este mañana el nuevo
modelo de parques infantiles que contemplan
algunos elementos singulares inspirados en

países europeos.
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