
 

   

 

 

Presentació pla del joc a l’espai públic - Jornada Joc i ciutat (6/02/2019) 
RECULL D’APARICIONS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ  

 

06/02/2019 online 3/24  Barcelona presenta el primer pla del joc a l'espai públic  

06/02/2019 online Ara La pilota torna a ser benvinguda a les places de Barcelona  

06/02/2019 online Ara 
Sam Williams: "els nens volen més arbres, carrers per córres i 
respirar aire net"  

06/02/2019 tv Betevé  
Barcelona retira la prohibició de jugar a pilota en parcs i 
places  

06/02/2019 online 
El Diari de 
l'Educació  

Barcelona, de ciutat amb àrees de joc a 'ciutat jugable'  

06/02/2019 online El Mundo  
Colau cortará calles los domingos para ampliar espacios de la 
vía pública donde se pueda jugar  

06/02/2019 online La Vanguardia 
Encuesta: ¿Apruebas que se pueda jugar a pelota en algunas 
calles y plazas?  

06/02/2019 online La Vanguardia 
Barcelona quiere asegurar el derecho al juego y cortará calles 
los domingos para ampliar espacios 

06/02/2019 online El Periódico  Colau retirará al finl los carteles 'antiniños' de todas las plazas  

06/02/2019 online Vilaweb Barcelona presenta el primer pla del joc a l'espai públic 

07/02/2019 Premsa escrita Ara La pilota torna a ser benvinguda a les places de Barcelona  

07/02/2019 Premsa escrita Ara 
Sam Williams: "els nens volen més arbres, carrers per córres i 
respirar aire net"  

07/02/2019 Premsa escrita El Periódico  Colau retirarà per fi els cartells 'antinens' de totes les places  

07/02/2019 Ràdio La Cope  
Es posa en marxa "el pla del joc" a Barcelona (entrevista a 
Maria Truñó) 

07/02/2019 Premsa escrita La razón Quitan los carteles que prohiben jugar a pelota  

07/02/2019 Premsa escrita La Vanguardia Jocs amb regles  

07/02/2019 Premsa escrita La Vanguardia Barcelona deixa de prohibir als nens jugar a pilota al carrer  

07/02/2019 ràdio  Rac1 Barcelona traurà els cartells on diu "prohibit jugar a pilota"  

https://www.ccma.cat/324/barcelona-presenta-el-primer-pla-del-joc-a-lespai-public/noticia/2902462/
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-ja-prohibeix-jugar-carrer_0_2175382591.html
https://www.ara.cat/societat/arbres-carrer-respirar-aire-net_0_2175982439.html
https://www.ara.cat/societat/arbres-carrer-respirar-aire-net_0_2175982439.html
https://beteve.cat/politica/barcelona-retira-prohibicio-jugar-pilota-parcs-places/
https://beteve.cat/politica/barcelona-retira-prohibicio-jugar-pilota-parcs-places/
http://diarieducacio.cat/barcelona-de-ciutat-amb-arees-de-joc-a-ciutat-jugable/
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/02/06/5c5b2e5d21efa0996b8b4707.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/02/06/5c5b2e5d21efa0996b8b4707.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/encuestas/20190206/46255797687/ninos-jugar-pelota-calles-plazas.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/encuestas/20190206/46255797687/ninos-jugar-pelota-calles-plazas.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190206/46266669954/barcelona-quiere-asegurar-el-derecho-al-juego-y-cortara-calles-los-domingos-para-ampliar-espacios.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190206/46266669954/barcelona-quiere-asegurar-el-derecho-al-juego-y-cortara-calles-los-domingos-para-ampliar-espacios.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190206/colau-retirara-al-fin-los-carteles-antininos-7289104
https://www.vilaweb.cat/noticies/barcelona-presenta-el-primer-pla-del-joc-a-lespai-public/
https://goo.gl/w2x8ZC
https://goo.gl/w2x8ZC
https://www.rac1.cat/info-rac1/20190206/46269709748/barcelona-cartells-prohibit-jugar-a-pilota.html
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ijk	lmlno	lp	qrpsmtkmum	vjnwr	w	xw	ywlwxxw	m	zjk	x{k|qwm	qotxmy	|{p}qxm	~k	vpy	}�|	klxx�	~k	xk|	�rkk|	k|qky��myw}kl�	yrkw~k|	qkr	w	wmu��	�|	x{ptvky�mj	~kx�xw	~k	�py	w	x{V|qwm	�otxmy	zjk	Rwrykxplw	k|��	qrkqwrwl�	w}t	x{sprm���	]Z�Z	m	zjk	qrk�kj�	~{kl�rw~w�	rk�mrwr	�p�|	kx|	ywr�kxx|	zjk	qrpsmtkmukl	vjnwr	wqmxp�w	kl	qxwyk|�	ywrrkr|	m	qwry|�	Vl	xxpy	~k	xw	qrpsmtmym��	|{sm	qp|wrwl	|kl�wx|	zjk	wlm}ml	w	vjnwr	~k	}wlkrw	zjk	k|	rk|qky�m	xw	ypl�m��lymw�	�Ww	ymj�w�	�|ypl�xmy�k��	sw	~k�kl|w�	xw	�mlkl�	~{wxywx~k	~{�rtwlm|}k�	�wlk�	�wl��	kl	xw	qrk|kl�wym�	~k	x{k|�rw��nmw	qkr	~kmuwr	yxwr	zjk�	}k|	klxx�	~k	qrpsmtmr~k�kr}mlw~k|	ypl~jy�k|�	ywx	mlym~mr	kl	x{k~jywym�	qkr	k�m�wr	zjk	xk|	qmxp�k|	qjnjml	}pxk|�wr	nkl�	nrwl	p	qkr|plk|	zjk	�wl	jl	yw��	kl	jlw	�krrw||w��wl�	sw	yplyrk�w��	~k	�k��	zjk	kx	|kj	kzjmq	vw	�w	}k|p|	zjk	rk�mrw	wzjk|�k|	qrpsmtmympl|	�x{kzjmq	~{S~w	Upxwj	�w}t�	�pxmw	wtpxmr	xk|	}jx�k|	qkr	vjnwr	wxywrrkr	zjk	|{mlyxpjkl	w	x{pr~klwl�w	~k	ym�m|}k�	m	zjk	sm	sw	qxwyk|	zjk	�w	wl�|	zjk	wqxmzjkl	}k|jrk|	yp}	xk|	qmxp�k|	~{k|yj}w	qkr	k�m�wr	zjk	kx	|prpxx	�p	kx|	ypq|�	~k	xk|	~k	yjmr	p	qx�|�my	}pxk|�ml	w	zjm	lp	vjnw�	Ww	m~kw	�|	zjk�	yp}	}�|	k|qwm	~k|�mlw	xw	ymj�w�	wx	vpy�	}kl�|	kl	~k|�mlw	wx	�r�l|m��	m	k|ypl�kr�kmu	kl	jl	xxpy	}�|	|knjr	m	}�|	wnrw~wtxk�	��	qkr	�wl��	tkl�mlnj~k|	|mnjml	xk|	qmxp�k|	m	kx|	yjtkxx|	m	xk|	qwxk|	w	x{k|qwm	qotxmy�	qkrzj�	�px	~mr	zjk|�l	kx|	}�|	qk�m�|	kx|	zjk	k|	�wl	|kj	kx	ywrrkr�Vx	qxw�	zjk	w�jm	|{sw	qrk|kl�w�	kl	kx	}wry	~{jlk|	vprlw~k|	|ptrk	vpy	m	ymj�w��	�w}t�	mlyxpj	}k|jrk|	yp}	xw	~k	�wxxwr	ywrrkr|	qrmlymqwx|	kl	~mj}klnk	qkr�p}kl�wr�sm	kx	vpy�	Ww	mlmymw�m�w	vw	|{sw	wqxmyw�	kl	xxpy|	yp}	kx	ywrrkr	�rwl	~k	�r�ymw�	pl	k|	�w	jl	�wxx	}kl|jwx�	p	kx	ywrrkr	Upl|kxx	~k	Ukl��	zjk	k|	�wxxwrknjxwr}kl�	qkr	wx	}kryw�	~k	qwn�|�	Ww	m~kw	zjk	wrw	k|	qrk|kl�w	�|	zjk	sm	swnm	jl	�wxx	w	yw~w	~m|�rmy�k	m	zjk	k|	rkqk�kmum	yw~w	~mj}klnk	wx	}w���	�k}p}kl��	qkr��	klywrw	lp	|{sw	yplyrk�w�	zjml|	|�l	kx|	~kj	k|qwm|	�rmw�|�
�Vx	vpy	�|	jl	~rk�	�plw}kl�wx��	sw	rk}wryw�	xw	�mlkl�	~{wxyw~k	~k	�rk�|	�pymwx|�	Wwmw	Xr�m��	zjk	x{sw	qp|w�	wx	}w�kmu	lm�kxx	zjk	x{wxm}kl�wym�	p	x{swtm�w�nk	msw	rk}wryw�	zjk�	qkr	wmu��	xw	ymj�w�	sw	~{p�krmr	k|qwm|	pl	qp~kr�sp	�kr	w}t	nwrwl�mk|	m	zjk	wzjk|�|	xxpy|	swl	~{wlwr	}px�	}�|	klxx�	~k	xk|	qk�m�k|	�plk|ml�wl�mx|	m	kx|	qwry|�	Vx	np�krl	~k	Upxwj	vw	�w	~kmuwr	yxwr	zjwl	�w	k|tp||wr	kx	qjl�	~k	qwr�m~w	~{wzjk|�	qxw	zjk	�klmw	ml�klym�	~k	qrpvky�wr	jlw	�ml�klw~{k|qwm|	xo~my|	|kl|k	�wlzjk|	m	zjk	ymly	mlyprqprwrmkl	nrwl|	kxk}kl�|	~k	vpy	yp}	kx|	zjk	sm	sw	kl	wx�rk|	ymj�w�|	kjrpqkk|�	Ww	qxw�w	~kx	�px�	w	�r�ymw�qkr	kuk}qxk�	vw	sw	k|�rklw�	jlw	nrwl	k|�rjy�jrw	|mlnjxwr	m	|k{l	qrk�kjkl�	~jrwl�	wzjk|�	wl��	wx|	�wr~ml|	~k	xw	�l~o|�rmw�	wx	�wry	Ukl�rwx	~k	Ypj	Rwrrm|�	wx�wry	~k	xw	�knw|p	m	w	xw	�krm~mwlw�S	twl~w	~k	rk�mrwr	kx|	ywr�kxx|	zjk	k|�mn}w�m��kl	kx	vpy	m	~k	�wxxwr	ywrrkr|	qkr	}jl�wr�sm	qrpqp|�k|	ml�wl�mx|�	x{k|�rw��nmw	}jlmymqwx	~k	�p}kl�	~kx	vpy�w}t�	mlyxpj	qrpqp|�k|	m�mlkrwl�|	~k	vpy	w	xk|	qxwyk|�	yp}	xk|	zjk	vw	|{p�krkmukl�	w	x{k|�mj�	w	�r�ymw�	�	�w}t�	�wymxm�wr	zjk	k|qxwm|	m	ywj|	�wyml	|kj|	kx|k|qwm|	qrpqkr|	m	sm	}jl�ml	wy�m�m�w�|�	wmu�	yp}	}mxxprwr	kx|	kl�prl|	~kx|	ykl�rk|	k|ypxwr|	qkrzj�	�jlymplml�	w	xw	qr�y�myw�	yp}	jlw	}klw	~k	qxw�w�	
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QRSQ	T	UVW	XYVZZVW	[QT\XYT]̂	_̂̀ 	àbcd	_ef̀	gbh̀fi	jk	ĵ	hebjka	lĵ	men	̀bc	ĵjbjkaf	k̀aop̀f̂q	neb	̂̀	fepp̀	e	̂r̀isòt	up̀	neb	̀p̀	̀	v̀pnĵek̀	kebdf	wi	ẁ	lef	jf_̀if	_jkf̀af_jp	jfxoiaỳpzfj	e	bokàpzwi	sojppjf	lr̀isòq	i	̂recmjnaio	df	xoj	ĵ	{|}|	m̀	krwi	ẁsi	ok̀	ljfjk̀	i	xoj	ĵ	~|�	lĵf	jf_̀if	lj	men	aiksoik	ok̀	�ek̀	ljfepp̀t	u	bdfq	_jp	hebjkàp	ĵ	men	̀bc	̀isò	lop̀ka	ĵf	bjfef	lj	ǹ êp	àbcd	jf	�ê	xoj	ĵ	_pesp̀b̀ 	r�osojb	̀	̂jf	_̂̀ njfr	iknep_epi	ok	r�iar	lj	menflr̀isòt	u	̂rwep̀	lj	bî̂ep̀p	ĵf	jf_̀if	lj	men	àbcd	jf	_jkf̀	jk	ecpip	soiksojajf	xoj	hokniekik	neb	̀	c̀p	i	neb	̀	̂̀�̀ce	i	xojq	̀	bdfq	_pjfaik	b̀ ajpì̂neb	_îeajf	e	nocĵ̂ft	]̂	se�jpk	bokini_̀ 	̂àbcd	h̀	iknilgknì	jk	̂̀	kjnjffiàa	xoj	ĵ	men	fisoi	_jp	̀	aeaweb	iq	_jp	àkaq	xoj	̂jf	_pe_efajf	jfaisoik	_jkf̀ljf	àbcd	_jp	̀ikh̀kaf	̀bc	lifǹ_̀niàat	u�oi	kebdf	ok	{��	lj	̂jf	�pjjf	f�k	̀nnjffiĉjf	e	ajkjk	ĵjbjkaf	ikn̂ofiof	i	jf	�ê	xoj	ĵ	{|}|	ĵ	_jpnjkàasj	frẁsileĉ̀ at	�̀	lìskefi	bokini_̀ 	̂ẁ	ljajnàa	xoj	̀�oi	ok	��	lj	̂jf	�pjjf	lj	men	ajkjk	bjk�f	lj	�|	bjapjf	xòlp̀af	i	frẁ	hiỳa	xojq	jk	ljo	̀k�fq	kekrẁ	lj	xojl̀p	ǹ_	lj	àk	_jaiàt	�̀bcd	jf	�ê	hebjkàp	ĵ	men	neb_̀paia	iq	_jp	̀iy�q	jf	�ê	bôai_̂iǹp	ĵ	kebcpj	lrĵjbjkaf	�neb	àôjf	lj	_iksz_ekse	nifaĵ̂jf	lj	c�fxoja�	xoj	we	_jpbjajkt	]̂f	nebokfq	_jp�q	�̀k	̀ffobip	xoj	ĵf	ǹk�if	xoj	�êijk	ikapeloip	̀	̂repljk̀k�̀	lj	nek�i�gknìq	neb	ljiỳplj	bôàp	_jp	mos̀p	̀̂	ǹppjpq	ke	ĵf	_elpijk	hjp	lop̀ka	̀xojfa	b̀ kl̀a	_jp	h̀ầ	lr̀̂ìaf	_ê�ainft	�ea	i	̀iy�q	̂jf	f̀kniekf	_jp	mos̀p	̀	̂rjf_̀i	_�ĉin	ẁkk̀̀a	̀	̂̀	c̀iỳ	lop̀ka	̀xojfa	b̀ kl̀at 	������������������������� �¡¢��£� �£�����������¡¢¤��������¥���¦§¡�̈©ª«¬®����̄°�®±°��¬¬²��±±°°̄ ¢°�³®«́ �¤�����µ�¦§¡�̈©®®̈®«³ª���®�¬�®�¬«�¬²�²�ª¬̈�°��¢ªª«¬́ �£���¤¦�̈©±®̄ «³®®́ ��µ£µ©�����¶±·¶�̧¶�̧¹¹¹ ��� ���¶�̧�£������¶�̧º����¤£µ��»����£��¢��¼�»¡§���������¦°¦�ª³«±¬�«ª ���¤́��̈�����¦¡�¤©·½�²»�¾�¿À®¬�«�º³Á�Á�ÂÃÄÅ̈ �ÀÆ�¿Ç�¿±È�É̄ ¤Ê®ÁË�¦¬Å¾Éº�ÌÍ±¡�ÊÄÆ�ÎÏ»³Ë¿¢�Ð�ÑÐ¾ÌÎÒÓÓ�ÔÄ¡½¦Å�Á£ÁÃÁÉ�Õ°¢¢̈ �̈ÖÁÔ�×£Ð�®½ÈÊ�¬�»¿²�«�È�̧��ÈÇ���½Ó�Ò¼ª̧·Å³�ÎÁ̧ Å²¡�Æ�°±ÐÐ�Â̧ÔÁÏÐ¬£®È°�È¿¢ÒªÂ¬̈ºÈÒªÏ¾Â¦Í�«Í��¹Ȩ̀À�§�ÕÅ¦��̄ª�Â¢Ë�Ñ®»Ã¦ËÃ��¦¹ÉÍ£«�³°�ÒÐ¾¦¹Î¦�ÍÆÐª¼ËÌ³ÃÂ¾½́ �¤��Â©²�̈°«�¢¬�±¬³¢�®��¢�±̄���±²̈�̄�¬ª̈¬́ ��¡�Â©«̈ «̈̈®�®±�̈¢̄¢²ª̄��«�¬̄ ª̈²¢�¬®́ ¦¦����©��°«³®ª «̈ «̈̈®�®±�̈¢̄¢²ª̄��«�¬̄ ª̈²¢�¬® ª«±«±«³°¬« ª«®Ø,+0-	.()-.	./:	).()01/.:	ÙÚ,(	3'3	0Û0()	I(Ù-.,89))3:;<<===>0-0>10)<).20AÙ./AÙ*0<Ø,+0-Ü).()01/.:Ü3'3ÜÛ0()ÜI(Ù-.,AÝAJCJBÞBßCBß>9)2/G
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Barcelona presenta el primer Pla del Joc a l'espai públic...
Dimecres 6.02.2019 22:38 - VilaWeb

Barcelona presenta el primer Pla del Joc a
l'espai públic

És el resultat d'un procés transversal i participat de més de 400 professionals,

entitats, adults i nens

ACN Barcelona.-L’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimecres el primer Pla del
joc a l’espai públic, una iniciativa que situa el joc i l’activitat física a l’aire lliure com a eines
“clau” per aconseguir una ciutat més habitable. El pla posa en valor els “amplis beneficis”
d’aquestes eines, tant per al desenvolupament i benestar de la infància i l’adolescència com
per a la salut i la vida comunitària i la convivència de tota la ciutadania. El pla és el resultat
d’un procés “transversal i participat”, de més de 400 persones involucrades, segons indica
l’Ajuntament. Recull demandes ciutadanes i socials, s’inspira en plans de joc pioners d’altres
ciutats com Dublín o Londres i respon a les recomanacions de Nacions Unides per fer avançar
el dret al joc, “dret humà específic d’infants i adolescents”.

A partir d’aquesta iniciativa el consistori aspira a que la ciutat passi de tenir àrees de jocs
infantils a ser “una ciutat jugable”, amb zones específiques de joc “més diverses, creatives,
accessibles i inclusives” que les actuals. Des del consistori afirmen que es tracta de “trencar
barreres” i que el joc “desbordi” els entorns de les àrees.Amb aquesta visió, el Pla del joc
concreta 63 actuacions que responen a una òptica integrada i transversal que combina
accions d’urbanisme (des de microintervencions i urbanisme tàctic a grans transformacions
urbanes) i accions socials (des de dinamitzacions itinerants a nous conceptes en serveis
públics).
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que hi ha places que fa anys que apli-
quen mesures com les pilotes d’es-
cuma per evitar que el soroll –o els 
cops– de les de cuir o plàstic moles-
tin a qui no juga. La idea és que, com 
més espai destina la ciutat al joc, 
menys en destina al trànsit, i es con-
verteix en un lloc més segur i més 
agradable. I, per tant, benvingudes 
siguin les pilotes i els cubells i les pa-
les a l’espai públic, perquè vol dir 
que són els més petits els que es fan 
seu el carrer. 

El pla, que ahir es va presentar 
en el marc d’unes jornades sobre 
joc i ciutat, també inclou mesures 
com tallar carrers principals en 
diumenge per fomentar que els més 
petits se’ls facin seus. La iniciativa 
ja s’ha aplicat en llocs com el car-
rer Gran de Gràcia, on es fa un tall 
mensual, o el carrer Consell de 
Cent, que es talla regularment per 
al mercat de pagès. La idea que ara 
es presenta és que hi hagi un tall a 
cada districte i que es repeteixi ca-
da diumenge al matí. De moment, 
però, encara no s’ha concretat 
quins són els deu espais triats. 

 El govern de Colau ja va deixar 
clar quan va apuntar el punt de par-

tida d’aquest pla que tenia intenció 
de projectar una vintena d’espais 
lúdics sense tanques i que cinc in-
corporarien grans elements de joc 
com els que hi ha en altres ciutats 
europees. La plaça del Sol, a Gràcia, 
per exemple, ja ha estrenat una 
gran estructura singular i se’n pre-
veuen, durant aquest any, als Jar-
dins de la Indústria, al Parc Central 
de Nou Barris, al Parc de la Pegaso 
i a la Meridiana. 

A banda de retirar els cartells que 
estigmatitzen el joc i de tallar car-
rers per muntar-hi propostes infan-
tils, l’estratègia municipal de fo-

ment del joc també inclou propos-
tes itinerants de joc a les places, com 
les que ja s’ofereixen, a l’estiu, a 
Gràcia. I també facilitar que esplais 
i caus facin seus els espais propers 
i hi muntin activitats, així com mi-
llorar els entorns dels centres esco-
lars perquè funcionin, a la pràctica, 
com una mena de plaça.  

El pla també posa èmfasi en el fo-
ment del joc amb elements natu-
rals, com la sorra i l’aigua. Ara com 
ara, a Barcelona només hi ha dos es-
pais pensats per esquitxar-se o 
muntar-hi guerres d’aigua, i l’objec-
tiu és que el 2030 ja n’hi hagi una de-

La pilota torna  
a ser benvinguda  

a les places  
de Barcelona

Colau retira els cartells que prohibien  
el joc i preveu talls de trànsit en diumenge

ESPAI PÚBLIC

Que ningú no prohibeixi jugar a la 
canalla i que l’espai públic s’ompli 
de joc més enllà de les àrees especí-
ficament creades per a això. És l’ob-
jectiu del Pla de Joc a l’Espai Públic 
que Barcelona està preparant amb 
l’horitzó 2030 i que preveu, d’entra-
da, retirar tots els cartells que pro-
hibeixen jugar a pilota en places, 
carrers i parcs. En lloc de la prohibi-
ció, s’hi posaran senyals que animin 
a jugar de manera que es respecti la 
convivència. “La ciutat és conflic-
te”, va defensar ahir la tinent d’al-
calde d’Urbanisme, Janet Sanz, en 
la presentació de l’estratègia per 
deixar clar que, més enllà de prohi-
bir determinades conductes, cal in-
cidir en l’educació per evitar que les 
pilotes puguin molestar gent gran 
o persones que fan un cafè en una 
terrassa. Sanz va concretar, de fet, 
que el seu equip ja fa mesos que re-
tira aquestes prohibicions –l’equip 
d’Ada Colau també volia abolir les 
multes per jugar al carrer que s’in-
clouen a l’ordenança de civisme– i 

BARCELONA
MARIA ORTEGA

Un dels cartells 
de “Prohibit 
jugar a pilota” 
que s’estan 
retirant de 
places i carrers 
per posar-n’hi 
uns altres que 
apel·len al joc 
amb respecte. 
FRANCESC MELCION

“Els nens volen més arbres, carrers per córrer i respirar aire més net”
a ells, sinó per al conjunt de la soci-
etat. Quan demanen que els seus pa-
res arribin d’hora a casa per sopar 
amb ells o que es plantin més arbres 
estan demanant molt més que això: 
demanen una millora dels carrers, 
dels transports públics... Amb res-
postes senzilles aporten una pers-
pectiva creativa i fresca de la reduc-
ció del trànsit o de l’ampliació dels 
espais verds. 

Quin és el principal repte a Barce-
lona de cara a implementar aquest 
model? 
Sovint s’interpreta malament allò 
que volen els infants i allò que ne-
cessiten. Els ciutadans no entenen 
que el joc ha de formar part dels car-
rers i que no és suficient construir 
un parc per jugar a futbol, per una 
raó tan bàsica com que no tots els 
infants n’estan interessats. Ara bé, 

Què esperen els infants de les seves 
ciutats? 
Els nens volen més arbres, carrers 
per córrer i respirar aire més net. 
Volen una ciutat més sana, més sos-
tenible i natural per passar temps 
amb amics i familiars, per fer comu-
nitat i relacionar-se. Quan parlem 
de ciutats child friendly no ho fem 
tant des d’un punt de vista físic com 
funcional: quines activitats es po-
den dur a terme als seus espais, si 
generen confiança als pares i si es-
tan preparats per a les criatures i els 
seus jocs espontanis. 

Però les ciutats actuals les han 
creat els adults sense donar veu als 
infants. 
Absolutament, i és un error no in-
cloure les seves opinions en aque-
lles qüestions que els afecten. Te-
nen molt bones idees i no només per 

FRANCESC MELCION

Samuel Williams
ARQUITECTE PAISATGISTA

Pare de tres fills, arquitecte i disse-
nyador gràfic, Samuel Williams avi-
at va sentir-se atret per l’urbanisme 
i la transformació de l’espai públic, 
concretament pel disseny de parcs 
infantils. Aquest paisatgista londi-
nenc, però, creu que aquestes àre-
es avui responen més a pal·liar una 
planificació urbanística errònia que 
als interessos dels més petits. Per 
això, Williams defensa els espais 
child friendly, un concepte que fa re-
ferència a l’ordenació urbana que 
prioritza els infants i el joc, i que 
l’expert –que va ser ponent ahir a la 
presentació del Pla de Joc a l’Espai 
Públic– diu que només es consoli-
darà quan els jocs al carrer deixin de 
veure’s com una molèstia. 

BARCELONA
GEMMA GARRIDO GRANGER
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sena i que el 80% dels espais de joc 
tinguin una zona de sorra. A l’hora 
de millorar els espais de joc també 
es pensa en obrir guinguetes que 
funcionin com a bar i com a lavabo 
i que, a més, prestin material com 
pilotes i cubells.  

El govern municipal també fa in-
cidència en la necessitat que el joc 
sigui per a tothom i, per tant, que les 
propostes estiguin pensades també 
per a infants amb discapacitat. Avui 
només un 25% de les àrees són ac-
cessibles o tenen elements inclusius 
i es vol que el 2030 el percentatge 
s’hagi doblat.e

tots volen sentir-se segurs, experi-
mentar amb la natura, fer nous 
amics i assumir responsabilitats, i 
l’escenari perfecte és la ciutat que 
coneixen i on creixeran.  

Creu que es confonen els concep-
tes childish (infantil) i child fri-
endly (pensat per a nens)? 
Molt sovint. Una ciutat pensada 
per a nens i nenes no implica fer 
zones de jocs amb plàstics de co-
lors brillants, sinó oferir-los llocs 
segurs on tenir experiències infan-
tils saludables. 

És a dir, fer ciutats més acollidores. 
No cal forrar els carrers amb plàs-
tic de bombolles, però es poden fer 
les voreres més amples, els esgla-
ons més baixos o escollir mobilia-
ri que els permeti jugar i donar to-
ta la brida a la seva imaginació. I, 
sobretot, tractar-los com a actors 
urbans amb la dignitat que merei-
xen. Si no es fes comunitat en es-
pais públics, la ciutat seria un sim-
ple magatzem de treballadors, i 
són ells els que quan juguen al car-
rer, animen les famílies a sortir i 
relacionar-se. e
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Colau retirarà per fi els cartells 
‘antinens’ de totes les places

PLA DE JOC PER A L’ESPAI PÚBLIC

b L’ajuntament 
eliminarà les plaques 
que prohibeixen  
jugar a pilota

b La mesura preveu 
més fonts i xiringuitos 
amb lavabo als  
parcs infantils

M
algrat l’optimisme en la 
redacció del pla, que té 
com un dels seus rep-
tes, amb paraules tex-

tuals, que la ciutat inclogui zones es-
pecífiques de joc «encara millors que 
les actuals», el punt de partida deixa 
molt a desitjar. La «ciutat jugable» 
que imaginava Ada Colau quan va 
iniciar el mandat que ara s’acaba en-
cara està a anys llum. A la Barcelona 
del 2019 només el 18% de les àrees de 
joc infantil tenen fonts a prop, i les 
plaques de «prohibit jugar a pilota» 
encara dominen a una infinitat de 
places. Dues circums tàncies, això sí, 
que la mesura presentada ahir inten-
tarà pal·liar: l’alcaldessa va anunciar 
de forma oficial la retirada dels inju-
riats cartells antinens de l’espai pú-
blic, tantes vegades promesa, i es va 
marcar l’objectiu que el 2030, sense 
pressa, el 40% de les àrees de joc tin-
guin aigua a mà. 

El batejat com a Pla de joc a l’espai 
públic amb horitzó 2030 inclou altres 
mesures com tallar el trànsit d’un 
carrer principal a cada districte els 
diumenges al matí (iniciativa com-
plementària a les conversions en zo-
na de vianants permanent de les su-
perilles) o «transformar» els patis es-
colars. En aquest punt, la seva idea 
és «treballar i millorar progressiva-
ment» els prop de 200 patis de cen-
tres educatius de la ciutat, de 
primària i de secundària, «fomen-
tant la coeducació i els seus usos co-
munitaris» (que els patis escolars no 
siguin només llocs on els nens ju-
guen a pilota i les nenes queden ex-
pulsades a la perifèria). 

 
ESPAIS DE TROBADA / I, darrere de les 
tanques de les escoles i amb aquest 
mateix afany de transformar la ciu-
tat, «tota la ciutat», en un lloc juga-
ble, el pla planteja «microinterven-
cions urbanes» als entorns escolars 
perquè es converteixin en espais de 
trobada. Actuacions bàsiques com 
guanyar superfície a les voreres per 
afavorir la possibilitat de jocs espon-
tanis. Que les criatures puguin ju-
gar a tocar i parar. 

Una altra assignatura pendent, 
potser la més tabú, per fer la ciutat 
més amable per a la mainada, és la 
instal·lació de lavabos públics, una 
cosa que facilitaria la vida dels 

HELENA LÓPEZ 
BARCELONA

nens i, sobretot, dels seus progeni-
tors. Per afrontar l’escatològic 
assumpte, el pla preveu l’obertura 
de xiringuitos bar als espais lúdics 
on oferir «lavabos i préstecs de jo-
guines» (a més d’un lloc on els pa-
res, la majoria de vegades les ma-
res, tinguin un espai mentre la seva 
descendència es cansa). 

 
SENSE PRECEDENTS /  La regidora Laia 
Ortiz va destacar l’element pioner 
d’un pla «sense precedents a la ciu-
tat ni a l’Estat». «El joc és un dret fo-
namental, tan important per al de-
senvolupament dels nens com els 
drets a l’habitatge o l’alimentació 
–va reivindicar la regidora –; priorit-
zar el joc fa la ciutat també més se-
gura, més pacificada». 

«Volem posar l’urbanisme al ser-
vei dels nens. Un urbanisme que no 

criminalitzi el joc, com havia passat 
abans», va apuntar la regidora d’Ur-
banisme, Janet Sanz, que va parlar 
de «revolució» per referir-se a aques-
ta nova mirada. 

Sanz va justificar que el pla es 
presenti quan falten pocs mesos per 
acabar-se el mandat explicant la fei-
na prèvia feta fins ara. «Hem definit 
el nou model de construcció d’àrees 
infantils i hem establert cinc nous 
espais de joc singulars que co-
mençaran a funcionar aquesta pri-
mavera», va acabar la regidora, que 
també es va vantar que durant 
aquest mandat han incorporat 40 
zones infantils accessibles per a 
nens amb mobilitat reduïda (ara 
com ara, només el 25% de les zones 
infantils són aptes per a tots els 
nens, i l’objectiu és que el 2030 ho 
siguin totes). H

El consistori 
cancel·la  
la reunió 
sobre el  
futur del Zoo

L’Ajuntament de Barcelona ha 
desconvocat la reunió en què 
s’havia de definir el futur del 
Zoo, amb un punt de debat cruci-
al implícit sobre la taula, quines 
espècies poden reproduir-se en 
captivitat i quines han de ser sot-
meses a l’esterilització, planifica-
ció familiar estricta o celibat i, 
sobre tot qui, com si fos un Noè 
de la sexualitat, pren aquesta de-
cisió. Ho ha fet quan alguns dels 
ponents ja tenien a la cartera de 
mà els documents necessaris i 
havien trobat un forat a les seves 
agendes. L’enuig d’alguns pa-
trons de la Fundació Zoo de Bar-
celona és colossal. La cita estava 
prevista ahir a les set de la tarda, 
i a última hora del matí, per or-
dre de la tinenta d’alcalde Janet 
Sanz, es va suspendre. 

Després de dos anys de debats 
en els quals, contra pronòstic, 
s’havia aconseguit un cert equili-
bri entre les tesis dels grups ani-
malistes i el front científic, la si-
tuació se’n va anar en orris el 23 
de gener. L’ajuntament va forçar 
la inclusió d’uns paràgrafs en el 
text pactat, sense previ avís i, el 
que és pitjor, amb el comentari 
que eren unes lleus millores sen-
se importància. Alguns dels 
membres de la fundació es van 
ofendre, no només per les for-
mes, sinó perquè algú volgués 
enganyar-los. En aquell moment 
es va suspendre la reunió sense 
acord i es va convocar de nou per 
al 6 de febrer. La nova suspensió 
no només ha encès més els 
ànims, sinó que comprimeix el 
calendari polític disponible per-
què l’equip d’Ada Colau deixi en-
carrilat un pla estratègic per al 
Zoo durant aquest mandat. H

EL DEBAT ANIMALISTA

CARLES COLS 
BARCELONA

33 Si es compleix el pla, l’any 
2030 cap àrea de joc de Barce-
lona hauria de tenir menys de 
50 metres quadrats. La ciutat 
també pretén que llavors les àre-
es de joc que disposen de tau-
les de pícnic passin de l’actual 
9% al 75%. La iniciativa busca 
revertir el sedentarisme i el dè-
ficit de joc actiu a l’aire lliure 
durant la infància i la joventut i 
també pretén posar fi a la bret-
xa de gènere (actualment, el 
29% de les nenes no juguen mai 
al carrer).

Àmplies àrees  
de joc i més taules 
de pícnic el 2030

33 Uns nens juguen a futbol a la plaça de les Navas del Poble-sec, a Barcelona.
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Joan Planes - Barcelona

Otro joven, acusado 
de una agresión 
sexual a una 
discapacitada, se 
libra de la cárcel 

Es menor, tiene 17 años, y fue 
detenido como presunto autor de 
seis agresiones sexuales en Bar-
celona, concretamente en las 
zonas de Horta y Poble Sec. Ocu-
rrió entre octubre y diciembre 
del año pasado y, según informó 
el cuerpo policial, actuaban con 
extrema violencia y con el rostro 
cubierto. 

Por lo tanto, el arrestado es lo 
que se conoce como menor ex-
tranjero no acompañado 
(MENA). Fue detenido el 7 de di-
ciembre, y no tiene antecedentes. 
En un primer momento, se le 
acusó de tres agresiones sexuales 
ocurridas en los días previos en 
el barrio de Horta. 

El joven pasó tras el arresto a 
disposición de la Fiscalía de Me-
nores, y más tarde el juzgado de 
menores acordó su ingreso en un 
centro para detenidos de esta 
edad. 

El jefe de la División de Inves-
tigación Criminal de Barcelona, 
el inspector de los Mossos Pere 
Pau Guillén, confi rmó que se 
trata de un MENA, y también que 
las agresiones sexuales ocurrie-
ron entre octubre y principios de 
diciembre. Entre la primera y 
segunda violaciones, en la zona 

El MENA detenido 
por seis violaciones 
era «muy violento»

de los jardines del paseo de Mon-
tjuïc, pasó un mes, pero las si-
guientes ocurrieron únicamente 
con once días de diferencia. 

Presuntamente, asaltaba a 
mujeres de mediana y avanzada 
edad, que encontraba solas en la 
calle, en franjas horarias de ma-
ñana, tarde y noche, y actuaba en 
zonas sin cámaras de seguridad, 
lo que difi cultó hallar imágenes 
de los casos. 

Una vez identifi cado como su-
puesto autor de las tres agresio-
nes sexuales en Horta, los Mossos 
sospecharon que podría tratarse 
de la misma persona que había 
cometido otras tres en el distrito 
de Sants–Montjuïc, ya que se le 
podía ubicar en el barrio del Po-
ble Sec durante esos días. 

Zonas cercanas 
Por la similitud de los casos de 
Horta y del Poble Sec, los agentes 
siguieron investigando y consi-
guieron ubicarlo en zonas cerca-
nas a dos de las agresiones en este 
segundo barrio y en un tercer 
caso le detectaron en una entrada 
del Metro compatible con la co-
misión de otra de las violaciones, 
según Guillén.

El inspector añadió que esta 
semana obtuvieron las pruebas 
de ADN que señalan al menor 
como presunto autor de las seis 
agresiones sexuales.

Explicó que, tratándose de un 
menor de edad, no pueden dar  de 
momento más detalles, pero Gui-
llén indicó, en rueda de Prensa, 
que han querido hacer una aten-
ción a los medios para que «la 
ciudadanía conozca que aquella 

EFE

La imagen

Seis de los arrestados por la violación de Sabadell tienen antecedentes
Uno de los siete detenidos por la agresión sexual múltiple, denunciada el domingo por una joven de 18 
años en el barrio de Can Feu de Sabadell, tenía una orden de expulsión de España. Así lo trasladaron 
fuentes de la defensa ayer, y también aseguraron que otros cuatro tienen un expediente de extranjería 
abierto y otro individuo tiene antecedentes por robo con fuerza. Añadieron que los siete estaban 
pendientes de su situación judicial. Los siete detenidos fueron trasladados ayer a dependencias 
judiciales, procedentes de la comisaría de los Mossos d’Esquadra de la ciudad, donde permanecieron  
desde el pasado domingo por la noche, en el caso de seis de ellos, y a partir de lunes por la noche llegó 
el séptimo detenido. La investigación de la Policía Autonómica cambió el escenario donde se produjo la 
agresión sexual, y situó los hechos en una ofi cina abandonada de una entidad bancaria, ubicada en la 
carretera de Terrassa, en lugar de la nave industrial en desuso, en la calle Germans Farguell, donde se 
había fi jado inicialmente y donde la Policía Municipal de Sabadell detuvo a seis personas. 

situación de peligro que tenía ya 
no está».

Pena mínima 
Por su parte, la Audiencia de 
Lleida condenó a dos años de 
prisión a uno de los acusados de 
abusar sexualmente de una joven 
discapacitada en mayo de 2017. 
Tres hombres se encontraron a 
la salida de un bar de ocio de esta 
ciudad a la víctima y la invitaron 
a acompañarles al piso de uno de 
ellos.

Según señala la sentencia, dos 
de los acusados, uno de ellos me-
nor de edad, abusaron sexual-

mente de la joven en el piso 
mientras el tercero miraba desde 
una silla y tomaba fotografías del 
momento. Pese a que durante la 
celebración del juicio los acusa-
dos manifestaron que las relacio-
nes fueron consentidas, la chica 
declaró haberles dicho que «se 
estaban pasando un montón», 
que no quería y que «le estaban 
haciendo daño».

Asimismo, manifestó haberse 
quedado «en blanco» en el mo-
mento de los hechos, aunque 
admitió que «no le hacía ninguna 
gracia» lo que estaba pasando y 
que se «quería marchar».

Finalmente, la víctima abando-
nó la casa en la que se había 
quedado sola con el menor des-
pués de unas cinco horas y, al 
salir, se encontró con su madre, 
que la estaba buscando, ya que se 
había escapado de casa la noche 
anterior.

La chica fue ingresada para 
someterse a una revisión médica 
y, según los informes, no mostra-
ba ninguna lesión. Tiene una 
discapacidad intelectual por la 
que resultó judicialmente inca-
pacitada, derivada de una inteli-
gencia límite, trastornos de con-
ducta y trastorno mental.

Movilidad

El taxi celebra la propuesta 
de tener una tarifa plana 

Élite Taxi Barcelona celebró ayer la propuesta de 
una tarifa plana para los taxis que operan en el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) a través de 
aplicaciones móvil, y defendió que querría exten-
derla a toda Cataluña. El portavoz, Tito 
Álvarez,valoró que este precio cerrado «dará más 
confi anza» a los usuarios, puesto que ya sabrán 
cuanto acabarán pagando al subirse en el taxi, e 
informó de que prevé que entre en funcionamiento 
durante esta primavera. La valoración llegó tras el 
fi n de la huelga de los taxistas. 

Quitan los carteles que 
prohíben jugar a la pelota 

BarcelonaSociedad

La Generalitat admite que no expulsó a 
un sacerdote pese a sus presuntos abusos 

El departamento de Educación no denunció ante la Policía ni ante 
la Fiscalía en 2011 al sacerdote Josep María Font al que, sin embar-
go, expulsó de una escuela de Cabra del Camp (Tarragona) donde 
impartía religión después de que los profesores avisaron de un 
comportamiento inapropiado del docente. Font, que ayer fue cesado 
como párroco de varias localidades leridanas al aparecer su 
nombre vinculado a investigaciones de abusos en el pasado, fue 
apartado por el departamento de Educación de la docencia porque 
algunos profesores le sorprendieron con dos alumnas a solas 
sentadas en su regazo. El conseller de Educación, Josep Bargalló, 
reconoció que no se transmitió esta información.

El Ayuntamiento promueve un Plan del Juego en 
el espacio público, con el objetivo de que la ciudad 
facilite el juego en lugar de relegarlo en áreas infan-
tiles, algo que hará mediante 63 medidas, que inclu-
yen cortar el tráfi co en una calle principal de cada 
distrito los domingos. Entre los proyectos para 
cambiar la visión del juego también fi guran retirar 
carteles que prohíben jugar a pelota, propuestas 
lúdicas itinerantes para jugar en las plazas, y faci-
litar el juego los sábados en plazas y calles cercanas 
a agrupaciones juveniles, como «esplais».

3 Jueves. 7 de febrero de 2019  •  LA RAZÓN

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUÑA

10000

68298

Diario

104 CM² - 10%

2680 €

32

España

7 Febrero, 2019



2 LAVANGUARDIA S U M A R I DIJOUS, 7 FEBRER 2019

La malaltia rara hemiplegia
alternant de la infantesa

(HAI)guanyaràvisibilitatdissabtea
Barcelonagràciesal’afanyd’unspa-
res que, sota l’empara
de l’hospital Sant
Joan de Déu, impul-
sen el primer simposi
per abordar aquesta
afecció.PÀGINA22

LA SEGONA

‘Pasapalabra’: amb la erra, relator

Amblalletraerra,personaqueenuncongrésouna
assembleafarelaciódelsassumptestractats:
relator.Pocspersonatgesomitjansdelapolítica
espanyolafarienelroscodePasapalabrasiha-

guessinderespondreaquestaqüestió.Relatoréssinònim
d’alarmaperaEmilianoGarcía-Page,detraïcióperaPablo
Casado,derendicióperal’Abc iLaRazón,dedesafiament
peraRivera.Perònohoésdemediador.ÉscertquelesNa-
cionsUnidesanomenarelatorunexpert independentaqui
se liassignaunadeterminadaproblemàticaenrelacióamb
elsdretshumans,perònitansolsenaquestcasnoésexacta-
mentunmediador.Unrelatorésunamenadesecretarique
prennotadelesqüestionsabordades.Però,comvatitular
PacoCandelundelsseusllibresméscelebrats, ¡Dios, laque
searmó! PPiCshandemanat lacompareixençaurgentdel
presidentespanyol iel líderpopularfins i tothaamenaçatde
presentarunamociódecensuracontraSánchez.
Tétota la lògicaqueelGoverncentral intenti feralguna

concessióperquèERCiPDECatliaprovinelspressupostos.
Esvaninventarunatauladediàlegdepartitscatalansenla
quals’asseuelGovern,ERC,elscomunsielPSCperbuscar
solucionsdeconsensalcontencióscatalà.Laprimerareunió
vaserel16-Nidimartsn’hivahaverunaaltra.L’Executiu
catalàhademanattambéunmediadorinternacional iquees
puguiabordareldretd’autodeterminació.ElGovernespa-
nyol,quenoéspresentalataula,vaacceptar incloureun
notaridelesreunions,semprequenofosunestranger.Toten
unintentdebuscarunafórmulaperquèl’independentisme
puguifacilitarelsíalspressupostos.Ésevidentquehihauna
concessióenlafórmula,peròtampocsemblaquenosigui
assumible.Elqueposaentrel’espasai laparet lapropostaés
que,alcapdepocaestonad’ha-
ver-sesabut, laGeneralitatva
filtrarels21puntsquevadonar
enmàaPedroSánchez.Resmi-
llorperquèfracassi la iniciativa.

La UPC ha engegat el nou
programa“AquíSteam”per

incentivar les vocacions tecnolò-
giquesentre les estudiants catala-
nesde9a 14anys.La
iniciativa se suma al
marc del III Pla
d’Igualtat de Gène-
re de la politècnica
catalana. PÀGINA 27

Lluís Pasqual va presentar
ahir ambAntonio Banderas

la filosofiadelnou teatredel Soho
CaixaBank, que obrirà a la tardor
a Màlaga. El finan-
çament serà privat
i la programació
s’inaugurarà amb el
gran musical A cho-
rus line. PÀGINA 33

L’exèrcit veneçolà ha blo-
quejat el pont fronterer de

Tienditas, que uneix el país cari-
beny i Colòmbia, una moderna
infraestructura sen-
se estrenar per on es
preveu que entri
l’ajuda humanitària
enviada pels Estats
Units. PÀGINA 8

La consultora immobiliària
Proto Group va anunciar di-

marts el propòsit de comprar, jun-
tament ambWarrenBuffett, la tor-
re Glòries. Tanma-
teix, l’amo és un
conegut impostor,
que fins i tot se’n va
vantar, en un llibre
autobiogràfic.PÀG. 59

Enpatinet per
la GranVia
La llibertat amb què els pati-
nets es mouen per Barcelona
dona peu a temeritats com la
duta a terme per l’individu
que, l’1 de febrer, va tenir la
pensada de circular en sentit
contrari pel túnel de la Gran
Via que transcorre sota la
plaça Espanya, tal com es pot
comprovar en un vídeo que
circula per la xarxa.

Colau i Artadi, inseparables Jocs amb regles

Encaraque la sevacandidaturanos’haanunciat encara
oficialment, gairebé tothomdonaper fetque laconse-
lleradePresidència iportaveudelGovern,ElsaArtadi,

ocuparàelnúmerodosde la llista independentistaen les
eleccions localsdeBarcelonaqueencapçalaràJoaquimForn.
Enmitjansmunicipals s’enténqueArtadi jahacomençata
preparar lacampanya.Sigui certono, síqueésveritatque la
consellera s’haconvertit en l’ombrade l’alcaldessaAdaCo-
lau.Enpoquesocasionshancoincidit lesduespolítiques,
futures rivals, tantesvegadescomelsúltimsdies.Artadiva
anara laprotestacontra l’agressióhomòfobaal centreLGTBI
acabatd’obrirper l’Ajuntamental carrerBorrell.Dilluns
passat lesvaunir lamoda: laportaveudelGovernesvaafegir
a laconsellerad’Empresa,ÀngelsChacón, en la inauguració
institucionalde lapassarel·lademoda080,on tambéhihavia
Colau.Demà,unavegadamésesveuran lescares.Posaran
juntesambuncentenardedonescientífiquesen la inaugura-
cióde labiennalCiència iCiutat.

L’Ajuntament de Barcelona va presentar ahir un
pla perquè la canalla torni a jugar als carrers i
places de la ciutat. Una de les primeres mesures

que es duran a terme serà retirar els cartells que prohi-
beixen els jocs de pilota. En temps d’ús i abús de video-
jocs i tauletes, provar de recuperar les essències de la
infantesa no sembla una mala idea. Que ho sigui o no
dependrà de com s’apliqui, del fet que, com passa amb
tot allò que es dirimeix en un espai públic tan disputat
com el d’aquesta ciutat, el gaudi d’uns no sigui lesiu amb
el dret dels altres a no ser molestats. Caldrà marcar uns
límits clars perquè una iniciativa ben intencionada com
aquesta no acabi complicant encara més la difícil convi-
vència d’interessos que es produeix en un espai que ha
de ser de tots. El ciutadà hi ha de posar molt de part
seva, sobretot els responsables dels infants, pares i edu-
cadors, però a l’administració caldrà exigir-li que sigui
vigilant.
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INTERNACIONAL

RecordantWeimar
En ple auge dels moviments
populistes, d’infaust record a
Europa, Alemanya reivindica la
malaguanyada República de
Weimar en el centenari de la
seva creació després de la Pri-
mera GuerraMundial. PÀGINA 6

POLÍTICA

Xoc judicial
Les paraules del fiscal de l’Au-
diència Nacional posant en
dubte la neutralitat de la judica-
tura a Catalunya han causat
preocupació als afectats. PÀG. 17

EDITORIALS

Els temes del dia
L’agra polèmica suscitada
per la possible presència d’un
relator en les reunions de la
taula de partits catalans, i els
missatges llançats per Donald
Trump en el discurs sobre
l’estat de la Unió. PÀGINA 18

OPINIÓ

Estrelles fugaces
L’amenaça d’ensorrament que
plana sobre Podem porta Laura
Freixas a reflexionar sobre la
facilitat amb què poden caure
aquells que pugenmassa de
pressa: “A Roma, quan un gene-
ral victoriós desfilava en un
carro estirat per cavalls, entre
aclamacions, encens i flors, se-
guit pel botí arrabassat a l’ene-
mic: elefants, estàtues, armadu-
res, captius... al seu costat hi
anava un esclau murmurant-li a
l’orella: ‘Mementomori’, recor-
da que ets mortal”. PÀGINA 19

TENDÈNCIES

L’art de l’estoc
El Govern central defensa el
patrocini dels toros per consi-
derar que es tracta d’un “patri-
moni cultural”. PÀGINA 24

CULTURA

De trens i paneroles
L’editorial Empúries porta a les
llibreries Tristany, la guanyado-
ra del 38è premi JustM. Casero,
una història la idea de la qual va
néixer de la plaga de paneroles
que hi va haver temps enrere
al barri de Tarragona on viu
l’autora, AnnaMonreal, que va
escriure la novel·la durant els
viatges amb tren a Barcelona, on
treballa al Departament d’Eco-
nomia. PÀGINA 34

ESPORTS

Márquez no afluixa
La nova temporada deMotoGP
arrenca ambMarcMárquez
imposant el ritme des del minut
u, com va demostrar ahir en el
primer dia d’assajos al circuit
de Sepang, on va marcar el mi-
llor cronomalgrat córrer amb
dolor a l’espatlla, operada fa
només dos mesos. PÀGINA 53

ECONOMIA

La incògnita Iberia
Foment ha sortit en defensa de
l’europeïtat d’Iberia, descartant
qualsevol problema de l’aerolí-
nia en cas que es produeixi un
Brexit sense acord. PÀGINA 60SECCIÓN:
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LUIS BENVENUTY
Barcelona

El governde l’alcaldessaAdaCo-
lau va anunciar ahir una mesura
que provocarà divisió d’opini-
ons. L’Ajuntament deixarà de
prohibir als nens jugar a pilota
als carrers i places de la ciutat.
Tècnicsmunicipals retirarandu-
rant els propers dies la infinitat
de cartells que encara advertei-
xen la ciutadania que no està
permès entretenir-se amb pilo-
tes a l’espai públic, i en penjaran
d’altres que animaran els nanos a
divertir-se sempre que tinguin
respecte pel benestar dels altres.
Les tinentes d’alcalde de Drets

Socials i d’Urbanisme, Laia Ortiz
i Janet Sanz, van explicar ahir
que la mesura forma part d’un
pla molt més ampli destinat a fer
de Barcelona una ciutat molt
més amable. “Parlem d’un ambi-
ciós projecte de transformació
de l’espai públic que té l’horitzó

lles i tornar als carrers, organit-
zar entre ells els seus propis jocs,
escapar a estones de la regulació
dels adults i a més suar una mi-
ca... Són arguments que compar-
teixen la major part dels peda-
gogs. D’aquesta manera es feia
en aquesta ciutat fins no fa tant
temps, quan les criatures s’esgar-
rinxaven els genolls als solars
mentre les mares els donaven un

cop d’ull de tant en tant des de la
finestra.
Però tampoc no són pocs els

ciutadans que s’exclamen da-
vant l’última iniciativa munici-
pal. Barcelona és una ciutat molt
densa, i en el seu reduït espai pú-
blic es concentren innombrables
usos. En aquests carrers i places
hi ha terrasses, bicicletes, pipi-
cans... Fa anys que una regulació
més estricta i en ocasions la dis-
secció quirúrgica semblen l’únic
camí que pot garantir la convi-
vència. “És que ara no pots pren-
dre una canya tranquil·lament?”.
“Ja veuràs quan la gent gran co-
menci a rebre cops de pilota”. “I
uns nanos de 15 anys jugant a fut-
bol no és el mateix que uns nens
petits ambunapilota”. “Noen te-
níem prou amb els skaters?”.
El govern de l’alcaldessaColau

ha estat dissenyant aquesta me-
sura tot el mandat . En realitat la
iniciativa formava part d’un pla
molt més profund de replanteja-
ment dels usos de l’espai públic
que comportava l’ordenança de
civisme. Però la falta de suports
polítics va frenar les reformes
previstes pels comuns. Malgrat
que fa anys que aquestes qüesti-
ons s’estan dirimint, la veritat és
que les respostes de les tinentes

GENT

Senyals del passat.L’Ajuntament té previst retirar ben aviat de l’espai públic tots aquests senyals prohibitius
ÀLEX GARCIA

Barcelonadeixa deprohibir
als nens jugar a pilota al carrer
El govern deColau dissenya unpla per fomentar el joc infantil a l’espai públic

Dijous, 7 de febrer del 2019

Ernest de Hannover,
operat d’urgència en
plena batalla legal
contra el seu hereu

PÀGINA 6

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

NOU MISSATGE A LES CRIATURES

L’Ajuntament
apel·larà al respecte
als altres i a la
convivència

MESURA CONTROVERTIDA

Molts dubten que una
ciutat tan densa pugui
implantar unamesura
tan flexible

l’any 2030 –va subratllar Ortiz–.
El seu principal objectiu és ga-
rantir el dret al joc dels nens, un
dret que entenem fonamental
perquè forma part del procés
d’aprenentatge”. Aquest pla de
l’Ajuntament també preveu al-
tres mesures que encara no s’ha
acabat de definir quan s’implan-
taran, com tallar el trànsit d’un
vial principal de cada districte
cada diumenge, muntar activi-
tats lúdiques que fomentin sortir
al carrer, potenciar l’ús ciutadà
dels patis escolars, obrir els es-
plais i caus a l’espai públic, donar
suport al joc inclusiu de menors
amb discapacitats, instal·lar xi-
ringuitos amb lavabos i servei de
préstec de raquetes, galledes, pa-
les i altres joguines.
“Volem obrir la ciutat al joc

dels nens –va afegir Sanz–, i dei-
xar de criminalitzar-lo, tal com
s’ha estat fent fins ara. En la me-
sura que es pugui, i sempre en
funció de les edats dels nens,

procuraremque el joc infantil no
quedi circumscrit a espais
tancats”. Un passeig per un pa-
rell de places de la ciutat confir-
ma que l’aixecament del veto a
les pilotes no deixarà indiferent

ningú. Els seus partidaris, i tam-
bé els seus detractors, són
legions.
Uns aplaudeixen amb entusi-

asme la iniciativa. Els nens han
de desenganxar-se de les panta-

Objectius de cara al 2030
El nou pla municipal per

fomentar el joc infantil a
l’espai públic es marca una
sèrie de reptes per complir
a tot estirar l’any 2030. En
aquests moments tot just
una de cada quatre zones
de joc de Barcelona ofereix
almenys sis activitats lúdi-
ques. L’Ajuntament vol que
al llarg de les pròximes
dècades siguin la meitat, i
que totes disposin pel cap
baix de 50 m2. Un altre ob-
jectiu del Consistori és

potenciar els jocs amb ai-
gua i amb sorra dirigits a la
canalla. També vol oferir
jocs pensats per a adoles-
cents multiplicant el nom-
bre de tirolines, tobogans
gegants, taules de ping-
pong, cistelles de bàsquet...
Aquest pla també preveu
que la majoria de les zones
de joc infantils, o bé els
seus voltants, disposin
de fonts d’aigua, taules
de pícnic i lavabos, entre
d’altres.
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La Síndica volmesures per
facilitar l’accés a l’habitatge

RAÚL MONTILLA
Barcelona

Barcelona ha d’actuar de manera
decidida, amb mesures concretes
i amb pressupost, davant les difi-
cultatsquesuposaaccediraunha-
bitatge. Ho va reclamar ahir la
Síndica de Greuges, Maria As-

sumpció Vilà i Planas, en la pre-
sentació de l’informe que l’orga-
nisme ha elaborat sobre el 2018 i
en què es reflecteixen un total de
3.604 actuacions, 1.729 queixes i
1.875consultes.Undocumentque
serveix per dibuixar les inquie-
tudsdels ciutadans i enquè també
apareixen de manera destacada

habitatge. No sempre arriba el
missatge i hi ha casos en què han
arribat a perdre el pis. L’estanca-
ment dels sensesostre a la ciutat
–la Sindicatura està sotmetent a
examenelmodelmunicipal–tam-
bépreocupa.
Vilà i Planas, que presentarà

l’informealpròximplemunicipal,
va destacar les queixes que in-
cumbeixen als serveis funeraris.
Vasubratllarelcasd’unadonaque
es va trobar una factura de més
d’11.000eurosplenad’incoherèn-
cies –el cas va arribar a l’Agència
Catalana de Consum, que va aca-
bardonant la raóa la ciutadana–; i
va denunciar suposades males
pràctiques i “irregularitats” que
tambéesdonena l’empresamuni-
cipalCementirisdeBarcelona.Vi-
là va explicar que s’han detectat
cobraments per unmateix servei,
cosaque s’ha traslladat a l’Ajunta-
ment, al qual també s’ha reclamat
més claredat respecte a les taxes

de cementiris. “Hem supervisat
pràctiquesenmatèriadecàlculde
costos, facturació i informació
dels serveis de cementiris que
considerem manifestament mi-
llorables”, vadeclarar la Síndica
La llista de les principals quei-

xes la complementen el transport
públic: els criteris per accedir a la
T-16 i el retard de la T-Mobilitat;
però també la contaminació acús-
tica, els sorolls, especialment pels
horaris dels serveis de neteja i de
recollida d’escombraries. “Hi ha
barris on es podria fer de dia”, va
apuntar la Síndica, que va remar-
car alhora les queixes per conta-
minació ambiental, i va expressar
la necessitat, quan es redueixi el
trànsit de cotxes, de fomentar el
transport públic i crear aparca-
mentsalsaforesde laciutat.Entre
les queixes destacades del 2018
també hi ha els narcopisos, la in-
suficient atenció als menors no
acompanyats, el top manta, els
problemesd’accessibilitat o el de-
ficient drenatge de les àrees d’es-
barjo de gossos, que ha suposat
unaallaude reclamacions.

MUNICIPAL

L’organisme presenta l’informe del 2018, en què
també denuncia “irregularitats” en els serveis
funeraris o destaca queixes pel transport públic,
els sorolls i els narcopisos

L’Ajuntamentobrirà
zonesde joc singulars

d’alcalde als possibles detractors
van ser un mica ambigües ahir.
“Hem de garantir la barreja
d’usos apel·lant al respecte i a la
convivència. Segons la mida i al-
tres característiques de les pla-
ces es podran practicar alguns
jocs i d’altres no. A les places de
Gràcia, per exemple, hem de fo-
mentar jocs que no molestin,
com uns amb unes pilotes toves
que ja vam provar”.
De totamanera, en aquest pro-

cés d’obertura del joc infantil a la
ciutat els nens continuaran gau-
dint d’espais exclusius. Uns amb
tanques i d’altres no, segons ho
requereixi l’edat dels infants.

L’Ajuntament ja va provar
aquest any a la plaça del Sol el
que anomena els nous espais de
joc infantil singulars. La idea del
Consistori és incorporar nous
elements que multipliquin les
possibilitats del joc i de l’explo-
ració de les criatures. Aquest any
se n’instal·laran d’altres als Jar-
dins de la Indústria de l’Eixam-
ple, al Parc Central de Nou Bar-
ris, al de La Pegaso de Sant An-
dreu i a l’avinguda Meridiana al
seu pas per SantMartí. Les imat-
ges virtuals facilitades pel Con-
sistori mostren que tindran un
aspecte molt futurista.

XAVIER CERVERA / ARXIU

Els sorolls vinculats a la recollida nocturna d’escombraries irriten els barcelonins

les suposades males pràctiques
queesdonenenelsserveisfunera-
ris i que esquitxen, fins i tot, l’em-
presa municipal Cementiris de
Barcelona. Vilà i Planas també va
donaruntocd’atencióal’executiu
de l’alcaldessa AdaColau: triguen
massatempsacontestaralaSindi-
catura.Lalleimarcaquehohande
fer en 15 dies, però la mitjana són
gairebé 100. I en algun cas la res-
posta s’hademoratunany imig.
“L’habitatgehaestatunapriori-

tat per a l’actual govern munici-
pal,perònoéssuficient”, vamani-
festar la Síndica, que va instar, a

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

La defensora dels
barcelonins critica
el temps que triga
l’Ajuntament a
respondre

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Imatge virtual de la futura zona de jocs infantils del parc de la Pegaso de Sant Andreu

Dequè es queixen
els barcelonins?

3.604 actuacions
1.729 queixes
1.875 consultes
74% de les vegades s’ha
donat la raó al ciutadà
(58% el 2017)

LES DENÚNCIES
PRINCIPALS
· L’accés a l’habitatge
· La falta de transparència
dels serveis funeraris
· El transport públic (T-16 i
l’absència de la T-Mobilitat)
· La contaminació acústica
· La contaminació
atmosfèrica
· L’augment dels narcopisos
al Raval
· La falta de garanties en
l’atenció als ‘menas’
· El ‘top manta’: la venda
ambulant no autoritzada
· Els problemes
d’accessibilitat (avaries en
escales mecàniques)
· El mal drenatge de les
àrees d’esbarjo de gossos
· La falta de lavabos públics
· La manca de places a les
residències de gent gran

ESTEUD’ACORDQUEESDEIXI JUGARA
PILOTA?VOTEUALNOSTREWEB
https://bit.ly/2DWbMXs

través del Consorci de l’Habitat-
ge, aplanificar i prioritzarpressu-
postàriament mesures que per-
metin solucionar els actuals pro-
blemesperaccedir aunhabitatge.
Vilà i Planas també va remarcar la
quantitat de sol·licituds –un total
de442afinalsdel’anypassat–que
han estat aprovades per accedir a
un habitatge d’emergència social
però que estan en llista d’espera.
La Síndica, amés, va posar èmfasi
en incidències en l’adjudicació de
pisos de protecció, concretament,
en la formaenquèescomunicaals
qui han estat beneficiats amb un
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