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Tràfic rodat 









Usos plantes baixes 
“- control veïnal + perillós es torna carrer” 

 
 i com que  

 
“+ perillós es torna carrer- control veïnal”.  









Estar/Passar 

«I és que l’espai públic pateix una tensió estructural difícil de gestionar 
entre dues funcions diferents: l’estar (els usos de sociabilitat) i el passar 
(el vianant). En les societats occidentals contemporànies ens estem 
decantant per el passar en detriment de l’estar. 
Les trobades socials es fan cada vegada menys als espais públics, per 
tant... 
...d’una banda hi ha un replegament de la sociabilitat a l’espai domèstic. 
...d’altra banda hi ha una privatització de la sociabilitat en llocs de 
consum (bars, restaurants, centres comercials, esplais, clubs 
esportius...). Podem dir que la societat s’està privatitzant i alhora 
mercantilitzant».[1] [1] ARAMBURU, Mikel; La immigració i els usos de l’espai públic 







Zona tancada 

«Pero no nos quejemos, en estas ciudades lo tienen 
todo pensado y han reservado recintos exclusivos 
para las fieras, cerrados, vallados, permanentemente 
vigilados. “Por su seguridad”. No cuestiones este 
encierro en jaulas multicolores que nos brinda el 
Ayuntamiento, es todo un lujo, mejor que nada».[1] 

[1] ROMÁN RIVAS, Marta; Ser madre de un urbanita.  

2.5.1.1 En funció de la seguretat. És obligatori instal·lar tancament, 
independentment de l’edat d’ús recomanada, en els següents casos:  
- Sempre que l’àrea de jocs estigui situada a menys de 15m... 
...d’una calçada o un vial mixt (per a vianants i vehicles de serveis i 
residents). 
...de talussos de més del 45% d’inclinació i més d’1m de desnivel 
...de qualsevol altre element potencialment perillós (llacs, quadres 
elèctrics, etc...). 
- Sempre que el paviment exterior a l’àrea de joc sigui dur D 
(formigó, fusta, panot, asfalt, etc.) i l’interior sigui esmorteïdor 
disgregat ED (sorra, encoixinat). En aquests casos el tancament 
disposarà obligatòriament d’un sòcol adossat en la part més 
inferior, que farà la funció de contenir el paviment disgregat de 
l’interior de l’àrea, per tal d’evitar caigudes per lliscament 
2.5.1.2 En funció de l’edat dels usuaris. 
- És obligatori en les àrees de joc per a nens/es... 
...de fins a 5 anys, amb excepció de les àrees situades dins de places 
o parcs tancats, on serà un aspecte opcional. 
...de diferents edats (àrees mixtes), amb excepció de les àrees 
situades dins de places o parcs tancats, on serà un aspecte opcional. 
- És opcional en les àrees de joc per a nens/es entre 6 i 12 anys i en 
àrees per a nens/es majors de 12 anys, amb excepció de les àrees 
properes a calçades i altres elements potencialment perillosos, on 
és un aspecte obligatori. 
2.5.2 Característiques generals dels tancaments 
a. L’àrea de joc és tancarà pel seu perímetre abraçant tot l’espai 
dedicat al joc, ja estigui aquest delimitat per una vorada (en la 
majoria dels casos) o no sigui necessari.  
b. El tancament tindrà com a mínim una porta d’accés de 90cm 
d’amplada. Quan l’àrea de joc tingui un dels costats de més de 15m 
de longitud serà obligatori posar una segona porta a la banda 
oposada. Les portes s’obriran cap a l’interior de l’àrea de joc i 
l’espai d’obertura no envairà cap de les àrees de seguretat dels 
equipaments de joc instal·lats. 













Happy Bunker                                                                                             - Festival “Ingràvid 2011”  

«La sobredimensió del risc és una estratègia habitual a l’hora de justificar mesures de control i vigilància. Sota un estat d’alerta, la sensació de vulnerabilitat creix i augmenta la 
demanda en matèria de seguretat. La relació sembla òbvia, però a vegades la seqüència acaba retroalimentant-se fins a nivells insospitats. La instal·lació ‘Happy Bunker’ 
reflexiona sobre aquest fenomen prenent l’exemple de la seguretat vinculada a la infància. La tria no és arbitrària. Si bé és cert que ‘infància’ i ‘fragilitat’ són paraules que 
sempre han anat de la mà, darrerament sembla que s’han convertit en sinònims. Això s’ha traduït en una creixent ‘bunkerització’ dels infants, que minimitza el seu contacte 
amb l’exterior fins a nivells impensables anys enrere. A ‘Happy Bunker’ l’espai de lleure sobrevigilat acaba esdevenint militar. Però el cas de la infància és només un exemple 
il·lustratiu i paradigmàtic. Aquesta sobreprotecció, fruit de suposades amenaces externes, és aplicable a nombrosos sectors de la societat actual. Des de complexos residencials 
fins a països sencers. Tot sembla insistir en que la felicitat ja només és possible si està envoltada de tanques.»  



2.3 Dimensions 
No es defineixen dimensions totals mínimes; no obstant això, la superfície de l’àrea ha de 
permetre la instal·lació dels equipaments de joc seleccionats, dels seus àmbits de seguretat 
per a caigudes i de la distància mínima de 1,5m respecte a altres elements fixos, més un 
mínim del 20% de superfície lliure on se situaran els elements auxiliars que complementen 
l’àrea (bancs, papereres, arbres, etc...). 









Lloc on seure 







Visibilitat 







El sol i l’ombra 

2.7.1.1 Àrees d'estada per a acompanyants 
(...)Sempre que sigui possible, les àrees de descans tindran arbres de fulla caduca o algun 
altre element per fer ombra a l'estiu, i el paviment serà estable.(...) 
2.7.1.2 Àrees de descans esporàdic per a infants 
Se situaran opcionalment dins l'àrea de joc, estratègicament, a prop de zones d'espera per a 
l'accés a l'equipament de joc, sense afectar els àmbits de seguretat i preferentment en 
zones arbrades o amb garantia d'ombra a l'estiu.(...) 

3.2.4.2 Tobogans 
- Per evitar un escalfament excessiu de la superfície, provocat pels raigs del sol, els tobogans 
hauran de tenir la rampa de lliscament orientada entre el nord-est i el nord-oest. 

- Properes a fonts d'aigua potable. 









*La participació ciutadana 









*La cessió temporal de solars 







*L’estètica 







*L’urbanisme, l’arquitectura, la sociologia i l’ús de l’espai públic 



«We shall not cease from exploration, and the end of our exploring will be to arrive where we started and 
know the place for the first time.»  

[T.S.Eliot] 



CONCLUSIONS 

...de l’observat. 
 
 
· Avui a Barcelona s’està aplicant una política que recorda la d’Amsterdam fa sis dècades: convertir 
llocs buits i places existents en zones de joc infantil.  
 
· La situació actual de la construcció posa de manifest la potencialitat de la cessió temporal de solars. 
 
· Es constata que fer un espai pels infants és ben percebut per la població, ja que aïlla del perill del 
tràfic rodat i reserva una zona sense gossos. 
 
· Aquest treball ha implicat visitar els espais en hores diferents. Aquesta observació confirma que, 
més enllà de l’horari més comú d’ús de l’espai públic per part dels infants, hi ha un ús continu 
d’aquests llocs: persones grans, mares amb nens molt petits... Alguns, no tots, tenen quasi més ús per 
part de les famílies amb nens els caps de setmana al matí que a l’hora immediatament després de la 
sortida d’escola. 
 
· Una zona de jocs és fàcilment un element integrador.  

Perquè... «Le necessità e i desideri che i bambini possono esprimere rappresentano correttamente i bisogni 
di altre categorie sociali inascoltate come ad esempio gli anziani, i portatori di handicap, i poveri, gli 
stranieri».[1] 

[1] TONUCCI, Francesco; RISSOTTO, Antonella; Perché abbiamo bisogno della partecipazione dei bambini? L'importanza della 
partecipazione dei bambini nella trasformazione delle città. Why do we need children's participation?; Article publicat a Istituto di Scienze 
e Tecnologie della Cognizione del CNR 



CONCLUSIONS 
...de cara a projectes 

 
 
· La temporalitat de la solució. Una plaça ha de ser dinàmica i capaç de permetre canvis segons les 
necessitats. 
 
· La importància de la participació ciutadana. Ha de sorgir dels usuaris i permetre correccions, estar 
en contínua evolució. 
 
· La conveniència que l’espai tingui més usos: plantes baixes, equipaments, comerç d’ús freqüent... 
 
· La possibilitat de visibilitat i control visual de l’espai general. 
 
· La necessitat que el pipican se situï sempre en una altra plaça i, sigui com sigui, s’ha d’aconseguir 
que la barana de gossos i de nens es posi clarament diferenciada.  
 
· La conveniència que la tanca de la zona infantil sigui el propi banc. 
 
· La zona de nens seria tota la plaça, o un màxim de superfície, ben protegida, però sencera! 
 
· Encara que és difícil compaginar el compliment de les distàncies normatives entre elements de joc i 
la presència d’arbrat, és necessari assegurar la protecció del sol a l’estiu i la possibilitat d’escalf al 
hivern. No tot passa per posar arbres. Es podrien col·locar para-sols, marquesines o pèrgoles també 
sobre els jocs. 
 
· Els elements de joc s’haurien de poder repensar. En els d’Aldo van Eyck eren fets amb un compromís 
artístic. Fora bo que es pensessin amb un criteri formal, en relació amb l’arquitectura i la sociologia 
propera. (Ex. St Joan de Déu) 



Small Scale, Big Change 
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