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Per extensió de la formula cinematogràfica, anomenem ciutat apta per tots els públics aquella que 
atén a la població infantil, amb zones de joc. Apta per tots els públics perquè, de fet, sembla que 
tota intervenció urbana que mira els infants acaba generant comoditat a tots els col·lectius. 
 
Després de la II Guerra Mundial, Amsterdam va veure una gran quantitat de solars abandonats 
transformar-se en zones de joc infantil. Basats en la participació ciutadana i molt influïts per els 
moviments artístics del moment, eren solucions dinàmiques i temporals. Una acció de gran encert 
-desenvolupada per l’arquitecte Aldo van Eyck- a través de la qual, la ciutat es va omplir de vida. A 
partir d’aquest exemple, el nostre estudi planteja la pregunta: podem aprendre encara alguna cosa 
d’aquesta transformació portada a terme fa més de cinc dècades?  
 
A través d’un treball d’observació s’ha estudiat un repertori de llocs a Barcelona on el disseny 
busca o permet l’apropiació de l’espai per part dels més menuts. Aquest treball no ha volgut fer un 
inventari exhaustiu sinó un mostreig. És difícil posar-li punt i final. En qualsevol cas, podem treure 
algunes conclusions del que s’ha observat. 
 
Certament, 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. Hi ha casos molt diferents, 
els que històricament funcionen com a lloc de joc, els de nova creació o es transformen i 
comencen a funcionar... hi ha tota una revitalització conjunta dels negocis en plantes baixes, i la 
sensació de confort per part dels usuaris. De vegades es fan reformes a través de participació 
ciutadana, de vegades els usuaris s’avancen, de vegades encara s’està esperant que facin la seva 
aparició. Tot i els jocs i les tanques i els terres de cautxú rosa, les zones de joc infantil son molt 
ben rebudes per tots els públics i els seus destinataris els identifiquen com a propis. 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... Una zona de jocs és fàcilment un element 
integrador.  
 
De la mateixa manera que el nostre exemple de referència no pretenia solucions estàtiques i 
definitives, en la situació actual de la construcció posem de manifest la potencialitat de la cessió 
temporal de solars per a ús social.  
 
Fem referència a una exposició que va haver-hi al MoMA: Small Scale, Big Change, on 
s’exposaven projectes que, amb intervencions molt petites i amb molt pocs recursos, provocaven 
beneficis per tota una comunitat. Aquest treball voldria fer ressò de la idea que amb pocs recursos 
i una mica de sensibilitat, les ciutats poden ser més “casa” de tots. Lloc de trobada i creixement. I 
que amb pocs recursos, fent una arquitectura de baix a dalt, es poden desencadenar canvis en el 
benestar de moltes persones... i més enllà. Quants llocs deu haver-hi que podrien donar molt més 
de si només amb una petita intervenció? 
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