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La crisi del COVID-19 ha posat de manifest l ’impacte que el confinament ha

tingut en la salut d ’infants i adolescents i diversos estudis com el de la

Universitat de Salford ho demostren , aixì com indiquen clarament la necessitat

de sol , aire lliure , contacte amb la natura , moviment , activitat física expansiva i

joc motriu d ’alta intensitat i com aquest es pot produir només al carrer . L ’OMS

recomana almenys 1 hora al dia d ’activitat física d ’intensitat moderada i alta pels

infants de 5 a 17 anys .

La vegetació en la ciutat , a banda dels múltiples beneficis ambientals (regulació

microclimàtica , millora de qualitat d ’aire , augment de la biodiversitat…)  ajuda a

la cohesió social i pot ser un fort recurs educatiu . Aixì ho refrenden estudis com

el de ISGlobal “Noves evidències sobre els beneficis dels espais naturals sobre la

salut”.

Durant les setmanes de confinament més estricte , vam poder comprovar com

l ’impacte era encara més gran en infants i adolescents que viuen en zones d ’alta

densitat com ara l ’Àrea Metropolitana de Barcelona , i especialment en barris de

renda més baixa , convertint-se les mesures adoptades en generadores de

desigualtat . Tal i com recull l ’article “L ’espai públic garanteix necessitats vitals

de la infància i iguala oportunitats de joc i salut”, escrit per la Emma Cortés i la

Laia Curcoll de l ’Institut de la Infància , “és vital que reconeguem l ’espai públic

com a agent clau de salut comunitària”.

Som  els  membres  de  les  comunitats  educatives  de  l’Escola  Gaia,

l’Escola  dels  Encants  i  l’Escola  Bressol  Leonor  Serrano  que  pertanyen

a  l’entorn  de  la  Plaça  de  les  Glòries  i  tenim  el  desig  de  contribuir  a  que

els  nostres  infants  i  adolescents  creixin  en  un  ambient  de  benestar

integral.
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https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/efectes-infants-confinament-casa-coronavirus-mesures-prevencio-actuacio
http://martalc.es/wp-content/uploads/2018/07/1503-Salford-Uni-Report-DIGITAL.pdf
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/es/
https://www.isglobal.org/ca/-/new-evidence-on-the-health-benefits-of-natural-outdoor-environments
https://www.elcritic.cat/opinio/lespai-public-garanteix-necessitats-vitals-de-la-infancia-i-iguala-oportunitats-de-joc-i-salut-58664


 En aquest sentit , i com a comunitats educadores que defensen el dret a una

educació pública i de qualitat , estem preocupades per les evidències recollides

per el Comitè dels Drets dels Infants en aquest Comunicat sobre l ’afectació de la

crisi del Covid-19 sobre els drets dels infants .

Ens alineem amb els principis de diversos manifests que han anat apareixent i

que ens interpelen a tota la societat per garantir un entorn vital que asseguri el

benestar de les persones i el respecte del medi ambient , qüestions que la crisi del

COVID-19 ha mostrat ser entrelligades . Ens referim i adherim a :

Manifiesto  Por  Amor  a  la  Infancia , promogut per una xarxa de

professionals i famílies amb l ’objectiu de visibilitzar al infants i

adolescents , les seves necessitats , drets i cultura en el panorama social i

polític en general , i en el creat per la pandèmia i el confinament .

Manifest  Recuperem  les  ciutats , per un desconfinament que prioritzi les

persones .

Pla  del  joc  a  l’espai  públic , promogut per l ’Institut de la Infància i

l ’Ajuntament de Barcelona i en via de desplegament .

Projecte  Protegim  les  escoles, per garantir entorns educatius segurs .

Pla  Clima , compromís per la lluita contra el canvi climàtic .

Projecte  Refugis  climàtics  a  les  escoles , per renaturalitzar patis escolars

com a refugis per la ciutadania a escala de barri .

Projecte Obrim  els  carrers , projecte de peatonalització temporal

d ’alguns carrers de la ciutat el primer diumenge del mes .

Grup de treball Nous  Espais  Nous  Aprenentatges , que amb ocasió de la

crisi del COVID-19 , ofereix suport als centres docents per identificar

espais propers als centres on desenvolupar didàctica alternativa a l ’aire

lliure i/o en equipaments públics , en línia amb les noves directrius de

disseny d ’escoles .

Manifest Eixample  Respira, plataforma ciutadana preocupada per la

qualitat de l ’aire al Districte de l ’Eixample de Barcelona , al qual les

nostres comunitats pertanyen .

Patis  pel  clima, un programa divulgatiu organitzat pel Globus Vermell

amb el suport del Ministeri de Transició Energètica per promoure la

renaturalització dels patis

Les nostres comunitats educatives estan formades per professionals i famílies

molt diverses amb competències pròpies que sumen en la línia d ’una construcció

col ·lectiva i compromesa de la ciutat . Col·laborem  habitualment  amb: l’Institut

de  la  Infància, El  Departament  d’Educació  de  la  UAB, El  Col·legi  d’Arquitectes

de  Catalunya, ISGlobal, Rosa  Sensat.
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https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_S.pdf
https://www.heikefreire.com/2020/04/criaturas-derecho-paseos-tranquilos.html
https://www.heikefreire.com/2020/04/criaturas-derecho-paseos-tranquilos.html
https://www.recuperemlaciutat.com/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/01/13/barcelona-protegira-les-escoles-per-garantir-entorns-educatius-segurs-saludables-i-plens-de-vida/
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/escoles-refugi-climatic
https://www.barcelona.cat/obrimcarrers/ca
https://www.arquitectes.cat/ca/arquitectura/actes/nous-espais-nous-aprenentatges
https://www.arquitectes.cat/ca/arquitectura/actes/nous-espais-nous-aprenentatges
https://www.arquitectes.cat/ca/arquitectura/actes/nous-espais-nous-aprenentatges
https://www.eixamplerespira.com/
https://thegreenballoon.net/


 Coneixem i estem en contacte amb iniciatives semblants arreu d ’Europa i del

món que agafen la crisi del COVID-19 com a oportunitat per debatre sobre

models educatius i de ciutat : Progetto Scuole Aperte (La città Bambina , Firenze

Itàlia); Laboratorio Zen Insieme (Palermo , Itàlia); Associazione Scuole Naturali e

Associazione Manes (Itàlia); programa Archiclasse , Enseigner dehors (França);

National COVID-19 Outdoor Learning Initiative (Berkeley , California , USA); L ’École

dans la fôret , École du Beau Séjour (Quebec , Canada)

D ’acord amb tot lo exposat , les comunitats educatives de l ’entorn de

Glòries volem obrir una plataforma  ciutadana  per  el  repensament  dels

espais  a  la  vora  dels  centres  i  per    fer-ho  demanem  la  complicitat  de

l’administració  pública competent per tal de :

Fer  que  la  crisi  sigui  una  oportunitat  per  un  canvi  de  paradigma . Volem

entendre l ’emergència com allò nou que emergeix . Que , gràcies a la crisi del

COVID-19 , emergeixi una nova concepció del joc i l ’educació a l ’aire lliure

que porti cap una nova manera de concebre els espais públics i el seu ús

plantejant la participació de la ciutadania en el seu disseny .

Reconèixer  com  a  prioritari  per  a  la  salut  i  el  desenvolupament  dels  infants

i  adolescents  el  joc  i  l’educació  a  l’aire  lliure. Els parcs i espais públics

verds de la ciutat poden ser espais d ’aprenentatge i experiències , on els

infants aprenen d ’una manera participativa , a través d ’activitats com la

creació , plantació , tasques de manteniment de la vegetació i el seguiment

de la presencia de la fauna . Així , a banda d ’estar en contacte amb la natura ,

aprenen a implicar-se , responsabilitzar-se i respectar l ’entorn .  Aquesta

manera d ’obrir-se cap la ciutat proporciona més oportunitats de sinèrgies

amb el veïnat i les entitats locals (com horts urbans etc…)  per l ’intercanvi de

coneixements i intergeneracional i la creació de vincles , generant valor

afegit
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https://www.facebook.com/scuoleapertetoscana/
http://www.zeninsieme.it/
https://www.scuolenaturali.it/author/danilo/
https://associazionemanes.it/chi-siamo/
https://archiclasse.education.fr/Enseigner-dehors
https://www.greenschoolyards.org/covid-learn-outside
https://www.journaldequebec.com/2020/06/08/lecole-en-plein-air-pendant-la-crise


Reconèixer  els  espais  verds  i  els  equipaments  públics  d’ús  escolar

prioritari. A partir del mapeig fet per les comunitats escolars reconèixer els

espais a la vora dels centres i equipar-los amb ús prioritari per infants ,

adolescents i famílies per el desdenvolupament de tasques educatives , en

horari escolar , i el joc lliure en horari extraescolar . Demanem que

l ’administració es faci càrrec de l 'augment d ’adults acompanyants necessari

per garantir el gaudi d ’aquests espais .

Ampliar  espais  públics . En el cas de centres educatius que no tinguin espais

verds i/o equipaments a la vora , ampliar voreres i equipar carrers mitjançant

accions d ’urbanisme tàctic per tal d ’habilitar-los al desenvolupament

d ’activitats educatives i/o de lleure . Demanem que l ’administració es faci

càrrec de l 'augment d ’adults acompanyants necessari per garantir el gaudi

d ’aquests espais .

Ampliar  les  sortides  a  la  naturalesa . Reconeixent el greuge patit per infants

i adolescents durant el confinament demanem que s ’amplii el número de

sortides per any a espais naturals verds i blaus i garantir les mesures per a

que cap alumne es quedi exclòs . Demanem que l ’administració es faci

càrrec de l 'augment d ’adults acompanyants necessari per garantir el gaudi

d ’aquestes activitats .

Comprometre’s  a  mantenir  i  enfortir  les  mesures  més  enllà  del  COVID-19.

Entendre que el joc al carrer enforteix comunitats , amplia el concepte

d ’educació caminant cap a una ciutat educant , jugable , saludable i

sostenible i  fomenta la co-responsabilitat per part de la ciutadania i legislar

per tal de fer més permanents els canvis introduïts com a mesura

compensatòria del COVID-19 .
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Centres educatius
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