
Resum de la jornada “El dret dels infants a la ciutat”, 
millorem el nostre espai públic amb "Camí escolar, 
espai amic" i altres experiències (15/12/2016): 
Al 2003 l'Ajuntament de Barcelona comença a desenvolupar el projecte del Camí escolar, que 
es considera una eina per transformar la ciutat. 

Itziar Gonzàlez: tots som arquitectes. El cos d'una dona ens fa un espai nutritiu allà on no hi 

havia cap espai. I és un lloc acollidor, que ens condemna a abandonar i ens fa lliures. La mare 
t'ho dóna tot, però no et reté dins la panxa. 

La infància és moure's, generar espai. 

L'espai públic és l'espai 
administratiu? Hauríem de 
fer un canvi de llenguatge. 
Hauríem de dir carrer, i no 
espai públic. 

L'Administració Pública vol 
controlar l'espai equitativa-
ment, i treu espontaneïtat. 
Les administracions hau-
rien de deixar anar espai 
administratiu de control, 
els ciutadans volen crear. 

S'ha de tornar a la ciutadania opcions per decidir i no esperar a les eleccions cada quatre anys, 
si no, el que acaba passant és que ho deleguem, i acaba ocupant l'espai qui paga impostos 
(per exemple, les terrasses al carrer). 

L'espai públic el dissenyen pocs i l'hauríem de dissenyar entre tots. La ciutat és el lloc que hem 
inventat per estar amb els altres i el carrer és molt millor que una casa perquè al carrer no estàs 
sol i si et passa alguna cosa la gent et veu i et pot ajudar. 

S'han de crear espais de trobada a la ciutat. Els nens han de tenir afecte a la ciutat, i se l'han 
de fer seva i treballar per canviar-la dia a dia. 

El Camí escolar hauria de ser un espai en moviment, sempre hauria de ser diferent, pintar els 
fanals, renovar el carrer, tot dissenyat i fet pels nens. Es poden deixar contes o tresors perquè 
altres nens els llegeixin o juguin, fomentar la interacció entre els nens. 

No cal jerarquitzar entre els diferents usuaris del carrer, tots ens hem de fer respectar. 
S'haurien de treure els senyals de trànsit i que tots arribéssim a acords. 

Cal deixar el cotxe i caminar. De vegades les persones que necessiten un cotxe sembla que 
tinguin un xumet contaminant. 

Francesco Tonucci: un nen de Rosario va dir "és important cuidar l'espai públic perquè 

per molts és l'únic". 

No és una tautologia dir que l'espai públic ha de ser públic. Ara mateix no ho és. S'està 
constantment privatitzant, un 80% es destina a aparcament i a mitjans privats. A Barcelona 
condueix un 30-40% de la població. Aquesta minoria ocupa l'espai públic i això és un abús. Les 
ciutats han de pensar-se després dels cotxes si volem que els nens puguin sobreviure. 
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Nosaltres, que hem fet néixer els nens, els estem comprometent a que no tinguin ciutat. Si els 
nostres fills viuen malament, nosaltres no podem viure bé. 

Cedim als nens un espai pitjor que el que nosaltres teníem de petits, per primer cop en la 
història de l'evolució, l'esperança de vida va baixar a l'any 2000. 

Els nens han desaparegut del carrer, no es noten, i això és un símptoma molt greu. Si els nens 
no surten de casa sense pares, no juguen. Jugar no pot ser acompanyar o vigilar. 

Si els nens tornen a jugar al carrer, voldrà dir que la ciutat s'ha salvat. Els nens són elements 
de control perquè els adults se senten controlats i fan les coses millor. 

Tonucci explica que una nena va dir que havien posat els bancs del parc al revés. De la 
manera que estaven posats, el seu avi la podia observar. Els nens juguen amb plaer quan no 
estan vigilats. 

Tonucci explica que als alcaldes els agrada la idea que exposa al seu llibre "La ciutat dels 
nens", i que li diuen que en dos anys solucionaran el problema del trànsit i el tornaran a trucar, 
però no el truquen perquè el problema del trànsit no es pot solucionar. El cotxe ara mateix és la 
prioritat, seguit del transport públic, les bicis i els vianants. I s'hauria de canviar aquesta 
prioritat, i que els vianants fossin la prioritat, seguits de les bicis, el transport públic i el cotxe 
privat. 

L'Ajuntament de Pontevedra va aplicar la pedagogia de Tonucci i ara els cotxes circulen a poc 
a poc per la ciutat i l'índex de sinistralitat als carrers ha baixat molt. Un exemple: en un carrer 
de voreres estretes i aparcament a les dues bandes del carrer on hi havia dos carrils de 
circulació, van decidir que el que s’havia de prioritzar era el vianant, i com a Pontevedra plou 
sovint, van acordar que l'amplada de la vorera seria el que ocupessin dues persones juntes en 
paraigües. D'aquesta manera el carrer va perdre l'aparcament i un dels carrils de circulació. A 
Pontevedra han reelegit alcalde el que va dissenyar la ciutat com és ara, on els vianants són la 
prioritat. 

Tonucci diu que als carrers de les ciutats han solucionat les barreres arquitectòniques amb 
pujades i baixades pel vianant perquè els cotxes segueixin al seu nivell però aquesta no és una 
solució real, és un engany. El cotxe no ha de modificar res, són els vianants que han de baixar i 
pujar de la vorera, encara que sigui per una rampa a la que ens hem acostumat. Però si els 
cotxes fossin els que haguessin de pujar i baixar quan haguessin de creuar un carrer, no 
podrien córrer tant i la ciutat seria més segura. 

La participació dels nens a la ciutat es fonamenta amb dos eixos: autonomia dels nens, que 
puguin sortir de casa, i la participació dels nens com a assessors de l'Administració (article 12 
de la Convenció dels Drets dels Infants). Tonucci afegeix que, en canvi, el dret a la migdiada no 
està afegit a cap Convenció. 

És intel·ligent per part dels adults escoltar els nens i que els nens se sentin acollits. Si no, 
poden arribar a sentir que el seu món no és el nostre, i poden aparèixer problemes de drogues, 
per exemple. Els espais dissenyats pels nens tenen més respecte. 

Els nens són capaços d'expressar idees diferents dels que normalment prenen decisions, per 
això és tan important escoltar-los. A Roma funciona el Consell de nens, on els nens pensen en 
com millorar la ciutat. Els nens que assisteixen al Consell són seleccionats mitjançant un 
sorteig, ja que si hi haguessin eleccions, els elegits serien els més populars, que normalment 
saben què volen sentir els adults, i el que importa és que els nens diguin el que realment 
pensen, i com més diferent dels models culturals siguin dels adults, millor. Per això, les 
decisions en aquests Consells no es prenen per majoria: normalment les opcions més votades 
són les més conservadores i les que més s'assemblarien a les dels adults, i es tracta justament 



del contrari, és necessari discutir i defensar cadascú la seva opció. I cal una persona amb 
molta experiència per portar el Consell de nens i saber treure les idees originals dels nens. 

Un nen romà, Federico, demana a l'alcalde de Roma que el deixi sortir de casa. Els pares diuen 
al fill que la ciutat no és segura i que no pot sortir i el nen dedueix que el que ha de canviar és 
la ciutat. Els nens no es resignen, i això té molt valor. 

La major taxa de sinistralitat és a les cases i als cotxes, no al carrer. 

El Camí escolar és un acord de mínims, calen barris segurs, amb l'ajuda dels comerciants del 
barri. 

L'escola s'hi ha d'interessar, una bona escola treballa amb el que els nens aporten. Un nen va 
dir un dia que els nens tenen més experiència en ser nens, que als adults ja se'ls ha oblidat. Als 
nens se'ls ha d'escoltar. 

Actualment, la majoria de les joguines i zones d’esbarjo per als nens són creades des de la 
mentalitat dels adults. Es comercialitzen nines molt sofisticades, capaces de parlar i de fer tota 
mena de coses, i els adults no ens adonem que això són limitacions als jocs dels nens ja que, 
per exemple, una nina senzilla que no parla ni fa cap acte fisiològic, en mans d’un nen té 
infinites possibilitats i no es veu limitada per les accions programades pel fabricant. Sense 
adonar-nos limitem la imaginació dels nens. 

Els nens posen atenció perquè quan juguen no tenen en compte el temps. Creen móns, com 
quan pugen i baixen dels graons de les porteries, que s'imaginen nous escenaris. 

Han comprovat que els nens que van sols a l'escola són puntuals, un nen de sis o set anys pot 
controlar el temps. 

És important anar amb els nens a l'escola caminant, els nens necessiten moure's. Hi ha estudis 
a Dinamarca i Estats Units que han comprovat que els nens que van caminant a l'escola tenen 
un nivell d'atenció més alt durant quatre hores. 

Els nens de tot el món volen coses molt semblants. Els nens de les zones que ell coneix, com 
Espanya, Itàlia i Amèrica Llatina és el mateix. Segons els adults els nens ho tenen tot, però els 
nens reivindiquen sortir, jugar, i els adolescents demanen un lloc per entrar. 

Participació de nens i adolescents de les escoles on han treballat 
el Camí escolar: 

IES Menéndez y Pelayo, de Sarrià: el que més els agrada és estar amb els amics i la 

família pel carrer, que estar-se a casa és avorrit. Que amb el mòbil és més fàcil quedar, però 
també té com a defecte que de vegades hi estem massa pendents. No els agrada que als 
parcs es prohibeixi anar amb patins, jugar a pilota,... Dels parcs els agraden els bancs i els 
llocs naturals, i que es pugui anar a jugar al pati de l'escola el cap de setmana. És important fer 
relacions amb els comerciants del barri. És important mantenir l'espai públic reciclant i 
respectant, no vandalisme ni contaminant. 

CEIP Dovella: des de 3r treballen el Camí mirant pel·lícules, fent escrits. En una rotllana 

parlen de com vénen a l'escola. Els agradaria més natura i parcs a la ciutat i trobar-se amb gent 
amable i generosa amb qui poder confiar. 

IES Lluís Vives: els agrada el carrer perquè es pot passejar, quedar amb els amics, anar a 

concerts i festes. No els agraden les places brutes o els coloms. A l'any 2012 van aconseguir 
que el carrer Canalejas, on està l’institut, es peatonalitzés, i des de llavors el carrer es fa servir 
més, s'han obert més bars i no s'acumula tants alumnes intentant entrar a l'institut. 



Escola Cooperativa Guinardó: observant el Camí escolar han vist que hi ha motos a la 

vorera, caques de gos i xiclets a les voreres que, a més, són estretes. 

 

Tant si finalment no vàreu poder assistir-hi com si voleu tornar a escoltar bona part de la 
jornada, aquí teniu els vídeos íntegres de la inauguració i del diàleg entre Francesco Tonucci i 

Itziar González i amb els nois i noies, així com de l'entrevista de Carles 
Capdevila a Tonucci i la cloenda de l’alcaldessa Ada Colau. 

 

http://institutinfancia.us13.list-manage.com/track/click?u=17fdf41a41505748d496ea7cb&id=540520ecd7&e=33a6a9cef6

