
	

	

				 			 	

1	

	
Moció de Fem Masnou per declarar El Masnou Vila Jugable. 
 
El mes de novembre se celebra el mes dels infants, coincidint el proper 20 de 
novembre amb el trentè aniversari de l’aprovació de la “Convenció dels Drets de 
l’infant” per part de les Nacions Unides. 
 
El nostre poble, però, encara té molt camí per recórrer si vol acostar-se a la “Ciutat 
dels infants” imaginada pel pedagog italià Francesco Tonucci. Per Tonucci, una ciutat 
pensada pels nens i les nenes repercutiria positiva 
ment en tota la població. Aplicant els seus principis convertiríem el Masnou en un 
entorn més amable i habitable per a totes i cadascuna de les veïnes i veïns i 
potenciaríem el sentiment comunitari i la cohesió social. 
  
Tenint en compte que un dels drets dels infants és el “Dret a divertir-se i a jugar” i que 
un poble on es pot jugar al carrer és un poble més atractiu i segur per a tothom, 
proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
  

1-   Declarar el Masnou “Vila jugable”. 
  

2- Per tal de concretar la declaració, el Ple municipal insta al govern municipal a 
emprendre les 10 accions següents: 

1 – Retirar els cartells de la ciutat que prohibeixen jugar a pilota. 
2 – Diumenges al carrer pel joc i el lleure: talls de trànsit d’un carrer 
principal cada diumenge al matí. 
3 – Juguem a les places: propostes lúdiques itinerants per afavorir l’hàbit 
de trobar-se per jugar a les places. 
4 – “Zones prioritàries pel joc” en les places i carrers que es concretin, els 
dissabtes. 
5 – Transformar els patis escolars, diversificant les propostes de joc, tenint 
en compte el principi de coeducació i apostant per la naturalització dels 
espais, potenciant-ne els usos comunitaris. 
6 – Microintervencions urbanes als entorns escolars perquè esdevinguin 
places i espais de trobada, i vida comunitària amb joc fortuït. 
7 – Potenciar la platja com a espai jugable durant tot l’any. 
8 – Co-creació amb joves de nous parcs esportius urbans. 
9 – Obertura de guinguetes-bar en espais lúdics que puguin oferir lavabos i 
préstec de jocs. 
10 – Servei de Suport al Joc per a infants amb diversitat funcional. 

 
3-  Comunicar aquests acords a la població en general amb especial èmfasi en els 

centres educatius i aquelles entitats i espais amb participació d’infants. 
 

	
	
	

Data	de	Votació:	21	de	novembre	del	2019	
Resultat:	APROVADA	
	

• þ 	ERC,	Fem	Masnou,	PSC,	CUP,	JxCat,	C’S	
(	21	vots)	
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