Amb la participació infantil i juvenil, repensem la ciutat
de Barcelona i posem el joc al centre!
Ningú pensaria que és una bona idea fer de l’aparcament l’element central de casa seva.
En una ciutat densa com Barcelona, gran part de l’espai públic està destinat als cotxes.
Infants i joves ens ho hem trobat i sovint no es compta amb les nostres veus a l’hora de
prendre decisions per pensar o repensar els espais. I és que vivim en una societat
adultcentrista, on aquelles persones que són adultes tenen el poder de decidir per infants
i joves. Se’ns considera menors d’edat. De vegades, es diu que no tenim l’experiència, els
coneixements o la capacitat per opinar i per prendre decisions.
Res més allunyat! Infants i joves no som el futur de Barcelona, som el present, i volem
decidir com han de ser els espais públics on fem vida. La nostra veu ha de ser escoltada i
considerada, se’ns ha de capacitar per poder prendre decisions i facilitar-nos espais,
temps i recursos per a poder decidir.
En aquest sentit, les joves de la ciutat volem transformar l’espai públic, volem recuperarlo per a les persones i reduir l’impacte dels cotxes. I, sobretot volem recuperar el joc.
Jugar és un dret de totes les persones, però és un dret específic de la infància. Fomenta
la creativitat, l’activitat física i la cohesió social. Volem poder jugar en espais segurs,
naturals i oberts. És per tot això que el CJB es compromet a:


Treballar per incloure la diversitat de veus i mirades de joves en els processos de
repensar l’espai públic.



Instar a l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions i organitzacions amb
impacte a la ciutat de Barcelona a considerar les veus i mirades dels infants i joves
en els processos de repensar l’espai públic.



Instar a l’Ajuntament de Barcelona a transformar l’urbanisme de la ciutat, posant
el joc el centre.

