
Creació d'un Espai Familiar amb Ludoteca Municipal

L'espai familiar Creixença va tancar l'any 2020. Per a una ciutat que es fa dir amiga de la infància 
era un servei educatiu molt necessari que va acompanyar i ajudar a moltes famílies amb infants de 
0-3 anys. Volem que torni i que sigui encara millor!

Es proposa crear un espai familiar amb espai annex de ludoteca pública.
L'espai familiar serviria per acompanyar famílies amb infants de 0-3 anys, així com per fer tallers 
familiars i xerrades pedagògiques. 
La ludoteca seria un espai de joc i socialització per a infants de 3-12 anys. Per omplir-lo de 
propostes es podria promoure la recollida i reutilització de joguines, també afavorir espais de joc 
creatiu i de construcció amb materials reciclats. Si disposés d'espai exterior, a més a més, podria 
esdevenir també una ludoteca-aula ambiental (com LaLudo de Barcelona).

Aquest espai infantil de Rubí seria un racó on jugar les tardes d'hivern quan es fa fosc al carrer o les
tardes d'estiu quan el sol encara crema, un racó on descobrir nous materials i joguines, on aprendre 
a compartir, cuidar i reaprofitar materials, un racó on crear i experimentar, on retrobar-te amb els 
amics després de l'escola o fer noves amistats. Facilitaria la conciliació familiar. També podria 
esdevenir un espai col·laboratiu per a escoles i entitats de Rubí que necessitin lloc on fer activitats 
infantils.

La ubicació:
Es podria aprofitar la rehabilitació d'algun edifici de la ciutat com les Torres Massana per incloure 
la proposta. També l'edifici del costat del Castell, que va dir-se que seria un espai jove fa ja 3 anys. 
Podria ser un Espai Jove i Infantil i aprofitar l'Arborètum per a la ludoteca ambiental. 
Si no es pogués fer en un espai dedicat, una altra opció és aprofitar diferents espais de la ciutat 
(escoles, Ateneu, biblioteca, Casino, Celler...) i crear ludoteques repartides pels barris o fer-hi una 
ludoteca mòbil que cada setmana estigui a un barri diferent. En el cas dels espais familiars podrien 
aprofitar-se sales polivalents de les Escoles Bressol.

EXEMPLES

Espais Familiars de Barcelona:
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/espais-familiars
Espai familiar La Saleta: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/327/la-saleta-per-infants-de-0-a-3-anys-i-les-
seves-families
Ludoteques de Barcelona:
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/ludoteques
Ludoteca Ambiental LaLudo del Parc de la Ciutadella de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-i-
sensibilitzacio/equipaments-municipals/espai-ludic-ambiental-per-a-families-del-parc-de-la-
ciutadella


