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Protocols segurs per a dur a terme l’activitat en la desescalada.

Des de la companyia d’instal·lacions participatives «El pájaro jocs», estem mirant la manera 
d’adaptar-nos a la nova normativa de desescalada gradual de la pandèmia covid-19, per tornar a 
poder seguir exercint la nostra activitat, mitjançant protocols segurs.
Volem proposar el joc en família com a eina de primera necessitat per a reforçar vincles afectius 
d’una societat que a patit i està patint una crisi no només sanitaria sinó també social.
L’actual decàleg del joc diu:

.el joc és cultura: com a obra humana de transmissió de coneixements.

.el joc és criteri: quan juguem, prenem decisions.

.el joc és diversió

.el joc és repte: és un sentiment de superació constant.

.el joc és igualtat: compartim i acordem normes.

.el joc és experimentació: aprenem tant dels errors com dels encerts.

.el joc és comprensió

.el joc és sociabilitat: jugar acosta als amics.

.el joc és coneixement: ens desperta l’afany de saber més.

.el joc és llibertat: jugar és gaudir.

Aquest és el link del video: https://www.youtube.com/watch?v=Swuh5A9k4zw 

El joc és un dels camins a través dels quals els nens/es adquireixen coneixement, és font 
d’aprenentatge. Diriem que el joc és un dels primers llenguatges de comuncació i diàleg per a un 
infant, ja sigui individual o compartit, fa que l’individu es comuniqui amb el seu entorn i prengui 
conciencia de sí mateix.
Entenc el joc com una eina que ens ajuda a expressar-nos a través del seu llenguatge amb els 
nostres més propers, i a relacionar-nos intergeneracionalment, potser aquest és un dels motius 
més importants. El joc és sinònim d’esbarjo, diversió, alegria, i a la mateixa vegada és una eina 
d’intercanvi de coneixements, de sensacions, d’informació, d’emocions, de mirades…
El carrer és un espai públic i el joc és un bé cultural per a totes les edats, la combinació de les dues 
coses és un bé sociocultural, que farà que millori les relacions entre humans com a habitants d’una 
societat i com a membres d’una familia.
El fet de jugar ens transmet el valor de lo inmaterial, el joc pel joc, pel plaer de jugar. Provoca la 
comunicació directe entre una, dues, o més persones independentment del sexe o edat que tinguin. 
La concentració en l’aquí i l’ara, ens fa viure el present de forma intensa. En aquest moment, res és 
més important que fer punteria, o resoldre l’entrellat, o animar al company. Vist així és una eina molt 
beneficiosa a l’hora de crear dinàmiques de grup, en quant a la superació personal, en la cohesió de 
grup, superant totes les barreres que impedeixen a vegades a l’ésser humà ser lliure. El fet que es 
pugui jugar al carrer encara és una avantatge més gran a l’hora de poder compartir aquest moment 
tan alegre, màgic i especial amb persones que potser no coneixem i no haguéssim conegut mai. 
Ràpidament i per art de màgia es genera el diàleg a través de joc, i ja hi som. És tan fàcil obtenir 
un somriure, una abraçada, que el fa, jo crec, una de les claus per a acostar-nos a la felicitat i la 
alegria de viure.
No em vull descuidar la importància que té promoure el joc tradicional al carrer per a les persones 



d’edat avançada, com a element integrador d’aquest col·lectiu, moltes vegades oblidat sense adonar-
nos. És increïble veure la quantitat de batalletes que sorgeixen un cop veuen el desplegament del 
material en el carrer o la plaça, i poden gaudir d’aquest record que els transporta a un viatge ple 
d’aventures.

Per tot això, és molt recomanable compartir una estona de joc amb els que més estimem, i tindrà 
efectes molt beneficiosos en la nostra relació envers als altres i en nosaltres mateixos, reforçant 
l’autoestima, l’amor propi i pujant el sistema inmunitari.

Des del Pájaro jocs volem tornar a fer jugar perquè som necessaris i ens adaptem per ser segurs. 
Volem continuar sorprenent, emocionant, jugant i imaginant amb el públic.

Per això, hem decidit adaptar la nostra ctivitat seguint les recomanacions:
Control dels aforaments delimitant els espais i limitant el nombre de públic.
Neteja de mans i superfícies constant, amb dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada i també 
repartits per les instal·lacions.
Obligatorietat d’entrada amb mascareta.
Control de les distàncies de seguretat entre el públic amb redistribució d’espais.

Les especificitats de les instal·lacions de joc, permeten un control de les mesures higièniques que, 
per exemple és impensable en els parcs infantils.
Els protocols segurs cuidaran la salut física. Les nostres propostes lúdiques, cuidaran la salut 
emocional.
Perquè #laCulturaTambéCura

             Alex Rigol a Castellcir, el 19/05/2020.


