


URBACT facilita que les ciutats europees 
treballin de forma conjunta en el 
desenvolupament de solucions efectives i 
sostenibles per als principals 
desafiaments als quals s'enfronten, 
compartint bones pràctiques i 
l'experiència adquirida i integrant 
dimensions econòmiques, socials i 
ambientals.
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URBACT és un programa europeu 
d'intercanvi i aprenentatge que promou el 
desenvolupament urbà sostenible i integrat, 
englobant a 550 ciutats, 29 països i 7000 
agents locals actius.
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Finançat conjuntament per la 
Comissió Europea (Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional) i els 
Estats Membres.

03

00 Que és el Programa 
URBACT ?
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Capacitats per al 
desenvolupament de polítiques:
Millorar la capacitat de les ciutats 

per gestionar polítiques i 
pràctiques urbanes sostenibles de 

manera integrada i participativa

Objectius URBACT 02 03 04
Disseny de polítiques:

Millorar el disseny de 
polítiques i pràctiques urbanes 

sostenibles a les ciutats

Implementació de polítiques:
Millorar la implementació 

d'estratègies i accions urbanes 
integrades i sostenibles a les 

ciutats.

Construcció i intercanvi de coneixement:
Assegurar que els professionals i els 

responsables de la presa de decisions en tots 
els nivells tinguin accés a coneixements 
compartits sobre tots els aspectes del 

desenvolupament urbà sostenible amb la 
finalitat de millorar les polítiques de 
desenvolupament urbà sostenible



2017
Gener - Febrer

2017
3-5 Octubre

10 - Gener 

2018

2018
3 - Abril

Maig

2018

Presentació 
Candidatura 

d’Esplugues per 
liderar una Xarxa de 

Transferència

Resolució d’URBACT amb 
les 25 Practiques 

escollides per cerra les 
Xarxes de Transferència

Petició a la Ciutat 
d’UDINE per participar 

com a ciutat de 
transferència

Juny 

2017

Esplugues 
Seleccionada com a 
una de les 97 Best 

Practice

Presentació de 260 
Practiques

Calendari 



El Municipi de 
Udine (IT) ha 
desenvolupat 
una pràctica 

urbana, amb el 
nom de Playful

Paradigm

Centrada en l'ús dels jocs, com a 
paradigma flexible i innovador de 
creació d'espais per fomentar una 
societat equitativa i democràtica.

Els jocs s'utilitzen com a eines per 
desenvolupar estils de vida 
saludables i la consciència 

energètica.

Els jocs promouen la inclusió social, 
la participació de les persones grans, 
els infants i altres grups vulnerables, 
així com una millora en les relacions 

entre famílies.

El Municipi de 
Udine (IT) ha 
desenvolupat 
una pràctica 

urbana, amb el 
nom de Playful

Paradigm



Jocs diversos i esdeveniments 
Playful

Triar esdeveniments lúdics per posar a prova 
a nivell local l'interès dels ciutadans per 

participar en activitats lúdiques.

Implicar les escoles en
activitats de joc

Activitats lúdiques per a escoles primàries i 
secundàries, on es proposen jocs i 
dinàmiques de gamificació amb un 
enfocament d'aprenentatge divertit per 
abordar el benestar i sostenibilitat..

Ludobus / Playbus

El Ludobus/Playbus és una furgoneta 
plena de jocs que es mou pels barris de 
la ciutat i duu a terme activitats lúdiques 
que posen els jocs a la disposició de la 

població local.

Toy Library
(Ludoteca)

La Toy Library és un espai de reunió per 
famílies, persones grans, nens, per tot, 

on jugant jocs de simulacre, jocs de 
taula, jocs tradicionals, etc.

Programació anual d’activitats
Playful

Esdeveniment lúdic i activitats programades 
en un calendari municipal anual per a les 
comunitats locals.

Projectes Playful amb
comunitats locals

Activitats lúdiques per a les comunitats 
locals amb la finalitat de fomentar la 
participació ciutadana i fer front als 
problemes locals. A Udine, el projecte Smart
play ha estat desenvolupat per contrarestar 
el problema dels jocs d'atzar...



Esplugues

Implicar les escoles
en activitats de joc

Ludobus / Playbus

Toy Library (Ludoteca)

Programació anual d’activitats
Playful



2019
Gener - Març

2020
Gener - Juny

Juny - Desembre

2020

2021
Gener - Març

Fase de compartir 
experiències

Març - Desembre 

2019

Fase d'aprenentatge:
Trobades transnacionals
Creació del Grup Local 

Urbact (ULG)

Reunió d’inici de projecte
5-6 març

Esplugues de Llobregat

Calendari

Fase d’aprenentatge
+

Formació de la fase 
de compartir

Fase de 
transferència dels 

resultats
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