
En menos dunha xeración vimos como 
os elementos naturais dos parques da cidade 
despareceron. O chan forrouse de plástico e se 
instalaron módulos de xogo con cores estridentes 
e formas pechadas que non deixan marxe a im-
axinación.  Os nenos perderon parte da súa liber-
dade creativa por mor da estandarización dos 
deseños e a obsesión pola súa seguridade pux-
eron trabas importantes no seu proceso madura-
tivo. A nosa cidade ofrece espazos de xogo que 
non son ecolóxicos, non son saudábeis e non se 
adecúan ás necesidades sociais, síquicas e mot-
rices dos seus habitantes.

Non é a única que ofrece este escenario. A in-
dustrialización que rodea á infancia medra cada 
día e, fronte a ella atópase a unha lexión de edu-
cadores, sicólogos e pediatras que alertan sobre a 

aparición do “trastorno por déficit de natureza”. 
Un mal que, sobre todo nos máis pequenos, man-
iféstase en forma de obesidade, estrés, trastornos 
de aprendizaxe, hiperactividade, fatiga crónica 
ou depresión.

Ao seren privados dos espazos naturais na 
súa contorna, os máis pequenos perderon im-
portantes laboratorios nos que traballar o seu 
desenvolvemento cognitivo e emocional, carecen 
de espazos vitais para que maduren as súas ca-
pacidades de explorar e crear, para adestrar as 
súas habilidades na convivencia e na resolución 
de problemas.

A meirande parte dos nosos fillos xogan en 
áreas pavimentadas onde é máis doado atopar un 
envoltorio de plástico que unha folla, unha pedra 
ou unha póla.

–PROPOSTA–
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Reparquea Coruña

- UNHA PROPOSTA PARA QUE A NATUREZA E O XOGO ABERTO 
RECONQUISTEN OS ESPAZOS INFANTÍS DA CIDADE -

Fagamos un exercicio de memoria e conteo.
Lembra os tres últimos parques infantís polos que pasaches e conta:

¿Está? ¿Tes os resultados?

COMPARA OS DATOS.

Entón comprenderás por que imos falar da industrialización da infancia e os seus espazos, o déficit de 
natureza, o exceso de normas de seguridades e de vixilancia que sofren os nenos e a necesidade urxente de 
poñerlle remedio.

É así de triste e así de grave.

Os resortes que viches... e as pedras.
As randeeiras industriais... e as árbores para rubir.
A superficie de derivados do petróleo... e a de area.
Os solos de alcatrán... e os de herba.
Os envoltorios valeiros... e as follas.
Os carteis de prohibición... e os balóns.
Os nenos que agardan quenda... e os que xogan xuntos.
E os lugares con sombra.
E os que prestan acubillo cando chove.
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Éo incluso máis se lembramos os estudos que 
demostran que os nenos que xogan en zonas de 
recreo naturais son moito máis propensos a in-
ventar os seus propios xogos e a xogar de xeito 
cooperativo. Que melloran as súas aptitudes 
científicas. E a cousa empeora se lemos os que de-
mostran que os nenos que asumen o liderado nas 
zonas chairas e de superficie dura tenden a ser os 
máis fortes mentres os líderes en espazos naturais 
adoitan ser os máis listos. Por se fora pouco, as 
observacións etnográficas amosan que os xogos 
son máis imaxinativos e creativos en hábitats nat-
urais que en entornos de atraccións construidas. 
O xogo na natureza favorece a axilidade física e a 
confianza social, ademais de ser neutral dende o 
punto de vista de xénero.

Xogar na natureza non é, dende logo, unha 
cura para todo, mais é unha grande axuda.

O contacto coa natureza permíte aos nenos 
ver que son parte dun mundo maior que, ase-
made, lles considera parte de él.

A destrucción de masa verde nas últimas dé-
cadas condeounos a vivir nunha cidade gris.

En termos de planificación e deseño urbán 
precisamos con urxencia un troco de paradigma 
que sitúe nun lugar prioritario e central la impor-
tante cuestión de como o deseño do entorno físico 

pode favorecer o benestar e a prosperidade dos 
cidadáns.

Un modelo lonxe do que levou á infancia a 
convertirse nunha fase circunscrita a parques de-
limitados, con solos de caucho, randeeiras indus-
triais con instruccións de uso e avisos de perigo.

A Coruña convertiuse, por desgraza, nun bo 
exemplo de males sobre os que pedagogos como 
Francesco Tonucci levan anos poñendo o foco. As 
condicións físicas que nos impoñeu o urbanismo 
salvaxe do último século convidounos a protexer 
en exceso aos nosos nenos, a sociedade do risco 
inoculounos un pensamento sobreprotector que 
resta liberdade aos pequenos e lle obriga a crecer 
cunha perspectiva mais reducida do espazo que 
poden explorar con liberdade e sen supervisión. 
Anula a súa capacidade para expoñerse eles mes-
mos aos seus propios medos e desafíos como for-
ma de aprendizaxe e superación.

Os parques convertíronse nun fiel reflexo 
das limitacións ás que nos somete a vida actual. 
Asumir riscos, explorar e traspasar os límites é 
parte do proceso vital necesario para lograr un 
crecemento saudábel. Arrebatamos aos máis 
pequenos a liberdade de arriscarse, de facerse 
dano, de descubrir, de errar, de expoñerse e su-
perarse.
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E temos que rebelarnos ante isto.

(...)
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En lugar de establecer prohibicións e restrinxir o xogo a miniáreas asépticas e acolchadas, cheas de 
medidas de seguridade e xogos de agardar quenda, os adultos poderiamos, da man dos nenos, tentar de 
recuperar o espírito lúdico das nosas rúas e prazas. Sería o principio dunha revolución que só precisa de 
pequenos pasos para poñerse en marcha:

 Ao non repoñer os solos industriais deteriorados e sustituilos por area, céspede ou cortizas de 
árbore os nenos poderán trazar figuras no chan e facer castelos. Sen darse de conta, adestrarán as súas 
mans para escribir.

Ao instalar areeiros e zonas de terra nos parques que teñan espazo, fortalecerán os músculos en 
mans e brazos e educarán o cerebro no coñecemento da materia mentres distinguen as superficies blan-
das e duras, finas e grosas.

Ao colocar billas, fontes, bombas e canles accesibles poderán poñer a navegar barquiños cre-
ados por eles, recoller auga para facer sopas, empaparse e poñer a proba as leis da física.
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Mais iso é outra historia... e será contada noutro intre.
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Ao permitir a presenza de zonas con pedras e anacos de madeira asumiremos que un raspón, 
un corte ou un pequeño golpe son un bo prezo a pagar para que perfeccionen a súa coordinación entre o 
ollo e a man. Proporcionarémoslles materiais para que exploren o espazo.

Ao colocar árbores e arbustos nas inmediacións que sirvan de acubillo e atraian a animais per-
mitiremos que os nenos ruban. O seu equilibrio, a súa autoconfianza e a súa coordinación o agradecerán. 
Se parte desas árbores e arbustos dan froito os nenos terán claro dende o principio que este non crece nas 
bandexas dos supermercados. Verán día a día como se transforman as flores e descubrirán a importancia 
dos insectos.

Ao habilitar zonas para convidar aos cidadáns a que planten árbores teremos un espazo adi-
cado á benvida e á lembranza, sentiremos que somos parte dunha comunidade.

Ao levar aos espazos de xogo algúns dos elementos que forman parte do seu patrimonio et-
nográfico, estaremos axudándolles a comprender de onde veñen. Fomentaremos a conexión cos seus 
maiores.

Ao instalar cubertas que permitan resgardarse da choiva alongaremos o tempo de desfrute das 
actividades ao aire libre, procesaremos maior cantidade de vitamina D, chave para a saúde.

Ao sacar dos seus pequenos guetos os espazos de xogos, ao permitir que se extendan por todo 
o parque, ao rematar cos espazos de herba sagrada fomentaremos a libre exploración, faremos posible a 
procura de goridas supersecretas onde sentirse libres da vixilancia dos adultos.

Ao poñer bicicletas para os nenos no sistema municipal de arrendamento fomentaremos o 
uso familiar de este medio de transporte, darémoslles maior autonomía á hora de moverse pola cidade. 
Contribuiremos a crear unha xeración de usuarios dun medio de transporte limpo e saudable.

Ao convidar aos nenos a participar neste proceso de transformación. Sentiranse valorados pola 
sociedade e percibirán que son responsables da contorna onde xogan, aprenderán a mellorala e coidala.

E ao comprobar que os nenos crecen e que os adolescentes que carecen de lugares axeitados 
para estar xuntos, veremos como lles empurramos hacia os centros comerciais e hacia unha sociedade 
de consumo. Se pensamos en acondicionar espazos onde teñan cabida o deporte, o coworking, o xogo e 
a conversa poderemos evitar frustracións e liortas nas prazas. 
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Espazos cada vez máis pechados e illados nos 
que a natureza é a grande ausente. Neles é máis 
doado atopar un envoltorio de plástico que unha 
folla de árbore ou unha pedra. A Coruña é cada 
ano unha cidade máis vella e máis gris.

Por se isto fose pouco, a maioría dos espazos 
nos que confinamos aos nenos para que xoguen 

son tan asépticos e hiperseguros como inaxeitados 
para o correcto desenvolvemento físico, emocional 
e sensoriomotor dos nenos.

Consideramos que é urxente unha revolución 
na planificación e o deseño urbán para que a ci-
dade volva resultar acolledora para os seus hab-
itantes.

–SÍNTESE–
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En resumo

En poucas décadas desterramos aos nenos das rúas para confinalos en parques infantís. 

Para comezar este camiño proponemos unha primeira quenda de medidas urxentes:
 

1.- Sustitutir os solos de caucho por elementos naturais. A area, o céspede ou a cortiza son igual de 
blandos, máis ecolóxico e ofrecen posibilidades ilimitadas de xogo. O ideal sería retirar os pavimentos a 
base de derivados do petróleo canto antes pero pode facerse a medida que se vaian deteriorando.

2.- Instalar areeiros e/ou zonas con terra nos parques nos que haxa espazo para elo. Ofrece aos nenos 
moitas máis posibilidades de xogo que calqueira módulo industrial, favorecen a inclusión e a igualdade 
de xénero. Las posibilidades de diversión e experimentación multiplicaranse se canda eles colocamos 
billas, fontes, bombas de auga e canles accesibles.

3.- Procurar que existan zonas con pedras e anacos de madeira que permiten infinidade de construc-
cións e adestrar a coordinación man-ollo aos máis pequenos.

 4.- Plantar árbores e arbustos nas inmediacións das zonas de xogo. Obteremos acubillo e sombra, 
ademais de facilitar aos nenos a observación da natureza.

 5.- Convidar aos cidadáns a que planten árbores neses espazos e acondicionar unha área para este 
fin. Teremos monumentos vivos en lembranza dos nosos seres queridos, facilitaremos os procesos de 
dolo e anunciaremos as benvidas. Iremos tinguindo de verde a cidade, que falta lle fai.

6.- Convertir en elementos lúdicos aqueles que forman parte do patrimonio etnográfico (barcas, 
muíños, randeeiras con redes das nosas redeiras...).

 7.- Instalar cubertas que permitan resgardarse da choiva. As familias non terán que recurrir a pasear 
en inverno polos centros comerciais.

 
8.- Rematar co gueto de xogos dentro dos parques. Comecemos por ahí o camiño hacia a Cidade dos 

Nenos, convidémoslles a moverse libremente por todo o espazo mediante a instalación de elementos 
paisaxísticos que conviden ao xogo. Troncos caídos, tocóns... os materiais son sinxelos e poden sair das 
talas municipais.

(...)
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9.- Incluir bicicletas para os nenos en Bicicoruña. Abriremos o espectro de usuarios do servizo e facili-
taremos o transporte das familias pola cidade.

10.- A participación dos nenos é vital neste proceso de transformación. Eles mellor que ninguén saben 
o que lles gusta.

11.- Creación de espazos municipais para o ocio xuvenil. As principais opcións de ocio para os adoles-
centes da cidade son centros comerciais e o botellón na rúa, en verán pódese sumar a praia. Os xóvenes 
precisan xa espazos onde teñan cabida a arte, o deporte, o coworking, o xogo e a conversa.
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–EDUCACIÓN GALEGA EN TRANSICIÓN–

(...)
Somos unha rede formada por familias, profesores -de todos os 

niveis educativos-, colectivos, iniciativas pedagóxicas, opcións educa-
tivas, persoas en definitiva relacionadas dum xeito ou doutro coa edu-
cación que queremos por en marcha unha rede galega para promover 
cambios na educación na Galiza.

.
Cremos noutro xeito de educación que teña en conta o desenrrolo 

integral dos nenos e partimos dalgúns principios inspiradores como a 
escoita activa, o respecto as necesidades de crecemento e desenrolo, a 
confianza plena no traballo diario de aprendizaxe,... 
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