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A. DADES SOBRE ELS INFANTS I 
ADOLESCENTS A LA CIUTAT 
 
Quants infants hi ha a la ciutat i quin pes 
relatiu tenen?  
 

Els infants a la ciutat 
 
 A Barcelona viuen 245.144 infants i adolescents (0-17 anys) = 15% de la població 

(GRÀFIC 1) 
 

 La població infantil continua creixent a la ciutat en número i en pes relatiu:  
o l’any 2017 són uns 20.000 més que fa deu anys. (TAULA 1) 
o El pes de la població infantil ha augmentat un punt percentual la darrera 

dècada. (GRÀFIC 2) 
 

 4 de 10 persones de Barcelona són infants o conviuen amb infants a casa 
 

Els infants per barris i districtes 
 
 Els quatre districtes amb major pes de població infantil (per sobre del 15% de 

mitjana de la ciutat) són Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris 
(MAPA 1) 
 

 El cinc barris amb més pes relatiu de població infantil són Torre Baró, Diagonal 
Mar, Vallvidrera, Sarrià i Vallbona. Tot i que els barris amb més número d’infants i 
adolescents (més de 6.800) són Sant Andreu, Sant Gervasi-Galvany, Nova 
Esquerra de l’Eixample, Raval i Vila de Gràcia. (MAPA 2) 
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Gràfic 1. Distribució de la població de Barcelona segons els tres grans grups 
d’edat (2017) 

 
 
Font: Elaboració de l’IIAB a partir del  Padró municipal d’habitants a 1 de gener del 2017 
 
 

 

 
Taula 1. Evolució del número de persones entre 0 i 17 anys a Barcelona i per 
districtes (2007-2017) 

Font: Padró d’Habitants de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

63% 

22% 

0-17
18-64
65+

Població 0-17 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BARCELONA   226.209 230.067 233.576 235.597 235.600 236.767 238.553 239.904 240.755 241.346 245.144 

Ciutat Vella   12.467 12.651 13.074 13.272 13.118 13.182 13.161 12.919 12.757 12.644 13.062 

Eixample   34.008 34.227 34.342 34.477 34.183 34.142 34.297 34.463 34.585 34.676 34.925 

 Sants-

Montjuïc   
24.608 24.916 25.269 25.458 25.459 25.467 25.268 25.477 25.345 25.345 25.726 

Les Corts   11.619 11.628 11.594 11.721 11.670 11.735 11.818 11.874 12.101 12.140 12.322 

 Sarrià-Sant 

Gervasi   
25.987 26.205 26.542 26.854 26.819 27.086 27.518 27.781 27.996 28.191 28.683 

Gràcia   15.691 15.957 16.190 16.233 16.229 16.378 16.577 16.700 16.847 16.970 17.246 

Horta-

Guinardó   
23.625 24.116 24.337 24.401 24.427 24.316 24.558 24.635 24.587 24.681 25.102 

Nou Barris   23.845 24.618 25.158 25.361 25.405 25.484 25.612 25.749 25.749 25.787 26.489 

Sant Andreu   20.963 21.489 21.969 22.250 22.463 22.591 22.903 23.095 23.465 23.400 23.712 

 Sant Martí   33.396 34.260 35.101 35.570 35.827 36.386 36.841 37.211 37.323 37.512 37.877 
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Gràfic 2. Evolució del percentatge d’infants i adolescents a Barcelona i per 
districtes (2007-2017) 

 
 
Font: Padró d’Habitants de Barcelona (lectura a 30 de  juny, excepte a 1 de gener els anys  2016 i 2017) 

 
Mapa 1. Percentatge de població infantil i adolescent per districtes (2017) 

 
Font: Elaboració IIAB a partir del Padró municipal d’habitants (a 1 de gener del 2017) 
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Quin pes tenen els infants segons franges 
d’edat, sexe i nacionalitat en el conjunt de la 
ciutat i per districtes? 
 

Els infants a la ciutat 
 El 48,7% dels infants i adolescents a la ciutat són nenes i noies. 

 
 El 15,8% dels infants i adolescents de la ciutat són de nacionalitat estrangera 

 

Els infants per barris i districtes 
 El districte amb més pes d’infants de nacionalitat estrangera és Ciutat Vella (4 de 

cada 10) i el que menys Sarrià-Sant Gervasi (1 de cada 10) (TAULES 2 i 3) 
 

 El districte amb més pes tant de primera infància (0-5 anys), com d’infància (6-11 
anys) i d’adolescència (12-17 anys) és Sarrià-Sant Gervasi i el que menys Ciutat 
Vella. (GRÀFIC 3)  

 
Taula 2. Població de 0-17 anys a Barcelona per barris en percentatge i en número 
(2017) 

 

Barri (districte) 
% persones 0-17 

anys sobre la 
població al barri 

Número 
persones 0-17 

anys 
BARCELONA 15,08 245.144 

Torre Baró (Nou Barris) 22,42 641 
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou (Sant Martí) 22,32 3.060 
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (Sarrià-Sant Gervasi) 22,22 1.042 
Sarrià (Sarrià-Sant Gervasi) 21,51 5.401 
Vallbona (Nou Barris) 21,25 293 
Les Tres Torres (Sarrià-Sant Gervasi) 21,21 3.534 
El Bon Pastor (Sant Andreu) 20,63 2.596 
Baró de Viver (Sant Andreu) 20,40 518 
La Vila Olímpica del Poblenou (Sant Martí) 20,08 1.888 
Ciutat Meridiana (Nou Barris) 19,65 2.037 
Pedralbes (Les Corts) 19,62 2.377 
La Trinitat Vella (Sant Andreu) 19,40 1.941 
Sant Gervasi - La Bonanova (Sarrià-Sant Gervasi) 19,28 4.995 
El Poblenou (Sant Martí) 18,53 6.287 
Sant Gervasi - Galvany (Sarrià-Sant Gervasi) 18,07 8.627 
Les Roquetes (Nou Barris) 17,79 2.784 
La Trinitat Nova (Nou Barris) 17,34 1.261 
La Font d'en Fargues (Horta-Guinardó) 17,21 1.616 
El Putxet i el Farró (Sarrià-Sant Gervasi) 17,17 5.084 
El Besòs i el Maresme (Sant Martí) 17,08 3.910 
La Marina de Port (Sants-Montjuïc) 16,65 5.099 
La Clota (Horta-Guinardó) 16,53 101 
Provençals del Poblenou (Sant Martí) 16,49 3.406 
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Can Peguera (Nou Barris) 16,48 368 
Vallcarca i els Penitents (Gràcia) 16,18 2.527 
Sant Andreu (Sant Andreu) 16,07 9.193 
El Coll (Gràcia) 15,97 1.186 
El Turó de la Peira (Nou Barris) 15,93 2.470 
Verdum (Nou Barris) 15,65 1.936 
El Carmel (Horta-Guinardó) 15,56 4.914 
El Clot   (Sant Martí) 15,30 4.145 
La Prosperitat   (Nou Barris) 15,25 4.027 
La Marina Prat Vermell - AEI Zona Franca (Sant-Montjuïc) 15,20 175 
El Congrés i els Indians (Sant Andreu) 15,13 2.139 
El Raval (Ciutat Vella) 15,12 7.256 
La Guineueta (Nou Barris) 15,08 2.300 
La Teixonera (Horta-Guinardó) 15,08 1.754 

El Guinardó (Horta-Guinardó) 14,96 5.467 

La Vall d'Hebron (Horta-Guinardó) 14,95 866 
Horta (Horta-Guinardó) 14,93 3.993 
Porta (Nou Barris) 14,78 3.701 
La Salut (Gràcia) 14,70 1.942 
Sant Genís dels Agudells  (Horta-Guinardó) 14,63 1.020 
Sant Martí de Provençals (Sant Martí) 14,59 3.820 
La Verneda i la Pau (Sant Martí) 14,57 4.184 
Vilapicina i la Torre Llobeta (Nou Barris) 14,47 3.708 
El Parc i la Llacuna del Poblenou (Sant Martí) 14,42 2.192 
La Sagrera (Sant Andreu) 14,37 4.173 
La Dreta de l'Eixample (Eixample) 14,36 6.355 
Can Baró (Horta-Guinardó) 14,27 1.287 
Navas (Sant Andreu) 14,22 3.152 
La Maternitat i Sant Ramon (Les Corts) 14,20 3.406 
Les Corts (Les Corts) 14,18 6.539 
Canyelles (Nou Barris) 14,03 963 
La Bordeta (Sants-Montjuïc) 13,94 2.587 
El Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (Sants-Montjuïc) 13,88 5.601 
Sants (Sants-Montjuïc) 13,78 5.682 
El Fort Pienc (Eixample) 13,74 4.403 
El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova (Gràcia) 13,70 4.717 
La Vila de Gràcia (Gràcia) 13,51 6.874 
Montbau (Horta-Guinardó) 13,42 694 
El Baix Guinardó (Horta-Guinardó) 13,17 3.390 
Hostafrancs (Sants-Montjuïc) 13,15 2.097 
Sants - Badal (Sants-Montjuïc) 13,08 3.145 
L'Antiga Esquerra de l'Eixample (Eixample) 13,03 5.540 
El Camp de l'Arpa del Clot (Sant Martí) 12,99 4.985 
La Font de la Guatlla   (Sants-Montjuïc) 12,86 1.340 
La Nova Esquerra de l'Eixample   (Eixample) 12,64 7.372 
La Sagrada Família (Eixample) 12,57 6.495 
Sant Antoni (Eixample) 12,39 4.760 
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Ciutat Vella) 11,77 2.698 
La Barceloneta (Ciutat Vella) 10,01 1.511 
El Barri Gòtic (Ciutat Vella) 9,83 1.597 

 
Font: Padró municipal d’habitants (a 1 de gener del 2017) 
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Taula 3. Distribució de població infantil i adolescent per districtes segons sexe i 
nacionalitat (2017) 

 

 Nens i 
nois 

Nenes i 
noies 

Nacionalitat 
espanyola 

Nacionalitat 
estrangera 

BARCELONA 51,3 48,7 84,2 15,8 

Ciutat Vella   52,5 47,5 60,7 39,3 

Eixample   51,4 48,6 84,0 16,0 

Sants-Montjuïc   51,5 48,5 81,2 18,8 

Les Corts   50,9 49,1 87,9 12,1 

Sarrià-Sant Gervasi   50,9 49,1 90,1 9,9 

Gràcia   51,7 48,3 87,8 12,2 

Horta-Guinardó   51,5 48,5 87,6 12,4 

Nou Barris   50,9 49,1 81,4 18,6 

Sant Andreu   51,5 48,5 88,1 11,9 

Sant Martí   51,2 48,8 84,4 15,6 

 
Font: Padró municipal d’habitants( a 1 de gener del 2017). La població infantil segons nacionalitat  no 
agrupa les persones en la franja  0-17 anys, sinó 0-19 anys. 

 
 
Gràfic 3. Distribució de la població 0-17 anys segons franges de primera infància (0-5 
anys), infància (6-11 anys) i adolescència (12-17 anys) de ciutat i per districtes 
(2017) 

 

 
Font: Padró municipal d’habitants (a 1 de gener del 2017). 
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Què en sabem de l’estructura de les famílies 
amb infants a la ciutat?  

 
 Un 38,5% de tota la població de Barcelona viu en llars amb infants (considerant 

tant la població de menors com de majors d’edat). 
 

 En 155.000 llars de la ciutat hi viuen infants i adolescents, això suposa 1 de cada 4 
llars barcelonines (23,5% de les llars). 
 

 A la meitat de les llars amb infants de la ciutat hi viu un fill o filla única (en un 
12,8% del total de les llars) 
 

 A Barcelona hi ha un 3% de famílies monoparentals: 16.529 llars amb una mare i 
3.271 amb un pare (2,5% i 0,5% del total de llars respectivament). 

 
 

 

Què en sabem de les condicions de vida de les 
llars amb infants de la ciutat? 
 
 El 10% de les llars amb infants més riques concentren quasi una quarta part dels 

ingressos de la renda i tenen 14 vegades més renda que el 10% de les llars més 
pobres. (GRÀFIC 4) 
 

 A Barcelona un 29,2% dels infants menors de 16 anys (uns 62.000 nens i nenes) 
viuen en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE), un punt i mig percentual 
per sobre del conjunt de la població (27,7%), segons les darreres dades oficials 
disponibles de l’ECVHP 2011. 
 

 Si observem la pobresa monetària, la taxa de pobresa severa afecta un 9% dels 
infants i la moderada un 20%. Per tant, 1 de cada 5 ciutadans menors de 16 anys 
disposa de rendes inferiors al llindar de pobresa de la ciutat. Aquesta realitat 
situa a la infància en el col·lectiu d’edat econòmicament més vulnerable. (ECVHP 
2011) 
 

 La privació material dels infants és més elevada a Barcelona que al conjunt de 
Catalunya, com a conseqüència sobretot dels alts costos del nivell de vida, en 
particular, per l’habitatge. A la ciutat el 41% de les famílies amb infants gasten 
més en habitatge del que Nacions Unides considera assequible (més d’un 30% 
dels ingressos familiars). (BIFAB 2014) 
 

 La precarietat laboral i l’atur dels adults de la llar són la principal causa de risc de 
pobresa i exclusió social entre els infants, la qual s’agreuja pels dèficits en 
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protecció social en matèria de família i infància i pels elevats costos de 
l’habitatge.  

 
 
 
Gràfic 4: Distribució de les llars amb infants de Barcelona segons renda per decils 
(2014) 

 
 
Font: Baròmetre de la Infància i les Famílies de Barcelona, IIAB 2014 
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B. 4 FOCUS DE DRETS, 10 REPTES 
ESTRATÈGICS I ALGUNES DADES  
 

Quadre resum del Focus Infància i Ciutadania 
2017-2020 
 

El següent esquema de 4 focus i 10 reptes estratègics està extret del Focus Infància i 
Ciutadania 2017-2020 de l’Ajuntament de Barcelona.  

 
 

FOCUS 1 
 

Creixo feliç, acompanyat i amb oportunitats (drets de 
provisió) 

 

 

1. Avançar en la 
inclusió social i la 
igualtat 
d’oportunitats 
afavorint recursos 
adequats als 
infants i les seves 
famílies 

 

 3 de cada 10 infants viuen en risc de pobresa o exclusió 
social, per sobre de la taxa del conjunt de la població. 

 Les desigualtats en les condicions de vida durant la infància 
s’han eixamplat els darrers anys. 

 La meitat de les persones adultes ateses als centres de 
serveis socials municipals tenen infants a càrrec. (ECSS 
2016). 

 Les llars amb infants representen gairebé dos terços de 
totes les famílies que pateixen pobresa energètica i són 
ateses per serveis socials. (ECSS 2016). 

 Si mirem les llars amb infants, pateixen privació material 
severa un 26% de les dels barris de rendes baixes, set 
vegades més que als barris de rendes altes. (BIFAB 2014) 

 4,4% dels infants en barris de rendes baixes no poden fer un 
àpat de carn o peix almenys cada dos dies, quinze vegades 
més que en els barris de rendes altes (BIFAB 2014).  
 

 

2.  Ampliar, 
diversificar, 
millorar i fer més 
assequibles els 
serveis públics per 
a la criança i 
educació de la 
primera infància 

 

 A la ciutat, hi ha més de 40.000 nadons i infants menors de 
3 anys.  

 Un 20% dels nadons i infants fins als tres anys van a escoles 
bressol municipals i un altre 22,5% van a llars d’infants 
privades. 

 Més de la meitat de la petita infància de Barcelona quan 
inicia P3 no ha crescut en un entorn d’escolarització.  

 L’escolarització de la petita infància a la ciutat (un 42,5%) és 
superior a la mitjana de Catalunya i supera els mínims 
recomanats pel Consell d’Europa (33%). 

 L’educació infantil de 1er cicle no arriba suficientment als 
infants d’entorns més desafavorits i té desequilibris 
territorials importants. 

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/focus_infanciaiciutadania_ca.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/focus_infanciaiciutadania_ca.pdf
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3. Avançar en 
l’equitat educativa 
prioritzant els 
entorns amb més 
complexitat i amb 
qualitat 

 

 L’alumnat amb necessitats educatives específiques no està 
equitativament repartit entre territoris, xarxes i centres i 
aquesta és una de les causes de les desigualtats educatives. 

 Hi ha un 11% d’adolescents que no es graduen al finalitzar 
l’ESO. 

 Els adolescents que no assoleix les competències bàsiques 
(tant a 6è de primària com a 4rt d’ESO) també està al 
voltant del 12%. .  

 Als 4 districtes amb pitjors contextos socioeconòmics el no 
assoliment de competències és molt superior a la mitjana i 
s’intensifica al final de secundària.  
 

 

4. Millorar la salut 
integral per un 
desenvolupament 
saludable d’infants 
i adolescents 
  
  

 

 El 8% dels infants de 10 a 12 anys expressen estar poc o 
gens satisfets amb la seva vida en global. (ESBIB 2017) 

 Un 4% dels nens i nenes entre 10 i 12 anys diuen estar poc 
o gens satisfets amb la seva salut i expressen malestars 
corporals amb major freqüència (entre un 4 i un 15%) que 
poden reflectir situacions d’estrès emocional (EBSIB, 2017). 

1 
 Un 9% d’adolescents expressa tenir una salut regular o 

dolenta (11% de noies i un 6,5% de nois), en especial als 
instituts de barris més desafavorits. (FRESC, 2016)2 

 3 de cada 10 presenta sobrepès o obesitat, percentatges 
que disminueixen amb l’edat i sempre superiors entre els 
nois. (FRESC, 2016) 

 Pel que fa a la salut mental, 1 de cada 10 adolescents són 
probables casos de patir problemes (un 10% de noies i un 
8% de nois amb SDQ anormal), percentatge que augmenta 
entre l’alumnat d’instituts de barris desafavorits (FRESC, 
2016) 

 La salut és l’aspecte de les seves vides més ben valorat pels 
infants: un 85% expressa estar-ne molt satisfet. (EBSIB 
2017) 

 Un 27% manifesta no estar prou satisfet amb el seu cos 
(EBSIB 2017) 

 El 15 % dels infants diu que ha tingut dificultats per dormir 
5-6 dies a la setmana o cada dia. (EBSIB 2017) 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Enquesta de Benestar subjectiu de la infància a Barcelona 2017 de l’Institut Infància i Adolescència de 

Barcelona i Ajuntament de Barcelona. En endavant EBSIB 2017. 
2
 Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària 2016 sobre la salut i els seus determinants en la 

població adolescent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). En endavant FRESC 2016. 

http://institutinfancia.cat/projectes/benestar/
https://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/enquesta-fresc/
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FOCUS 2:  
 

Em protegeixen quan ho necessito (drets de protecció) 
 

 

5. Avançar en la 
prevenció, 
detecció i atenció 
de totes les 
formes de 
violència contra 
els infants i 
adolescents 

 

 Un 5% dels adolescents és víctima de maltractaments en 
l’entorn escolar, sent el perfil principal noies i a 4rt d’ESO. 
(FRESC, 2016) 

 Un 8,5% d’adolescents expressen haver estat víctimes de 
maltractaments per internet, en especial les noies (12% i 
5% respectivament). (FRESC, 2016) 

 En tots dos tipus de maltractaments (entorn escolar i 
internet) no hi ha diferències destacables segons nivell 
socioeconòmic del barri on s’ubica l’institut en ambdós 
entorns de maltractaments. (FRESC, 2016) 

 Pel que fa a l’assetjament sexual (qualsevol conducta verbal 
o física amb contingut sexual ofensiva i no desitjada), l’han 
patit un 17% de noies i un 4% de nois de mitjana, 
principalment al carrer. (FRESC, 2016) 

 El percentatge d’assetjament sexual augmenta amb l’edat 
fins arribar a 1 de cada 4 noies de 17-18 anys (26,4% de les 
noies que cursen 2n batxillerat o cicles formatius de grau 
mig). (FRESC, 2016) 

 Un 49% dels infants de 10 a 12 anys no se sent prou segur 
quan passa pel barri (EBSIB 2017) 

 El 24% dels infants de 10 a 12 anys no se senten prou segurs 
a l’escola (EBSIB 2017) 

 La meitat dels infants de 10 a 12 anys no està totalment 
d’acord amb l’afirmació “si tinc un problema a l’escola, els 
altres nens i nenes m’ajudaran” (ESBIB 2017) 

 Només un 31% dels infants a 5è i 6è de primària afirma que 
no ha estat insultat ni ha insultat a ningú, i un 40% que no 
ha estat pegat ni ha pegat a ningú a l’escola (ESBIB 2017) 

 Un 25% dels infants de 5è i 6è de primària no està prou 
satisfet amb els seus amics i amigues i el percentatge 
augmenta fins a un 34 % si parlem de companys i 
companyes a l’aula. (ESBIB 2017) 
 

 

6. Millorar 
l’atenció dels 
infants i 
adolescents en 
situació de risc i 
desprotecció 

 

 1 de cada 4 infants en situació de risc greu o 
desemparament de Catalunya estan a Barcelona i suposen 
un 1,3% dels infants i adolescents de la ciutat. 4 

 Dels voltant de 3.000 infants i adolescents en situació de 
risc greu o desemparament a Barcelona, 1.837 tenen 
expedients oberts de desemparament i tutela de la DGAIA 
(Generalitat) i 1.227 tenen expedients oberts de risc greu 
pels serveis socials bàsics municipals i que impliquen una 
intervenció dels EAIA (Ajuntament BCN). 
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FOCUS 3: 
 

Participo de la vida social i comunitària (drets de 
participació) 
 

 

7. Avançar en el 
dret a ser escoltats 
i el protagonisme 
ciutadà d’infants i 
adolescents 

 

 Barcelona no compta amb espais i processos de participació 
ciutadana estables i sistemàtics que permetin conèixer les 
opinions i interessos dels infants i adolescents, tot i les 
experiències puntuals valuoses i certs programes municipals 
amb metodologies participatives. 

 Un 38% dels infants diu que no està prou satisfet amb com 
els escolten les persones adultes (EBSIB 2017) 

 

 

8. Ampliar les 
oportunitats de 
lleure inclusiu pels 
infants i 
adolescents  

 

 1 de cada 10 infants i adolescents no pot fer front 
regularment a activitats de lleure amb desigualtats molt 
notables segons la renda: suposen un 20% dels infants que 
viuen en barris de rendes baixes i un 4% els de rendes altes. 
(BIFAB 2014) 

 Un 13% dels infants que viuen en els barris de rendes baixes 
no poden fer sortides ni colònies escolars. (BIFAB 2014) 

 Un 53% dels infants de 10 a 12 anys considera que no té 
prou temps lliure i un 40% no estan prou satisfets amb l’ús 
del seu temps. (EBSIB 2017) 

 El 71% dels infants de 10 a 12 anys dedica un mínim de 5 
dies a la setmana a fer els deures i estudiar. (EBSIB 2017) 

 Només el 22% dels infants de 10 a 12 anys dedica un mínim 
5 dies a la setmana a descansar. (EBSIB 2017) 
 

 

9. Afavorir més i 
millors 
oportunitats de joc 
lliure i inclusiu a 
l’espai públic 

 

 El 34% dels infants de 10 a 12 anys no estan prou satisfets 
amb el barri on viuen (EBSIB 2017) 

 Un 45% dels infants de 10 a 12 anys no estan prou satisfets 
amb els espais per jugar i divertir-se al barri. (EBSIB 2017) 

 2 de cada 10 infants de 10 a 12 anys diuen que no disposen 
d’un lloc a l’aire lliure on jugar amb seguretat. (EBSIB 2017) 
 

 

FOCUS 4: 
 

Pensen en mi i en els meus interessos (dret a l’interès 
superior de l’infant) 
 

 

10. Millorar el 
coneixement i 
l’articulació per 
enfortir les 
polítiques locals 
que afecten la 
infància i 
adolescència 
 

 
 
 
(no hi ha dades directament relacionades amb aquest repte, 
ja que no fa referència estrictament a les vides dels infants i 
adolescents, sinó a l’articulació de de les polítiques locals) 
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C. DADES INICIALS A PARTIR DE 
L'ENQUESTA BENESTAR 
SUBJECTIU DE LA INFÀNCIA A 
BARCELONA 2017 
 

Les dades següents estran extretes de l’informe Primeres dades de l’enquesta de benestar 
subjectiu de la infància a Barcelona, satisfaccions, percepcions i expectatives, elabora per 
l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec de l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Sobre la satisfacció global amb la vida:  
 La satisfacció global amb la vida dels infants és de 9 sobre 10 (d’acord amb el 

que era esperable tenint en compte el biaix de l’optimisme vital i les mitjanes 
d’altres llocs del món) 

 3 de cada 10 infants no ho estan prou satisfets amb la seva vida en global 
 El 8 % dels infants expressen estar poc o gens satisfets amb la seva vida en 

global. Aquest grup d’infants cal prestar una atenció especial. 
 

Gràfic 1. Distribució de la satisfacció global amb la vida dels infants 

  
Font: Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB 2017, IIAB) 

 
Desigualtats:  
 No hi ha diferències significatives entre els els nens (31%) i les nenes (30%) 

que expressen no prou satisfacció. 
 Entre els infants que expressen no estar prou satisfets hi ha 6 punts de 

diferència segons la renda familiar mitjana disponible dels barris on viuen: un 
27% dels que viuen en barris de rendes altes i un 33% als barris de rendes 
baixes.  

 Entre els que no estar prou satisfets amb la seva vida en global hi ha 11 punts 
de diferència entre els infants que van a l’escola a Sant Andreu i a Ciutat Vella 
(35 %) i els que van a Sarrià-Sant Gervasi (24 %) 

http://institutinfancia.cat/mediateca/primeres-dades-lenquesta-benestar-subjectiu-infancia-barcelona/
http://institutinfancia.cat/mediateca/primeres-dades-lenquesta-benestar-subjectiu-infancia-barcelona/
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Gràfic 2. Mitjana i distribució, per sexe, de la satisfacció global amb la vida3 

  
Font: Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB 2017, IIAB) 

 

Gràfic 3. Mitjana i distribució, per districte del centre educatiu, de la satisfacció 
global amb la vida  

  
Font: Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB 2017, IIAB) 

                                                      
3
 La suma dels percentatges de la distribució entre els nens és 101 perquè l’arrodoniment és sense cap decimal 

(gràfic 6). 
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Gràfic 4. Mitjana i distribució, per tipus de barri de la llar, de la satisfacció global 
amb la vida  

  
Font: Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB 2017, IIAB) 

 

 
Satisfacció per àmbits:  

 
El temps: quantitat i usos 

El 53 % dels infants no estan prou satisfets amb la quantitat de temps lliure que 
tenen. 
Un 40 % no estan prou satisfets amb l’ús del seu temps. 
De les activitats que fan fora de l’escola:  

- El 71 % dels infants dedica un mínim de 5 dies a la setmana a fer els 
deures i estudiar. 

- Només el 22% dels infants dedica un mínim 5 dies a la setmana a reposar. 
 

Aspectes personals: llibertat, escolta adulta, seguretat 
El 47 % dels infants manifesten no estar prou satisfets amb el grau de llibertat o 
autonomia que tenen a casa, a l’escola o al carrer. 
El 38 % no ho estan prou amb l’escolta adulta. 
El 29 % amb la seguretat que senten a l’hora d’afrontar les adversitats 
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Entorn escolar: vida d’estudiant i aprenentatges 
El 70% perceben que no disposen de prou autonomia o capacitat de decidir en 
l’entorn escolar 
El 42 % no estan prou satisfets amb el seu dia a dia escolar dins i fora de l’escola 
El 26 % no estan prou satisfets amb els seus aprenentatges escolars 
El 24% no se senten prou segurs a l’escola 
 

El barri: l’entorn on vius 
De manera general, les percepcions en relació amb l’entorn proper i els adults del 
barri són menys positives que les de la resta d’àmbits i aspectes valorats:  

- El 34 % no estan prou satisfets amb el barri on viuen  
- Un 45% no estan prou satisfets amb els espais per jugar i divertir-se al 

barri.  
- Un 49% no se sent prou segur quan passa pel barri  

 

Relacions entre iguals: amics i amigues, nens i nenes de 
la classe  

Un 25 % dels infants no està prou satisfet amb els seus amics i amigues i el 
percentatge augmenta fins a un 34 % si parlem de companys i companyes a l’aula. 
Així mateix, la meitat dels infants no està totalment d’acord quan se’ls pregunta 
“si tinc un problema a l’escola, els altres nens i nenes m’ajudaran” 
Només un 31% afirma que no ha estat insultat ni ha insultat a ningú, i un 40% que 
no ha estat pegat ni ha pegat a ningú.  
 

Salut: salut i satisfacció amb el propi cos 
La salut és l’aspecte més ben valorat amb un 85% dels infants que expressen 
estar-ne molt satisfets. Malgrat això, el 27 % d’infants expressa no estar prou 
satisfet amb el seu cos. 
El 15 % dels infants diu que ha tingut dificultats per dormir 5-6 dies a la setmana o 
cada dia. 
 

Entorn familiar: les persones amb qui vius habitualment 
El 19 % dels infants manifesten no estar prou satisfets amb el seu entorn familiar. 
El 87 % dels infants estan molt d’acord amb l’afirmació “hi ha persones a la teva 
família que es preocupen per tu”. 
4 de cada 10 infants diuen que el seu pare o la seva mare no l’escolten prou i no 
el tenen prou en compte. 
 
 
 
 
 



20 
   

 

Condicions materials: la casa on vius i les coses que tens  
L’àmbit de les condicions materials és el segon més ben valorat. 
El 83 % dels infants estan molt contents amb les coses que tenen i el 79 % amb la 
casa on viuen. 
Tot i així, 2 de cada 10 infants diuen que no disposen d’un lloc a l’aire lliure on 
jugar amb seguretat. 

 
 
Gràfic 9. Mitjanes i distribucions de la satisfacció global amb la vida i cada un dels 
aspectes valorats, segons el percentatge d’infants gens i poc satisfets per àmbit 

 

 
 

Font: Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB 2017, IIAB) 
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Gràfic 10. Percentatge d’infants molt satisfets amb cada un dels aspectes valorats 

 

 
 

Font: Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB 2017, IIAB) 
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Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona  
 
 

Qui som?  
Som un instrument públic dedicat al coneixement per acompanyar l’administració 
local en el seu paper de garantia dels drets d’infants i adolescents i en la 
transformació de la ciutat perquè sigui apropiada per viure-hi la infància i 
l’adolescència.  
 
Som un pont entre el coneixement i la política pública per millorar les vides de les 
nenes, nens, nois i noies, aportant perspectiva de drets, comptant amb els seus punts 
de vista propis i buscant millores concretes en les polítiques locals.  
 
Som un consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i integrat també per la 
Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i treballem en l’àmbit de Barcelona ciutat, àrea metropolitana i província.  

 
 

Què fem?  
1. Contribuïm a millorar les polítiques locals per fer avançar els drets de la infància i 
l’adolescència  
Impulsem i aportem perspectiva d’infància i coneixement en espais de treball de 
l’administració local per tal de millorar polítiques locals i acompanyar canvis concrets 
en les vides dels infants i adolescents.  
 
2. Generem coneixement vinculat a l’agenda pública  
Investiguem sobre les vides d’infants i adolescents i les polítiques locals que els 
afecten, realitzant diagnosis, avaluacions i propostes; per aportar evidències a partir 
d’experiències concretes i de prospectiva.  
 
3. Enriquim el debat social compartint coneixement  
Nodrim els debats socials actuals aportant enfocament de drets de la infància, 
compartint dades, relats, anàlisis i coneixements, tant propis com generats per altres 
institucions. 
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