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QUI SOM? 
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 per viure-hi millor 
aquesta etapa estratègica i d’atenció prioritària.   

 

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, regit per un Consell de Govern 
amb representació de les institucions consorciades. 

 



QUÈ FEM? 

Contribuir a millorar polítiques locals per fer avançar els drets 
de la infància i l’adolescència 
Impulsar i acompanyar canvis estratègics, transversals i concrets per a la 
realització progressiva dels drets aportant coneixement per tal de millorar 
polítiques locals, tant de ciutadania, com predistributives i redistributives. 

Generar coneixement vinculat a l’agenda pública 
Investigar i sistematitzar recerques sobre les vides d’infants i adolescents i les 
polítiques locals que els afecten, buscant l’equilibri entre la diagnosi, l’avaluació 
i les propostes; a partir d’experiències concretes i de prospectiva.   

Enriquir el debat social compartint coneixement 
Nodrir els debats socials actuals aportant mirada d’infància, compartint dades, 
relats, anàlisis i coneixements, tant propis com generats per altres institucions, i 
establint relacions de col·laboració especialment amb l’àmbit social.  



PER QUÈ AQUEST TREBALL 
• Necessitat de l’Ajuntament (diverses regidories) de conèixer més a fons 

situació i experiències de participació rellevants. 
• Voluntat de contribuir amb documents de treball d’iniciativa pròpia per 

aportar orientacions en la política local sobre els àmbits de treball. 
 

OBJECTIUS 
Aportar criteris per impulsar i emmarcat el debat sobre una política de 
promoció de la participació ciutadana d’infants i adolescents: 
• referències locals i internacionals  
• mapa d’actors i programes municipals i el seu abast  
• escenaris d’oportunitat 

 

QUÈ 
• Anàlisi documental, prospectiva internacional i 20 entrevistes. 
• Punt de partida i no d’arribada 



Idees clau per situar el 

debat   



Barcelona té encara molt camí a fer per 
articular una política pública que 
visibilitzi la infància i l’adolescència  
i afavoreixi el seu paper com a ciutadans 
actius que, tal com recull  
la Carta de Ciutadania de Barcelona,  
“tenen el dret a participar en 
l’elaboració del projecte de ciutat”  



1. No tot és participació ni es promou com un 
dret 
 

• Enfocament de drets humans específics i reconeixement de 
les seves mirades i interessos propis i de les seves capacitats 
creixents. (Convenció, LDOIA 14/2010, Pacte).  

 

• És diferent educar en la participació com a futurs ciutadans, 
que promoure la participació ciutadana en la presa de 
decisions i la coresponsabilitat d’infants i adolescents. 

 

 

 



2. Participacions en plural:  

tres estratègies complementàries 
 

1. Òrgans, espais i canals estables impulsats per l’administració 
per tal d’escoltar la veu dels infants i adolescents. 

 

2. Processos participatius tant en la diagnosi com en la presa 
de decisions sobre qüestions que els puguin afectar. 

 

3. Pràctiques de coresponsabilitat, autogestió i apropiació dels 
espais i/o activitats concretes.  

 

 

 



3. Política transversal i sistemàtica per resituar els 
ciutadans de 0 a 17 en la coproducció de ciutat 

 
 

Analitzant les 3 estratègies a Barcelona...  
 
• Hi ha múltiples experiències rellevants impulsades tant pel teixit social i 

comunitari d’abast limitat en el temps i territori. 
 

• Hi ha programes municipals amb llarga trajectòria i d’impactes pendents 
d’avaluar (Audiència Pública en procés) i dispersió en l’organigrama. 
 

• No hi ha una política proactiva concreta amb mirada àmplia que, de 
manera sistemàtica i transversal, reconegui i articuli necessitats i 
interessos específics de la infància i l’adolescència com a col·lectiu poc 
visibilitzat en la coproducció de la ciutat 
 

• Aposta democràtica pendent i canvi de paradigma. 



Cinc escenaris 

d’oportunitat per a 

la coproducció de la 

ciutat amb i des de 

la infància   

 



Ampliar territorialment i optimitzar els actuals 
programes municipals prèviament avaluats  
per millorar-ne els seu abast i impactes. 

 
 
Crear un òrgan, espai o canal estable de 
participació política ciutadana: arrelada, 
millores concretes, significativa, amb retorn i 
corresponsabilitat. 
 
Incorporar infants i adolescents en tota la 
participació ciutadana, de manera diferenciada 
per garantir que siguin degudament tinguts en 
compte.  
 



 

 

Afavorir un espai públic inclusiu que tingui 
en compte les seves necessitats 
específiques per créixer a la ciutat. 

 

 

Repensar la participació de nenes i 
adolescents en tots els espais de 
quotidianitat, començant pels serveis i 
equipaments i també les pròpies entitats:  
mecanismes d’escolta activa, informació 
adaptada i espais adequats 

 

 



Seguim    



 Recopil·lar experiències de manera col·laborativa i 
analitzar-ne la seva vàlua per reconèixer-les, i generar i 
compartir coneixement. 
 

 Analitzar amb més profunditat els escenaris més factibles 
per tal que es concretin i es defineixin objectius concrets i 
estratègies en base a evidències de què funciona. 
 

 Promoure espais de treball i debat de ciutat i interns de 
l’Ajuntament per un major consens sobre per què, què i 
com per fer efectiu el dret a la participació de la infància i 
l’adolescència en la coproducció de la ciutat. 
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