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Els infants volen tenir  
més temps lliure

Un terç dels nens d’entre 10 i 12 anys no estan satisfets amb el seu cos

EDUCACIÓ

Més temps lliure. És el clam de la 
majoria de nens de Barcelona d’en-
tre 10 i 12 anys, molts d’ells amb una 
intensa agenda d’activitats extraes-
colars. Tres de cada deu, a més, no 
estan contents amb el seu aspecte 
físic i la meitat clamen tenir més au-
tonomia. L’Ajuntament de Barcelo-
na va presentar ahir –i ja sense la re-
gidora socialista d’Infància, Car-
men Andrés– els resultats d’una en-
questa que, per primera vagada, ha 
consultat directament els infants.  

En concret, prop de 4.000 nens i 
nenes de mig centenar de centres 
escolars de la ciutat, que represen-
ten el 15% del total d’infants escola-
ritzats. L’enquesta mostra que un 
53% dels nens no estan satisfets 
amb el seu temps lliure. I els res-
ponsables de l’estudi, que ara n’es-
tan fent un de retorn a les escoles, 
asseguren que un dels comentaris 
que més els repeteixen els més pe-
tits és que voldrien passar més 
temps amb els seus pares.  

“Els resultats de l’enquesta tor-
nen a mostrar que tenim dificultats 
per trobar espais de qualitat entre 
infants i família”, expressa Edgar 
Iglesias, membre del departament 
de pedagogia aplicada de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), que considera que els in-
fants també volen poder decidir què 
fan amb el seu temps.  

Per a Iglesias, els “drets dels in-
fants recullen el seu dret a avorrir-
se, a aprendre sols i a ser educats 
amb acompanyament”, i considera 
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que “cal combinar diferents espais 
perquè aquests drets quedin garan-
tits”. Com a part de la solució, l’ex-
pert considera convenient que les 
famílies estiguin atentes a les inqui-
etuds dels nens. En aquest sentit, 
recorda que no s’han de carregar els 
infants d’activitats extraescolars i 
que se’ls ha de deixar temps per 
avorrir-se. “Això els farà connectar 
emocionalment amb qui són: avor-
rir-se és una forma interessant de 
conèixer-se i d’identificar interes-
sos i inquietuds”, insisteix.  

Diferències entre districtes 
Un 27% dels enquestats asseguren 
que no estan contents amb el seu 
cos, mentre que la valoració de les 
coses materials que tenen és molt 
més positiva: un 83% n’estan molt 
satisfets. A més, un 79% també estan 
contents de la casa on viuen. La ti-
nent d’alcalde de Drets Socials, La-
ia Ortiz, es va preguntar ahir, en 
aquest sentit, quina imatge projec-
tem en els més petits perquè un per-
centatge tan elevat es declari no sa-
tisfet amb el seu aspecte, mentre 
que, en canvi, són molt més optimis-
tes en el terreny dels béns materials.  

En termes generals, un 69% dels 
enquestats es declaren molt satis-
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fets amb la seva vida, però el 31% 
restant diuen que no n’estan prou. 
I, d’aquests, un 8% diuen que estan 
poc o gens satisfets amb la vida. Els 
responsables de l’enquesta assegu-
ren que s’ha de tenir en compte el 
“biaix de l’optimisme vital”, és a dir, 
el fenomen segons el qual els in-
fants tendeixen a respondre més 
positivament que els adults a les 
mateixes preguntes. Però els resul-
tats no són homogenis per al con-
junt de la ciutat. 

Hi ha diferències de fins a 11 
punts entre infants escolaritzats a 
Ciutat Vella (35%) i a Sarrià-Sant 
Gervasi (24%) pel que fa al nombre 
d’enquestats que diuen que no es-
tan del tot satisfets amb la seva vi-
da. La diferència entre els infants 
que viuen en barris de renda baixa i 
els que viuen en barris de renda al-
ta davant d’aquesta mateixa pre-
gunta és de 6 punts (el 33% no estan 
satisfets als barris més vulnerables, 
i el 27% no ho estan en els més ben-
estants). D’altra banda, tres de ca-
da deu enquestats no estan con-
tents amb el barri on viuen o amb 
els seus companys de classe. Un 
42%, en canvi, no ho estan amb la 
seva vida d’estudiant.  

L’enquesta l’ha impulsat el con-
sistori i l’ha realitzat l’Institut In-
fància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB) amb la col·laboració del Con-
sorci d’Educació de Barcelona i de 
l’Institut de Recerca sobre Qualitat 
de Vida de la Universitat de Girona. 
Ara es farà el retorn dels resultats a 
les aules perquè els nens els inter-
pretin i facin propostes d’actuació. 
Està previst que a finals de curs es 
publiqui un nou informe amb resul-
tats i propostes.e
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