
LA INFÀNCIA 
I L’ADOLESCÈNCIA 
A BARCELONA:
PRESENT I FUTUR
Què en sabem, què està fent 
l’Ajuntament i reptes de ciutat
19 de novembre, de 9.00 a 18.30 h a l’Espai Jove La Fontana  
Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona



Acreditacions

Benvinguda 

Reptes i compromisos amb els drets de la infància a Barcelona i amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). Arguments per prioritzar i invertir en la infància  
i l’adolescència en les polítiques públiques locals. 
Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona  

El Pla per a la infància i les prioritats municipals per millorar les oportunitats de la infància 
i l’adolescència de la ciutat. 
Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament 
de Barcelona 

Presentació de l’Observatori 0-17 BCN

Nova eina de ciutat per conèixer i enfortir polítiques locals d’infància: dades, anàlisis  
i principals reptes des de la recerca. 
Maria Truñó, directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona   

Taula POBRESES i BENESTARS   

Què sabem sobre la pobresa i les desigualtats socials en la infància i l’adolescència  
de Barcelona? Tendències, abast, causes i retrat. 
Sergio Porcel, cap de l’Àrea de cohesió social i urbana de l’lnstitut d’Estudis 
Regionals Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Laia Pineda, cap de programes de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Què ens diuen els infants de la ciutat sobre el seu benestar vital? Parlen els nens i nenes. 
Marta Curran, investigadora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona

Què està fent l’Ajuntament per millorar la igualtat d’oportunitats i el benestar i reduir 
la pobresa en la infància de la ciutat? 
Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

Torn de preguntes.

Pausa cafè/te

9:00 - 9:30 h

9:30 - 10:00 h

10:00 - 10:15 h

10:15 - 11:25 h

11:25 - 11:45 h

MATÍ



11:45 - 12:40 h

12:40 - 13:35 h

13:35 - 14:15 h

Taula EDUCACIÓ 

Què sabem sobre l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat?  
Informe Oportunitats educatives a Barcelona 2018-2019.
Adrián Zancajo, investigador de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, 
University of Glasgow

Què ens diuen els infants sobre la seva vida a l’escola? Parlen els nens i nenes. 
Laia Pineda, cap de programes de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Què està fent l’Ajuntament per millorar l’equitat i les oportunitats en l’educació?  
Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament 
de Barcelona

Torn de preguntes.

Taula SALUT 

Què sabem sobre la salut física i mental, els impactes de la contaminació i del dèficit 
de natura en els infants i adolescents de la ciutat? 

• Radiografia de la salut física i mental de la infància i l’adolescència a Barcelona.
Carme Borrell, gerenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

• Contaminació, dèficit de natura i salut dels infants a Barcelona. 
Maribel Casas, professora assistent del programa de recerca Infància  
i Medi Ambient de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) 

Què està fent l’Ajuntament?
Gemma Tarafa, comissionada de Salut i Diversitat Funcional de l’Ajuntament  
de Barcelona  

Torn de preguntes.

Presentació dels reptes en infància i adolescència a Barcelona des de mirades 
imprescindibles: els ODS i les entitats socials    

Què està fent l’Ajuntament en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible?
Ramon Canal, director del Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona 

Els reptes en infància des de la mirada de l’agenda internacional dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 
Roger Garcia, responsable de polítiques d’infància d’UNICEF-Comitè Catalunya 

Els reptes en infància des de la mirada de les entitats socials de la ciutat. Les propostes 
del Consell Municipal de Benestar Social i de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. 
Anna Novella, co-coordinadora del Grup d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància  
del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS)
Rafel López, representant de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

MATÍ



16:30 - 17:50 h

17:50 - 18:10 h

18:10 - 18:30 h

18:30 h

TARDA
Taula LLEURE EDUCATIU, ESPORT i JOC

Què sabem sobre el lleure educatiu, el joc i l’esport dels infants i adolescents a la ciutat? 

• Oportunitats educatives en el lleure educatiu i activitats de temps lliure a la ciutat. 
Alba Castejón, investigadora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona

• Diagnosi de les entitats d’associacionisme educatiu en el lleure a la ciutat.
Jordi Estivill, tècnic de PRISMA - Observatori de la Joventut
Lluís Forcadell, vicepresident del Consell de la Joventut de Barcelona

• Radiografia de les oportunitats de joc a l’espai públic de Barcelona.
Montse Rivero, adjunta a Gerència de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament de Barcelona
Emma Cortés, coordinadora del projecte Ciutat Jugable, de l’Institut Infància  
i Adolescència de Barcelona 

Què està fent l’Ajuntament per millorar les oportunitats de lleure, esport i joc a la ciutat?
Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament 
de Barcelona  
Marta Carranza, comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona

Torn de preguntes.

Reptes en infància i adolescència a barcelona des de mirades imprescindibles: 
els infants i els adolescents   

Les 11 demandes de l’Agenda dels infants.  
Grup Altaveu, grup de nois i noies del programa Parlen els nens i nenes 

Compromisos de l’ajuntament: la infància al centre 
 
Quins són els compromisos de l’Ajuntament per millorar el benestar i els drets  
dels infants i adolescents a la ciutat?
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 

Cloenda

Conducció i presentació de l’acte a càrrec de Pau Rodríguez, periodista





201
8Més informació i inscripcions:

barcelona.cat/infancia

Els vídeos de la jornada es podran veure al canal de Youtube de l’Àrea de Drets Socials:  
youtube.com/barcelonasocial

#JornadaInfància


