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1) ESTRUCTURA per poder contribuir a millores en polítiques
locals, generar coneixement i enriquir debats
•

Integració institucional i operativa de l’IIAB com a unitat autònoma promoguda per
l’Ajuntament de Barcelona dins el consorci IERMB de manera progressiva des de 1
de gener de 2019.

•

Consolidació d’un equip de treball laboral de 7 persones (3 jornades senceres + 4
mitges) per seguir desplegant el Pla estratègic 2016-2020 i els projectes previstos
en el marc del contracte-programa i nous possibles encàrrecs. Seguir comptant, en
menor mesura, amb persones investigadores col·laboradores i estudiants en
pràctiques.

•

Trasllat d’oficina del Campus Mundet cedit per la UB al consorci IIAB cap a l’oficina
de la plaça de la Vila de Gràcia 6, baixos cedit per l’Ajuntament de Barcelona al
consorci IERMB i en espai compartit amb l’OHB.

•

Seguiment estratègic i tècnic del contracte-programa de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona a l’IERMB per a l’activitat de l’IIAB.

•

Exploració i formalització d’un esquema de governança de l’IIAB en el marc de
l’IERMB a partir del Consell de Govern del consorci i altres formats que es
considerin oportuns i eficaços.

•

Acompanyament i resolució de requeriments en el procés de dissolució i liquidació
del consorci IIAB.

•

Exploració de sinergies en projectes de recerca, tant pel que fa a enfocaments,
metodologia, dades, anàlisis com divulgació, de l’IIAB amb l’OHB i les àrees de
l’IERMB, en especial la de Cohesió social (infància contracte-programa AMB) i la de
Convivència i Espai públic (ciutat jugable).

•

Contribució al pla estratègic de recerca de l’IERMB 2020-2024

2) PROJECTES
Dins de l’activitat de l’IIAB per al 2019 podem distingir entre:
•
•
•

els 3 projectes municipals de continuïtat previstos i finançats en el marc del
contracte-programa de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb
l’IERMB 2019-2020 (incloent addenda IMEB);
el projecte de continuïtat condicionat a nova encomana de gestió;
i potencials projectes de nova creació, bé sigui en el nou marc metropolità o en
noves encomanes de gestió de l’Ajuntament de Barcelona.

Projectes municipals de continuïtat previstos i finançats
1. OBSERVATORI 0-17 BCN
Programa municipal de recerca en base a laboratoris
temàtics i a un sistema integral d’indicadors per a
l’elaboració anual de l’informe Dades clau d’infància i
adolescència a Barcelona.
Es proposa sistematitzar i actualitzar indicadors
disponibles d’enquestes i registres per a la diagnosi anual
panoràmica Dades clau a partir del SIIIAB i respondre
preguntes rellevants de polítiques públiques locals
orientades a reduir la pobresa, exclusió social i
desigualtats en aquesta etapa vital a partir de laboratoris.
Encàrrec de: Àrea Drets socials, Ajuntament de Barcelona.
En col·laboració amb: ASPB, CEB i IERMB
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DADES CLAU (SIIIAB)
•

Reactivació de la comissió interinstitucional AjBCN-ASPB-CEB-CSS-IERMB-IIAB per a
l’aportació de dades i anàlisis al sistema integral d’indicadors d’infància i
adolescència de BCN (SIIIAB) i valoracions de l’informe Dades clau 2018

•

Monitorització i actualització del SIIIAB (juny-octubre) millorant sistema
visualització al web Observatori (AjBCN)

•

Informe anual Dades clau infància i adolescència a BCN 2019 (seguir sèrie)

•

Revisió en clau SIIAB del SIMBA i de metròpoli en 100 indicadors

LABORATORIS
•

Reptes en infància i adolescència a Barcelona en clau de drets a 30 anys de la
Convenció sobre els Drets de l’Infant: infografia/A cop d’ull (ACU)

•

Fons d’Infància: Avaluació d’impactes subjectius del Fons 0-16 en la vida quotidiana
d’infants, adolescents i les seves famílies

•

Jornada de treball sobre pobresa infantil i Fons d’Infància 0-16 a Barcelona (amb
IMSS, IERMB, Ivalua, Youth Foundation, Igop?)

•

Disseny d’un observatori sobre infants i joves migrants sols: assessorament al Servei
de Detecció i Intervenció a espai públic de l’IMSS (SDI-MENA)

2. PARLEN ELS NENS I NENES
Programa municipal de coneixement sobre el benestar subjectiu
de la infància a Barcelona des del seu punt de vista i amb el seu
protagonisme iniciat el curs 2016/17 com una recerca d’ampli
abast social i territorial en base a una enquesta i metodologies
participatives. Ha comptat amb un Grup Altaveu de nois i noies
que ha obert espais de diàleg i ha generat diversos materials
publicats: informe primeres dades de l’Enquesta, Agenda dels
infants (pdf, vídeo i cartell).
Encàrrec de: Àrea Drets socials, Ajuntament de Barcelona.
En col·laboració amb: Consorci d’Educació de Barcelona i Universitat de Girona
Grup motor: Recerca i Coneixement, Promoció Infància, IMSS, Democràcia
Participativa, CEB
•

Publicació i difusió de l’informe final Parlen els nens i nenes (i dels dos documents
de bases d’anàlisi en profunditat)
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•

Nova ronda d’obrim debats i difusió de l’Agenda dels infants 2019: comunitat
educativa, responsables polítics municipals del nou mandat...

•

Consell de ciutat i Grup Altaveu

•

Obrim dades de l’EBSIB al registre municipal

3. OPORTUNITATS EDUCATIVES

•

Validació i publicació del segon informe Oportunitats Educatives de Barcelona
2018: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat en format complet i resum
executiu

•

Elaboració dels materials comunicatius (4 infografies) a partir de l’informe

•

Presentació pública de l’informe Oportunitats Educatives de Barcelona 2018:
l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat.

•

Presentacions de l’informe Oportunitats educatives tant a serveis públics (IMEB,
CEB, Direcció d’infància i joventut de l’Ajuntament de Barcelona, Fundació
Barcelona FP, IBE...) com espais institucionals (consell escolar municipal...)

•

Exploració de nous formats i laboratoris-estudis més concrets per a analitzar
mesures i programes educatius (addenda IMEB)

Encàrrec de: IMEB, Ajuntament de Barcelona.
En col·laboració amb: Consorci d’Educació de Barcelona
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Projectes de continuïtat condicionats a finançament
4. CIUTAT JUGABLE

Després de dos anys acompanyant i assessorant a l’Ajuntament de Barcelona per
avançar cap a una política del joc a l’espai públic, a principis de 2019 vam treballar en
la Jornada Joc i ciutat (6 feb CCCB) on es va presentar el Pla del joc a l’espai públic amb
horitzó 2030 que ja està publicat al web municipal.
•

Sistema bàsic d’indicadors d’oportunitats educatives

•

Eina de co-creació d’espais lúdics amb infants i joves i incorporació al procediment
municipal de projectes urbans

•

Recerca breu per aprofundir i operativitzar el concepte d’ecosistema lúdic (en el
marc de superilles socials i urbanístiques)

•

Acompanyament a l’Ajuntament de Barcelona en la fase inicial de desplegament del
Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030

•

Impuls i continguts per als 10 projectes tractor del Pla del joc a l’espai públic

Encàrrec de: Institut Municipal de Parcs i Jardins, Ecologia Urbana, Ajuntament BCN
En col·laboració amb: Drets Socials
Grup motor: PiJ, Model urbà, Ciutat Educadora, ASPB, Drets Ciutadania

Potencials projectes de nova creació
•

Avaluació dels impactes de la tarifació social de les escoles bressol en els perfils de
les famílies que accedeixen a aquest servei municipal a partir de l’anàlisi de dades
recollides amb l’eina-qüestionari creat per l’IIAB el 2017 i implementat a partir de
les preinscripcions de 2018/19. (IMEB)

•

Projecte inversió en infància: estimació del pes dels infants en els pressupostos
municipals (executats de diferents mandats i en anys no electorals ni prorrogats) a
partir de la metodologia d’estimació pressupostària d’UNICEF que ha treballat en el
cas de pressupostos estatals i de la Generalitat de Catalunya.
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3) IMPACTES: ESPAIS i CANALS
ESPAIS
•

Col·laboració en l’elaboració participada amb infants i amb Agenda del nou PAM

•

Co-coordinació Grup de treball Infància i igualtat d’oportunitats del Consell
Municipal de Benestar Social de Barcelona i representació a permanent i plenari.

•

Comissió seguiment de l’Estratègia d’inclusió social i reducció de les desigualtats
2017-2027, Drets Socials Ajuntament Barcelona i Acord Ciutadà BCN Inclusiva.

•

Comissió seguiment del Focus Infància 2017-2020, Drets Socials AjBCN

•

Vocals en l’Observatori de la Infància de Catalunya del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

•

Grup de treball Indicadors d’infància de la Taula per a la infància – Secretaria
General d’Infància i Joventut de la Generalitat de Catalunya

CANALS
•

Iniciar línia d’infància a cop d’ull amb infografies com a materials de rigor i alhora
de síntesi a partir dels quals accedir a altres materials i formats.

•

Elaboració i desplegament d’una estratègia de comunicació 2019-2020 amb
identificació d’objectius, canals, públics i missatges

•

Publicació d’articles quatrimestralment a mitjans de comunicació o altres: anuari
IERMB

•

Revista BCN Societat monogràfica d’Infàncies, Ajuntament de BCN
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