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RESUM ANUAL DELS IMPACTES ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ  
 
Durant l’any 2019, l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, així com els 
programes i projectes que duu a terme han tingut 48 aparicions a mitjans de 
comunicació, incloent 5 entrevistes i 8 articles propis publicats en premsa.  
 

SEGONS TIPUS DE MIJTÀ DE COMUNICACIÓ 

Ràdio 

 

Televisió 

 

Premsa 

 

Online 

 

Total 

 

4 
 

2 15 27 48 

8 són articles propis publicats en premsa 5 són entrevistes o contenen declaracions 

 

SEGONS 
PROGRAMA 

    

Observatori 0-17 
Parlen els nens 

i nenes 
Ciutat 

jugable 
Oportunitats 
educatives Total 

67  

18 
 

 

4 
 

27 18 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGONS INICIATIVA   
Per iniciativa del mitjà 8   

 Per iniciativa de l’Institut 40  

TOTAL  48  
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Llistat d’aparicions a mitjans de comunicació (amb enllaços)  

 

DATA 
TIPUS 
MITJÀ 

MITJÀ TITULAR  

15/1/2019 
Premsa 
escrita 

El Culturista Editorial: Botes d'aigua  

15/1/2019 
Premsa 
escrita 

El Culturista Entrevista a Maria Truñó  

6/2/2019 online 3/24  Barcelona presenta el primer pla del joc a l'espai públic  

6/2/2019 online Ara 
La pilota torna a ser benvinguda a les places de 
Barcelona  

6/2/2019 online Ara 
Sam Williams: "els nens volen més arbres, carrers per 
córrer i respirar aire net"  

6/2/2019 tv Betevé  
Barcelona retira la prohibició de jugar a pilota en parcs i 
places  

6/2/2019 online 
El Diari de 
l'Educació  

Barcelona, de ciutat amb àrees de joc a 'ciutat jugable'  

6/2/2019 online El Mundo  
Colau cortará calles los domingos para ampliar espacios 
de la vía pública donde se pueda jugar  

6/2/2019 online 
La 
Vanguardia 

Encuesta: ¿Apruebas que se pueda jugar a pelota en 
algunas calles y plazas?  

6/2/2019 online 
La 
Vanguardia 

Barcelona quiere asegurar el derecho al juego y cortará 
calles los domingos para ampliar espacios  

6/2/2019 online El Periódico  
Colau retirará al fin los carteles 'antiniños' de todas las 
plazas  

6/2/2019 online Vilaweb Barcelona presenta el primer pla del joc a l'espai públic  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

Ara 
La pilota torna a ser benvinguda a les places de 
Barcelona  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

Ara 
Sam Williams: "els nens volen més arbres, carrers per 
córres i respirar aire net"  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

El Periódico  
Colau retirarà per fi els cartells 'antinens' de totes les 
places  

7/2/2019 ràdio  La Cope  Es posa en marxa "el pla del joc" a Barcelona  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

La Razón Quitan los carteles que prohiben jugar a pelota  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

La 
Vanguardia 

Jocs amb regles  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

La 
Vanguardia 

Barcelona deixa de prohibir als nens ugar a pilota al 
carrer  

7/2/2019 ràdio  Rac1 
Barcelona traurà els cartells on diu "prohibit jugar a 
pilota"  

13/2/2019 ràdio  Betevé  
El matí de Barcelona: tertúlia sobre assetjament a 
l’escola 

24/2/2019 online 
La 
Vanguardia 

El ‘patio trasero’ del Ayuntamiento de Barcelona inicia 
el cambio de look  

28/2/2019 online Public Space Entrevista a Francesco Tonucci (jornada Joc i Ciutat)  

7/3/2019 
Premsa 
escrita 

Público - El 
quinze 

Una ciudad para jugar  

1/5/2019 
Premsa 
escrita 

Barcelona 
Societat 

Impactes subjectius del Fons 016 en la vida dels infants, 
adolescents i les famílies  

https://elculturista.cat/revista/
https://elculturista.cat/entrada-culturista/maria-truno/
https://www.ccma.cat/324/barcelona-presenta-el-primer-pla-del-joc-a-lespai-public/noticia/2902462/
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-ja-prohibeix-jugar-carrer_0_2175382591.html
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-ja-prohibeix-jugar-carrer_0_2175382591.html
https://www.ara.cat/societat/arbres-carrer-respirar-aire-net_0_2175982439.html
https://www.ara.cat/societat/arbres-carrer-respirar-aire-net_0_2175982439.html
https://beteve.cat/politica/barcelona-retira-prohibicio-jugar-pilota-parcs-places/
https://beteve.cat/politica/barcelona-retira-prohibicio-jugar-pilota-parcs-places/
http://diarieducacio.cat/barcelona-de-ciutat-amb-arees-de-joc-a-ciutat-jugable/
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/02/06/5c5b2e5d21efa0996b8b4707.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/02/06/5c5b2e5d21efa0996b8b4707.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/encuestas/20190206/46255797687/ninos-jugar-pelota-calles-plazas.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/encuestas/20190206/46255797687/ninos-jugar-pelota-calles-plazas.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190206/46266669954/barcelona-quiere-asegurar-el-derecho-al-juego-y-cortara-calles-los-domingos-para-ampliar-espacios.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190206/46266669954/barcelona-quiere-asegurar-el-derecho-al-juego-y-cortara-calles-los-domingos-para-ampliar-espacios.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190206/colau-retirara-al-fin-los-carteles-antininos-7289104
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190206/colau-retirara-al-fin-los-carteles-antininos-7289104
https://www.vilaweb.cat/noticies/barcelona-presenta-el-primer-pla-del-joc-a-lespai-public/
https://goo.gl/w2x8ZC
https://www.rac1.cat/info-rac1/20190206/46269709748/barcelona-cartells-prohibit-jugar-a-pilota.html
https://www.rac1.cat/info-rac1/20190206/46269709748/barcelona-cartells-prohibit-jugar-a-pilota.html
https://beteve.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/assetjament-escola/
https://beteve.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/assetjament-escola/
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190224/46637877389/barcelona-urbanismo-obras-ciutat-vella.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190224/46637877389/barcelona-urbanismo-obras-ciutat-vella.html
https://www.publicspace.org/ca/multimedia/-/post/the-space-for-true-play-is-not-one-of-swings-and-slides-monitored-by-adults
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-impactes-subjectius-del-fons-0-16-en-la-vida-dels-infants-adolescents-i-les-seves-families/
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-impactes-subjectius-del-fons-0-16-en-la-vida-dels-infants-adolescents-i-les-seves-families/
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30/6/2019 online 
Educa 
Barcelona 

S'hi troben bé els infants a l'escola? Parlen els nens i 
nenes  

15/7/2019 
Premsa 
escrita 

Anuari 
Metropolità 
de Barcelona 

Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnnosi de les 
oportunitats de joc a l'espai públic de Barcelona  

15/7/2019 online 
Anuari 
Metropolità 
de Barcelona 

Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnnosi de les 
oportunitats de joc a l'espai públic de Barcelona 
CATALÀ   

15/7/2019 online 
Anuari 
Metropolità 
de Barcelona 

Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnnosi de les 
oportunitats de joc a l'espai públic de Barcelona 
ANGLÈS   

17/7/2019 online Al dia 
Augmenten a Barcelona els graduats a l'ESO i els 
menors de 3 ansy escolaritzats  

17/7/2019 online Al dia 
Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes 
que no assoleixen les competències bàsiques a l'ESO a 
Barcelona 

17/7/2019 online Ara online 
Un alumne de Ciutat Vella té sis vegades més 
possibilitats de fracàs escolar que un de Sarrià  

17/7/2019 online CATzona 
Un alumne de Ciutat Vella té sis vegades més 
possibilitats de fracàs escolar que un de Sarrià 

17/7/2019 online CCMA 
Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes 
que no assoleixen les competències bàsiques a l'ESO a 
Barcelona  

17/7/2019 online Critic 
Francesco Tonucci: “Els polítics haurien d’aconseguir 
més seguretat amb la presència de nens al carrer i no 
amb la por”  

17/7/2019 online La república 
Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes 
que no assoleixen les competències bàsiques a l'ESO a 
Barcelona  

17/7/2019 online Social.cat 
L'alumnat que no assoleix les competències bàsiques es 
duplica als districtes amb menor renda  

17/7/2019 online TotBarcelona 
Els alumnes de Nou Barris i Ciutat Vella suspenen els 
doble de coneixements d'ESO  

17/7/2019 online Vilaweb 
Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes 
que no assoleixen les competències bàsiques a l'ESO a 
Barcelona  

18/7/2019 
Premsa 
escrita 

Ara El fracàs escolar s'agreuja als districtes més pobres 

18/7/2019 online Diari El jardi  
Sarrià-Sant Gervasi lidera la desigualtat educativa entre 
districtes de Barcelona  

4/9/2019 online 
Educa 
Barcelona 

Els alumnes que suspenen les competències bàsiques a 
Ciutat Vella dupliquen gairebe  

24/9/2019 online 
Catalunya 
Plural  

Els alumnes que suspenen les competències bàsiques a 
Ciutat Vella gairebé tripliquen la mitjana de Barcelona  

8/10/2019 online Crític  
Els reptes educatius de Barcelona: una mirada en clau 
d’equitat  

22/10/2019 online 
Educa 
Barcelona 

14 reptes de ciutat per tenir més i millors oportunitats 
educatives  

1/11/2019 
Premsa 
escrita 

Barcelona 
Societat 

Parlen els nens i nenes, una eina de ciutat per conèixer i 
millorar el benestar de la infància, des del seu punt de 
vista i amb el seu protagonisme  

http://educa.barcelona/2019/06/30/shi-troben-be-els-infants-a-lescola-parlen-els-nens-i-nenes/
http://educa.barcelona/2019/06/30/shi-troben-be-els-infants-a-lescola-parlen-els-nens-i-nenes/
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-ciutat-jugable-i-ciutat-jugada-diagnosi-de-les-oportunitats-de-joc-a-lespai-public-de-barcelona/
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-ciutat-jugable-i-ciutat-jugada-diagnosi-de-les-oportunitats-de-joc-a-lespai-public-de-barcelona/
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-ciutat-jugable-i-ciutat-jugada-diagnosi-de-les-oportunitats-de-joc-a-lespai-public-de-barcelona/
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2019/07/CiutatJugableiJugada_AnuariIERMB2018.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2019/07/CiutatJugableiJugada_AnuariIERMB2018.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2019/07/CiutatJugableiJugada_AnuariIERMB2018.pdf
https://www.aldia.cat/catalunya/noticia-augmenten-barcelona-els-graduats-leso-els-nens-menors-anys-escolaritzats-20190717154403.html
https://www.aldia.cat/catalunya/noticia-augmenten-barcelona-els-graduats-leso-els-nens-menors-anys-escolaritzats-20190717154403.html
https://www.ara.cat/societat/fracas-escolar_0_2271972901.html
https://www.ara.cat/societat/fracas-escolar_0_2271972901.html
https://www.ccma.cat/324/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/noticia/2935981/
https://www.ccma.cat/324/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/noticia/2935981/
https://www.ccma.cat/324/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/noticia/2935981/
https://www.elcritic.cat/entrevistes/francesco-tonucci-els-politics-haurien-daconseguir-mes-seguretat-amb-la-presencia-de-nens-al-carrer-i-no-amb-la-por-29737
https://www.elcritic.cat/entrevistes/francesco-tonucci-els-politics-haurien-daconseguir-mes-seguretat-amb-la-presencia-de-nens-al-carrer-i-no-amb-la-por-29737
https://www.elcritic.cat/entrevistes/francesco-tonucci-els-politics-haurien-daconseguir-mes-seguretat-amb-la-presencia-de-nens-al-carrer-i-no-amb-la-por-29737
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/
https://www.social.cat/noticia/10524/a-les-escoles-dels-districtes-amb-menys-renda-es-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-asso
https://www.social.cat/noticia/10524/a-les-escoles-dels-districtes-amb-menys-renda-es-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-asso
https://www.totbarcelona.cat/societat/els-alumnes-de-nou-barris-i-ciutat-vella-suspenen-el-doble-els-coneixements-d-eso-64483/
https://www.totbarcelona.cat/societat/els-alumnes-de-nou-barris-i-ciutat-vella-suspenen-el-doble-els-coneixements-d-eso-64483/
https://www.vilaweb.cat/noticies/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/
https://www.vilaweb.cat/noticies/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/
https://www.vilaweb.cat/noticies/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/
https://diarieljardi.cat/sarria-sant-gervasi-lidera-la-desigualtat-socioeducativa-entre-districtes-de-barcelona/
https://diarieljardi.cat/sarria-sant-gervasi-lidera-la-desigualtat-socioeducativa-entre-districtes-de-barcelona/
http://educa.barcelona/2019/09/04/els-alumnes-que-suspenen-les-competencies-basiques-a-ciutat-vella-gairebe-tripliquen-la-mitjana-de-barcelona/
http://educa.barcelona/2019/09/04/els-alumnes-que-suspenen-les-competencies-basiques-a-ciutat-vella-gairebe-tripliquen-la-mitjana-de-barcelona/
https://catalunyaplural.cat/ca/els-alumnes-que-suspenen-les-competencies-basiques-a-ciutat-vella-gairebe-tripliquen-la-mitjana-de-barcelona/
https://catalunyaplural.cat/ca/els-alumnes-que-suspenen-les-competencies-basiques-a-ciutat-vella-gairebe-tripliquen-la-mitjana-de-barcelona/
https://www.elcritic.cat/opinio/els-reptes-educatius-de-barcelona-una-mirada-en-clau-dequitat-36636
https://www.elcritic.cat/opinio/els-reptes-educatius-de-barcelona-una-mirada-en-clau-dequitat-36636
http://educa.barcelona/2019/10/22/14-reptes-de-ciutat-per-tenir-mes-i-millors-oportunitats-educatives/
http://educa.barcelona/2019/10/22/14-reptes-de-ciutat-per-tenir-mes-i-millors-oportunitats-educatives/
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-parlen.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-parlen.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-parlen.pdf
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1/11/2019 
Premsa 
escrita 

Barcelona 
Societat 

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència: 
informes per basar les polítiques públiques en 
evidències  

9/12/2019 ràdio  La Fundició 
Ciutat jugable: conversa amb Emma Cortés al programa 
de ràdio "des dels blocs, La Fundició"  

 
 
 

https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-oportedu.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-oportedu.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-oportedu.pdf
http://lafundicio.net/desdelsblocs/portfolio-category/radio-ca/?lang=ca
http://lafundicio.net/desdelsblocs/portfolio-category/radio-ca/?lang=ca
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La revista El Culturista

Editorial nº 26:
Botes d’aigua
Si una cosa no ha faltat mai a casa, han estat unes bones botes d’aigua! Podia ser com a regal d’aniversari,
per una compra de canvi d’estació… sigui com sigui ha estat la peça de calçat que m’ha acompanyat des de
petita i que segueix sent la meva indumentària predilecta! I això que no vivim en un lloc de pluja abundant, en
principi. Puc aguantar tot un dia amb les botes d’aigua posades encara que ja hagi sortit el sol i tingui els peus
arrugats del contacte amb el plàstic. I també me les poso per regar les quatre plantes que tinc al celobert.

M’evoquen naturalesa, aventura, infantesa i joc, joc a l’aire lliure que a ciutat tanta falta ens fa. Fa pocs dies
vam poder parlar amb la Maria Truñó, directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona i, entre
moltes reflexions, ens deia que «vivim un dèficit del joc, del joc autònom». I aquest és un dels motius perquè,
conjuntament amb l’Ajuntament, hagin engegat un projecte transversal per transformar Barcelona en una
ciutat jugable. L’ambició del projecte no és només anar mantenint i construint noves àrees de joc, sinó
repensar la ciutat per incorporar tot l’entorn urbà de cara al joc fortuït, esportiu i l’estimulació del joc. El terra
es pot convertir en una pissarra gegant; els bancs, en el millor amagatall, i els bassals d’aigua, en la piscina
on capbussar-se amb les botes d’aigua.

Aprofiteu el que queda d’hivern per preparar-vos alguna tassa de xocolata desfeta, exprimir els jocs de taula i
calçar-vos les botes per descobrir el Rec Comtal, que encara es veu al barri de Vallbona.

On puc trobar-la ?

(https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?
mid=1x7WvN2xBXBpMIHRsFjTWdnp37hY&ll=41.41356971870204%2C2.1364906779297144&z=13)

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvgkKkrGMK-XjllOgp3QTgvxzjzhZFiHUQCf4ulcBjQ6DQs4GRx9dwIkO7yOp4YfFfsKQXZw6fej_aL1J05vjqVdlhQWOxl4u9rGVDPsCcWsW2OSI69nSJ7OD5IcBTQkhwR1msQ1Wum8-Nh7-ChPQoZoaLt9QFEjxwf0Z-mbBn7M7BclnBtxweR-gPtlcwXRJv7DPsktBFazj8BUs9JkDaN5FInnlwWz8JhtFvF1sY3NmZJQShc8Ddlvi1LM6ra682QAf1WWd2kokkK&sai=AMfl-YRTwNBy6D0CXYkOieBRxr1FwH4nPf7fe67F2WnB6LmXDHhgHyI4zUK2QpReOa9SPXDIxNIUDHo7a7YuVZ7Hr8D1V3Z62-twAK4yDQJnOgk11GXCmRMlXWvEZici&sig=Cg0ArKJSzC2nMUUcT5qN&adurl=http://barcelona.cat/centrescivics&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://elculturista.cat/
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1x7WvN2xBXBpMIHRsFjTWdnp37hY&ll=41.41356971870204%2C2.1364906779297144&z=13
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Maria Truñó

Per: Marina Llompart

Maria Truñó i Salvadó és la directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.
(http://institutinfancia.cat/)També va ser responsable d’incidència política, gestió del coneixement i sensibilització
d’Unicef Catalunya i ha treballat a entitats  com la Fundació  Bofill o l’Escola de Cultura de Pau. Hem volgut parlar
amb ella de la tasca que realitza l’Institut per vetllar pels drets dels infants a la ciutat de Barcelona i també per
reflexionar  sobre el paper dels infants i els adolescents dins les ciutats actuals.

Per les persones que no estiguin familiaritzades amb l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, quin
és el seu paper?

El seu paper és el de contribuir a millorar les polítiques locals que afecten a la infància a la ciutat de Barcelona.
L’objectiu últim és que els nens i nenes visquin millor a la ciutat, ajudar a la seva visibilització, a tenir més en
compte les seves necessitats i les seves perspectives pròpies. Ho intentem aconseguir a través de la gestió del

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu4X7ln3GpIS6f3RDX_mvRqJ07HIOlWcf8sS7hH1cKHdr8tcvQjRznfoUtgp9B55_wBs_NYk4007zBgl1c5rN478R_9MFUJziEGdlWhIp8R9225yMUoKZXVhirrZAk3zjaDdMbh2QWLeQPOaZRBZMDdP8-bWA-u9n9KYfSdz4nZR5nL9Z_pZf3ut4hl6hKpCE65ZdGZV19VS4ERLz1DrTR09NhnCPTZHOX7JoDrTHjdLmIXhWThQ93EroZLeJiWBC67u3NWf3BKedeVaMBUjBM&sai=AMfl-YSJQFtVSRX9CKPSNgQR7vJLwc8wm6v2KNKSqD5mxyTvcy7vK07UkXhtcacxqiWO7mLxbcNYIpKjNgOjNiytwuN7AKCu5zORCy5p2JvG3xQ4l79cHT9t5iKcMn4&sig=Cg0ArKJSzEX-83YgTYVO&adurl=https://www.palaumusica.cat/ca/kantikipugui-al-palau_606384%3Futm_source%3Dweb%26utm_medium%3Dbanner%26utm_content%3D20190128-elculturista-kantikipugui&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://elculturista.cat/
http://institutinfancia.cat/
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coneixement, de la investigació per saber com viu aquest col·lectiu i no de l’atenció directa. La idea principal és la
de treballar “per a, des de i amb” la infància i l’adolescència en l’àmbit local.

Com porteu a terme els diferents projectes?

Nosaltres som una institució pública petita i tenim una partida pressupostària ordinària per part de l’Ajuntament de
Barcelona per donar-los serveis de coneixement i acompanyament en el seu paper de garantia dels drets dels
infants i adolescents. Per exemple, estem ajudant a l’Ajuntament a repensar les oportunitats de joc  a la ciutat amb
el projecte Ciutat jugable (https://elculturista.cat/entrada-culturista/barcelona-dona-molt-de-joc-espais-ludics-parcs-
jocs/). No som, per tant, una institució passiva que espera que li arribin projectes, sinó que intentem motivar-los i
empènyer per fer avançar els drets de la infància i l’adolescència i el seu protagonisme en les polítiques locals.

Hi ha una visió generalitzada de la infància,  només com els ciutadans del futur però el que intentem fer veure és
que ells són ciutadans del present, i hem de lluitar també pel seu benestar ara. Hi ha una línia de pensament molt
interessant de la infància com una etapa socialment estratègica de la vida i que precisament va defensar el  premi
Nobel d’Economia James Heckman,  que tota la inversió que es fa en infància té un altíssim retorn social i
econòmic. Ve a dir que els diners públics haurien de prioritzar aquest moment del cicle vital, especialment la
primera infància, quan la lluita contra les desigualtats socials i les possibilitats de construir  trajectòries vitals des
de la igualtat d’oportunitats  és més efectiva. Aquesta és la perspectiva principal de l’Institut.

En una entrevista a TV3 l’any 2014, parlant de les ajudes i la protecció que dona el govern a les famílies, es
parlava de la crisi com un dels elements que havien fet minvar aquestes ajudes. Considereu que amb la
recuperació que estem vivint es van recuperant i augmentant aquestes mesures de protecció?

Totes les mesures, les prestacions i els serveis adreçats a la infància i l’adolescència van ser les primeres a patir
les retallades quan va arribar la crisi i hem perdut molt pel camí. En l’àmbit polític els infants i adolescents són
ciutadans de segona perquè no voten però algú ha de posar damunt la taula que els interessos d’aquest col·lectiu
ens importen. Només hem de pensar en les xifres: tenen interès directe en el benestar dels infants 4 de cada 10
veïns de la ciutat de Barcelona, si sumem el 15% dels habitants que són infants o adolescents més el 23% de la
població que són adults que cuiden i conviuen amb nens i nenes a casa. Així i tot, segueix sorprenent com és un
tema que es té poc en compte i que el famós dret a l’interès superior de l’infant (o en paraules col·loquials el
principi de “els infants primer”) no es prengui prou seriosament.

Calen mesures valentes per part de tots els  governs, l’espanyol, el català i els municipals. Aquest últim és el que
menys marge de maniobra té però, tot i això, a Barcelona, mentre altres administracions retallaven començant per
la infància, s’han fet iniciatives molt valuoses per pal·liar els efectes de la crisi com el Fons d’Ajut d’emergència
social per a infants de 0 -16, que funciona des de l’any 2015. S’ha de tenir en compte que a Barcelona i a
Catalunya entre un 28% i un 30% dels ciutadans  de 0-17 anys viuen en llars  per sota del llindar de la pobresa i
que la taxa de pobresa infantil és 8 punts percentuals superior a la del conjunt de la població tant barcelonina com
catalana.

Les dades corroboren que la pobresa infantil segueix sent un problema social estructural molt preocupant a la
ciutat, de la mateixa manera que ho és a Catalunya i a Espanya que segueixen a la cua d’Europa en benestar
infantil (al costat de Bulgària, Romania i Grècia). Comparativament, Barcelona té menys pobresa infantil i és
menys intensa que al conjunt de Catalunya. En aquest context, preocupa especialment la desigualtat de rendes a
la ciutat que és més gran en l’etapa vital de la infància que en el conjunt de la població. Molts informes recents
alerten d’aquesta problemàtica als països rics, en cap cas és un fenomen només de la ciutat.  Això és una
injustícia que ens situa lluny de la suposada igualtat d’oportunitats i que hipoteca la cohesió social.

Creus que hi ha component cultural al fet que, tot i les evidències dels beneficis d’invertir en infància (com
fan molts països), n’hi hagi d’altres (com Espanya i altres que has anomenat) que segueixin anant a la
cua?

Efectivament crec que hi ha un tema antropològic, que estem en una societat que dona una responsabilitat més
gran a les famílies que a les polítiques socials i es veu reflectit en les partides que destinem, no només a polítiques
de protecció, sinó a l’educació  no universitari, a salut primària i pediàtrica i salut mental (en una etapa decisiva
com s’ha reflectit en el Pla de Salut Mental a la ciutat de Barcelona).

https://elculturista.cat/entrada-culturista/barcelona-dona-molt-de-joc-espais-ludics-parcs-jocs/
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Hi ha escassa  consciència social de la infància com a bé comú, com a afer públic que mereix inversió. Catalunya
inverteix només un 0,8% del seu PIB en protecció de la infància i les famílies i Espanya un 1,2% quan  la mitjana
dels 28 països de la UE es situa al 2,4%.  En l’imaginari col·lectiu considerem que els nens i nenes són
responsabilitat dels seus pares i especialment de les mares i que és la família qui ha de tirar endavant. La manera
com es prioritzen i s’inverteixen els pressupostos no és gratuïta i reflecteix les creences i apostes socials de cada
país. El primer que cau amb l’arribada de la crisi, almenys aquí a Catalunya, són totes les ajudes que repercutien
més directament en  la infància: eliminen la prestació universal per infant a càrrec, redueixen les ajudes del PIRMI
afectant a més de 10.000 infants, empitjoren els serveis públics d’educació i salut primària, etc.)

Són les ciutats uns ambients que propicien aquesta visió de la infància i l’adolescència com a ciutadans
de segona? Quin són, sota el vostre punt de vista, els elements més problemàtics?

Sí, i precisament l’Institut està treballant per a l’Ajuntament en aquesta línia, tant amb el projecte de Ciutat Jugable
com amb el programa  Parlen els nens i nenes (http://institutinfancia.cat/projectes/benestar/): benestar subjectiu de
la infància a Barcelona. Es tracta d’una enquesta a 4.000 nens i nenes de 10 a 12 anys que ens permet saber les
seves  percepcions sobre diversos aspectes del seu benestar. Una  de les dades més cridaneres és que la meitat
no estan satisfets amb els espais de joc que tenen al barri i també la meitat  informen que no dediquen prou temps
al joc a l’aire lliure.

L’altra gran tema que ha sorgit és el tema de l’autonomia per fer, per decidir, per moure’s, el reconeixement de les
seves capacitats a l’escola, a casa i al barri. En el tema de l’autonomia hi intervindrien, com a mínim, dos factors:
disseny urbà i pràctiques i creences socials relacionades amb l’hiperproteccionisme que talla les ales als infants,
retroalimentant les seves inseguretats i pors. Hem d’aprendre a equilibrar entre l’autonomia total i el
proteccionisme excessiu per entendre que són infants amb capacitats creixents i ganes d’exercir-les com a
ciutadans del present i no projectes de ciutadans del demà on sí que podran fer i coresponsabilitzar-se.

La millor manera de conèixer aquest 15% de la població i d’establir una democràcia més plural és precisament
preguntant directament quines són les seves necessitats i els seus interessos i tenir-los en compte en la presa de
decisions. Després de preguntar cal lluitar i trobar múltiples fórmules perquè formin part més activa de la vida
social i comunitària de la ciutat.

Donem prou importància al lleure dels infants?

Hem de canviar radicalment de paradigma, canviar la consideració social que es té del joc. Vivim un dèficit del joc,
del joc autònom i això repercuteix en els temes d’obesitat infantil, salut mental, autoconfiança que s’aconsegueix
mitjançant la descoberta, la gestió del risc o l’autonomia per a prendre decisions mentre es juga… Estem intentant
que es vegi el dret al joc de la mateixa manera que s’entenen els altres drets. Estem treballant de manera
transversal dins l’Ajuntament i participativa per elaborar una proposta de  primer pla del joc  de Barcelona per
conèixer, ampliar i diversificar les oportunitats de joc a l’espai públic de la ciutat. Aquest pla no només busca
estudiar els entorns lúdics  dels més petits sinó també ampliar la mirada  de les necessitats lúdiques dels
adolescents i joves, així com dels adults que cuiden i  acompanyen als infants mentre juguen.

Com a directora de l’Institut i com especialista en els drets de la infància, quins són els principals
problemes per aquesta franja d’edat, a més de les escandaloses xifres de pobresa infantil?

Crec que a més de les diverses formes de pobresa,  el que és vertaderament escandalós és la desigualtat creixent
en la infància. No es tracta tant de tenir mancances econòmiques i materials sinó la dificultat per accedir a certes
oportunitats importants per al seu creixement i per sentir-se bé amb si mateixos. Per exemple, la dificultat per
apuntar-se a l’activitat extraescolar que voldrien, per fer un esport o per gaudir experiències  culturals, que és un
àmbit de moltes desigualtats, tot  i que ha millorat en els últims anys amb una oferta més gran de beques. Aquí
també entra en joc la dimensió emocional, el fet que els nens es sentin cuidats, escoltats i segurs i amb referents
adults que els donaran suport quan ho necessitin, i aquí les dades de la recerca del  Parlen els nens i nenes no
són positives.

Podeu llegir l’informe aquí (http://institutinfancia.cat/mediateca/agenda-dels-infants-propostes-millorar-nostre-
benestar/).

http://institutinfancia.cat/projectes/benestar/
http://institutinfancia.cat/mediateca/agenda-dels-infants-propostes-millorar-nostre-benestar/


�������� ��	
������	�����������	���	����������
����������������


������������

���
����� ���	
����!�	������!��!�	���	!���!���!"
!�!������!�#���
����
������� $�� ��%

&'()*+,-'�.(*/*-0'�*+�.(12*(�3+'�4*+�5,)�'�+6*/.'1�.78+1)9:;�<=>?@ABC=DEFG9HICJ=K@CJ�L@�<=>?@ABC=�M=�N>@O@CJ=J�=PI@OJ�LQK@?>@O�@A�N>QK@>�RA=�L@A�HB?�=�AG@ON=QNSTAQ?U�IC=�QCQ?Q=JQV=�PI@�OQJI=�@A�HB?�Q�AG=?JQVQJ=J�WXOQ?=�=�AG=Q>@�AAQI>@�?BK�=�@QC@O�Y?A=IY�N@>�=?BCO@ZIQ>�IC=?QIJ=J�K[O�M=TQJ=TA@D�\A�NA=�NBO=�@C�V=AB>�@AO�Y=KNAQO�T@C@]?QOY�LG=PI@OJ@O�@QC@OU�J=CJ�N@>�=AL@O@CVBAIN=K@CJ�Q�T@C@OJ=>�L@�A=�QCŴC?Q=�Q�AG=LBA@O?_C?Q=�?BK�N@>�=�A=�O=AIJ�Q�A=�VQL=�?BKICQĴ>Q=�Q�A=?BCVQV_C?Q=�L@�JBJ=�A=�?QIJ=L=CQ=D�\A�NA=�[O�@A�>@OIAJ=J�LGIC�N>B?[O�YJ>=COV@>O=A�Q�N=>JQ?QN=JYU�L@�K[O�L@�̀aaN@>OBC@O�QCVBAI?>=L@OU�O@ZBCO�QCLQ?=�AG9HICJ=K@CJD�b@?IAA�L@K=CL@O�?QIJ=L=C@O�Q�OB?Q=AOU�OGQCONQ>=�@C�NA=COL@�HB?�NQBC@>O�LG=AJ>@O�?QIJ=JO�?BK�cITAXC�B�FBCL>@O�Q�>@ONBC�=�A@O�>@?BK=C=?QBCO�L@�;=?QBCO�dCQL@O�N@>�W@>=V=Ce=>�@A�L>@J�=A�HB?U�YL>@J�MIK �̂@ON@?X]?�LGQCW=CJO�Q�=LBA@O?@CJOYD9�N=>JQ>�LG=PI@OJ=�QCQ?Q=JQV=�@A�?BCOQOJB>Q�=ONQ>=�=�PI@�A=�?QIJ=J�N=OOQ�L@�J@CQ>�̂>@@O�L@�HB?O�QCW=CJQAO�=�O@>YIC=�?QIJ=J�HIZ=TA@YU�=KT�fBC@O�@ON@?X]PI@O�L@�HB?�YK[O�LQV@>O@OU�?>@=JQV@OU�=??@OOQTA@O�Q�QC?AIOQV@OY�PI@A@O�=?JI=AOD�c@O�L@A�?BCOQOJB>Q�=]>K@C�PI@�@O�J>=?J=�L@�YJ>@C?=>�T=>>@>@OY�Q�PI@�@A�HB?�YL@OTB>LQY�@AO�@CJB>COL@�A@O�̂>@@OD9KT�=PI@OJ=�VQOQgU�@A�RA=�L@A�HB?�?BC?>@J=�hi�=?JI=?QBCO�PI@�>@ONBC@C�=�IC=�jNJQ?=�QCJ@Z>=L=�QJ>=COV@>O=A�PI@�?BKTQC=�=??QBCO�LGI>T=CQOK@�kL@O�L@�KQ?>BQCJ@>V@C?QBCO�Q�I>T=CQOK@�Ĵ?JQ?�=�Z>=COJ>=COWB>K=?QBCO�I>T=C@Ol�Q�=??QBCO�OB?Q=AO�kL@O�L@�LQC=KQJf=?QBCO�QJQC@>=CJO�=�CBIO�?BC?@NJ@O�@C�O@>V@QONSTAQ?OlD
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Rwrykxplw	vw	lp	qrpsmtkmu	vjnwr	wx	ywrrkr
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QRSQ	T	UVW	XYVZZVW	[QT\XYT]̂	_̂̀ 	àbcd	_ef̀	gbh̀fi	jk	ĵ	hebjka	lĵ	men	̀bc	ĵjbjkaf	k̀aop̀f̂q	neb	̂̀	fepp̀	e	̂r̀isòt	up̀	neb	̀p̀	̀	v̀pnĵek̀	kebdf	wi	ẁ	lef	jf_̀if	_jkf̀af_jp	jfxoiaỳpzfj	e	bokàpzwi	sojppjf	lr̀isòq	i	̂recmjnaio	df	xoj	ĵ	{|}|	m̀	krwi	ẁsi	ok̀	ljfjk̀	i	xoj	ĵ	~|�	lĵf	jf_̀if	lj	men	aiksoik	ok̀	�ek̀	ljfepp̀t	u	bdfq	_jp	hebjkàp	ĵ	men	̀bc	̀isò	lop̀ka	ĵf	bjfef	lj	ǹ êp	àbcd	jf	�ê	xoj	ĵ	_pesp̀b̀ 	r�osojb	̀	̂jf	_̂̀ njfr	iknep_epi	ok	r�iar	lj	menflr̀isòt	u	̂rwep̀	lj	bî̂ep̀p	ĵf	jf_̀if	lj	men	àbcd	jf	_jkf̀	jk	ecpip	soiksojajf	xoj	hokniekik	neb	̀	c̀p	i	neb	̀	̂̀�̀ce	i	xojq	̀	bdfq	_pjfaik	b̀ ajpì̂neb	_îeajf	e	nocĵ̂ft	]̂	se�jpk	bokini_̀ 	̂àbcd	h̀	iknilgknì	jk	̂̀	kjnjffiàa	xoj	ĵ	men	fisoi	_jp	̀	aeaweb	iq	_jp	àkaq	xoj	̂jf	_pe_efajf	jfaisoik	_jkf̀ljf	àbcd	_jp	̀ikh̀kaf	̀bc	lifǹ_̀niàat	u�oi	kebdf	ok	{��	lj	̂jf	�pjjf	f�k	̀nnjffiĉjf	e	ajkjk	ĵjbjkaf	ikn̂ofiof	i	jf	�ê	xoj	ĵ	{|}|	ĵ	_jpnjkàasj	frẁsileĉ̀ at	�̀	lìskefi	bokini_̀ 	̂ẁ	ljajnàa	xoj	̀�oi	ok	��	lj	̂jf	�pjjf	lj	men	ajkjk	bjk�f	lj	�|	bjapjf	xòlp̀af	i	frẁ	hiỳa	xojq	jk	ljo	̀k�fq	kekrẁ	lj	xojl̀p	ǹ_	lj	àk	_jaiàt	�̀bcd	jf	�ê	hebjkàp	ĵ	men	neb_̀paia	iq	_jp	̀iy�q	jf	�ê	bôai_̂iǹp	ĵ	kebcpj	lrĵjbjkaf	�neb	àôjf	lj	_iksz_ekse	nifaĵ̂jf	lj	c�fxoja�	xoj	we	_jpbjajkt	]̂f	nebokfq	_jp�q	�̀k	̀ffobip	xoj	ĵf	ǹk�if	xoj	�êijk	ikapeloip	̀	̂repljk̀k�̀	lj	nek�i�gknìq	neb	ljiỳplj	bôàp	_jp	mos̀p	̀̂	ǹppjpq	ke	ĵf	_elpijk	hjp	lop̀ka	̀xojfa	b̀ kl̀a	_jp	h̀ầ	lr̀̂ìaf	_ê�ainft	�ea	i	̀iy�q	̂jf	f̀kniekf	_jp	mos̀p	̀	̂rjf_̀i	_�ĉin	ẁkk̀̀a	̀	̂̀	c̀iỳ	lop̀ka	̀xojfa	b̀ kl̀at 	������������������������� �¡¢��£� �£�����������¡¢¤��������¥���¦§¡�̈©ª«¬®����̄°�®±°��¬¬²��±±°°̄ ¢°�³®«́ �¤�����µ�¦§¡�̈©®®̈®«³ª���®�¬�®�¬«�¬²�²�ª¬̈�°��¢ªª«¬́ �£���¤¦�̈©±®̄ «³®®́ ��µ£µ©�����¶±·¶�̧¶�̧¹¹¹ ��� ���¶�̧�£������¶�̧º����¤£µ��»����£��¢��¼�»¡§���������¦°¦�ª³«±¬�«ª ���¤́��̈�����¦¡�¤©·½�²»�¾�¿À®¬�«�º³Á�Á�ÂÃÄÅ̈ �ÀÆ�¿Ç�¿±È�É̄ ¤Ê®ÁË�¦¬Å¾Éº�ÌÍ±¡�ÊÄÆ�ÎÏ»³Ë¿¢�Ð�ÑÐ¾ÌÎÒÓÓ�ÔÄ¡½¦Å�Á£ÁÃÁÉ�Õ°¢¢̈ �̈ÖÁÔ�×£Ð�®½ÈÊ�¬�»¿²�«�È�̧��ÈÇ���½Ó�Ò¼ª̧·Å³�ÎÁ̧ Å²¡�Æ�°±ÐÐ�Â̧ÔÁÏÐ¬£®È°�È¿¢ÒªÂ¬̈ºÈÒªÏ¾Â¦Í�«Í��¹Ȩ̀À�§�ÕÅ¦��̄ª�Â¢Ë�Ñ®»Ã¦ËÃ��¦¹ÉÍ£«�³°�ÒÐ¾¦¹Î¦�ÍÆÐª¼ËÌ³ÃÂ¾½́ �¤��Â©²�̈°«�¢¬�±¬³¢�®��¢�±̄���±²̈�̄�¬ª̈¬́ ��¡�Â©«̈ «̈̈®�®±�̈¢̄¢²ª̄��«�¬̄ ª̈²¢�¬®́ ¦¦����©��°«³®ª «̈ «̈̈®�®±�̈¢̄¢²ª̄��«�¬̄ ª̈²¢�¬® ª«±«±«³°¬« ª«®Ø,+0-	.()-.	./:	).()01/.:	ÙÚ,(	3'3	0Û0()	I(Ù-.,89))3:;<<===>0-0>10)<).20AÙ./AÙ*0<Ø,+0-Ü).()01/.:Ü3'3ÜÛ0()ÜI(Ù-.,AÝAJCJBÞBßCBß>9)2/G



�������� ��	
���
���	����
�����
�������
�������������
������������
����

����
���������������
�����������
 ����� �
����� ��� ��!�!���"�#�$%�����	 ���

&'()�*+*)�,-(+*�./)�0121+)3�4011+1)�5+1�4611+1�7�1+)57101�071+�./)*+89:;<=>?�@A??A;<BC�=D�E;AB;FGABF;�?HDIAD>DJC�I>K>DB;�=D�<HI>?�ILHMI>D;JAN�=MO;D;�P=>�EMAHMAFQA�>?B�ADK;DFB�A�>?�RHJ��STUVWXYZT �[\][̂ ]̂[_̀�̂̂ ab\c'dde�ceffghi�cfejc'f
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IJKLMN�MKIOO PQRSTUVWQ X�YZP[�\]̂_�̀ _̂abc

de�fghijklmnijo�pn�qkrsneoik�tk�urolovmpo�hi�weki�pne�xhnyo�ni�ne�nzuksmo�u{|emso}�soi�ne�o|~njmvo�pn�hn�ek�smhpkp��ksmemjn�ne�~hnyo�ni�ehykr�pn�rnenykreo�ni��rnkz�mi�kijmenz}�keyo��hn�tkr��lnpmkijn���lnpmpkz}��hn�misehgni�sorjkr�ne�jr��so�ni�hik�skeen�urmismuke�pn�skpk�pmzjrmjo�eoz�polmiyoz�de�ueki}��hn�zn�mizumrk�ni�uekinz�umoinroz�pn�ojrkz�smhpkpnz��solo��h|e�i�g��oiprnz�}�urnv��kluemkr�eoznzuksmoz�pn�~hnyo�ni�ne�nijorio�hr|kio���olnijkr�ek�ksjmvmpkp�e{pmsk�g���zmsk�ke�kmrn�em|rn}�n�mluhezkr�hiskl|mo�pn�ukrkpmylk�ukrk��hn�ne�~hnyo�ykin�nzuksmo�ni�ek�smhpkp}�tki�n�uemskpo�ni�pnsekrksmoinz�k�eozlnpmoz�nzjn�lm�rsoenz�ekz�jnimnijnz�pn�keskepn��kmk��rjm��g�xkinj��ki��
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Barcelona presenta el primer Pla del Joc a l'espai públic...
Dimecres 6.02.2019 22:38 - VilaWeb

Barcelona presenta el primer Pla del Joc a
l'espai públic

És el resultat d'un procés transversal i participat de més de 400 professionals,

entitats, adults i nens

ACN Barcelona.-L’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimecres el primer Pla del
joc a l’espai públic, una iniciativa que situa el joc i l’activitat física a l’aire lliure com a eines
“clau” per aconseguir una ciutat més habitable. El pla posa en valor els “amplis beneficis”
d’aquestes eines, tant per al desenvolupament i benestar de la infància i l’adolescència com
per a la salut i la vida comunitària i la convivència de tota la ciutadania. El pla és el resultat
d’un procés “transversal i participat”, de més de 400 persones involucrades, segons indica
l’Ajuntament. Recull demandes ciutadanes i socials, s’inspira en plans de joc pioners d’altres
ciutats com Dublín o Londres i respon a les recomanacions de Nacions Unides per fer avançar
el dret al joc, “dret humà específic d’infants i adolescents”.

A partir d’aquesta iniciativa el consistori aspira a que la ciutat passi de tenir àrees de jocs
infantils a ser “una ciutat jugable”, amb zones específiques de joc “més diverses, creatives,
accessibles i inclusives” que les actuals. Des del consistori afirmen que es tracta de “trencar
barreres” i que el joc “desbordi” els entorns de les àrees.Amb aquesta visió, el Pla del joc
concreta 63 actuacions que responen a una òptica integrada i transversal que combina
accions d’urbanisme (des de microintervencions i urbanisme tàctic a grans transformacions
urbanes) i accions socials (des de dinamitzacions itinerants a nous conceptes en serveis
públics).
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Joan Planes - Barcelona

Otro joven, acusado 
de una agresión 
sexual a una 
discapacitada, se 
libra de la cárcel 

Es menor, tiene 17 años, y fue 
detenido como presunto autor de 
seis agresiones sexuales en Bar-
celona, concretamente en las 
zonas de Horta y Poble Sec. Ocu-
rrió entre octubre y diciembre 
del año pasado y, según informó 
el cuerpo policial, actuaban con 
extrema violencia y con el rostro 
cubierto. 

Por lo tanto, el arrestado es lo 
que se conoce como menor ex-
tranjero no acompañado 
(MENA). Fue detenido el 7 de di-
ciembre, y no tiene antecedentes. 
En un primer momento, se le 
acusó de tres agresiones sexuales 
ocurridas en los días previos en 
el barrio de Horta. 

El joven pasó tras el arresto a 
disposición de la Fiscalía de Me-
nores, y más tarde el juzgado de 
menores acordó su ingreso en un 
centro para detenidos de esta 
edad. 

El jefe de la División de Inves-
tigación Criminal de Barcelona, 
el inspector de los Mossos Pere 
Pau Guillén, confi rmó que se 
trata de un MENA, y también que 
las agresiones sexuales ocurrie-
ron entre octubre y principios de 
diciembre. Entre la primera y 
segunda violaciones, en la zona 

El MENA detenido 
por seis violaciones 
era «muy violento»

de los jardines del paseo de Mon-
tjuïc, pasó un mes, pero las si-
guientes ocurrieron únicamente 
con once días de diferencia. 

Presuntamente, asaltaba a 
mujeres de mediana y avanzada 
edad, que encontraba solas en la 
calle, en franjas horarias de ma-
ñana, tarde y noche, y actuaba en 
zonas sin cámaras de seguridad, 
lo que difi cultó hallar imágenes 
de los casos. 

Una vez identifi cado como su-
puesto autor de las tres agresio-
nes sexuales en Horta, los Mossos 
sospecharon que podría tratarse 
de la misma persona que había 
cometido otras tres en el distrito 
de Sants–Montjuïc, ya que se le 
podía ubicar en el barrio del Po-
ble Sec durante esos días. 

Zonas cercanas 
Por la similitud de los casos de 
Horta y del Poble Sec, los agentes 
siguieron investigando y consi-
guieron ubicarlo en zonas cerca-
nas a dos de las agresiones en este 
segundo barrio y en un tercer 
caso le detectaron en una entrada 
del Metro compatible con la co-
misión de otra de las violaciones, 
según Guillén.

El inspector añadió que esta 
semana obtuvieron las pruebas 
de ADN que señalan al menor 
como presunto autor de las seis 
agresiones sexuales.

Explicó que, tratándose de un 
menor de edad, no pueden dar  de 
momento más detalles, pero Gui-
llén indicó, en rueda de Prensa, 
que han querido hacer una aten-
ción a los medios para que «la 
ciudadanía conozca que aquella 

EFE

La imagen

Seis de los arrestados por la violación de Sabadell tienen antecedentes
Uno de los siete detenidos por la agresión sexual múltiple, denunciada el domingo por una joven de 18 
años en el barrio de Can Feu de Sabadell, tenía una orden de expulsión de España. Así lo trasladaron 
fuentes de la defensa ayer, y también aseguraron que otros cuatro tienen un expediente de extranjería 
abierto y otro individuo tiene antecedentes por robo con fuerza. Añadieron que los siete estaban 
pendientes de su situación judicial. Los siete detenidos fueron trasladados ayer a dependencias 
judiciales, procedentes de la comisaría de los Mossos d’Esquadra de la ciudad, donde permanecieron  
desde el pasado domingo por la noche, en el caso de seis de ellos, y a partir de lunes por la noche llegó 
el séptimo detenido. La investigación de la Policía Autonómica cambió el escenario donde se produjo la 
agresión sexual, y situó los hechos en una ofi cina abandonada de una entidad bancaria, ubicada en la 
carretera de Terrassa, en lugar de la nave industrial en desuso, en la calle Germans Farguell, donde se 
había fi jado inicialmente y donde la Policía Municipal de Sabadell detuvo a seis personas. 

situación de peligro que tenía ya 
no está».

Pena mínima 
Por su parte, la Audiencia de 
Lleida condenó a dos años de 
prisión a uno de los acusados de 
abusar sexualmente de una joven 
discapacitada en mayo de 2017. 
Tres hombres se encontraron a 
la salida de un bar de ocio de esta 
ciudad a la víctima y la invitaron 
a acompañarles al piso de uno de 
ellos.

Según señala la sentencia, dos 
de los acusados, uno de ellos me-
nor de edad, abusaron sexual-

mente de la joven en el piso 
mientras el tercero miraba desde 
una silla y tomaba fotografías del 
momento. Pese a que durante la 
celebración del juicio los acusa-
dos manifestaron que las relacio-
nes fueron consentidas, la chica 
declaró haberles dicho que «se 
estaban pasando un montón», 
que no quería y que «le estaban 
haciendo daño».

Asimismo, manifestó haberse 
quedado «en blanco» en el mo-
mento de los hechos, aunque 
admitió que «no le hacía ninguna 
gracia» lo que estaba pasando y 
que se «quería marchar».

Finalmente, la víctima abando-
nó la casa en la que se había 
quedado sola con el menor des-
pués de unas cinco horas y, al 
salir, se encontró con su madre, 
que la estaba buscando, ya que se 
había escapado de casa la noche 
anterior.

La chica fue ingresada para 
someterse a una revisión médica 
y, según los informes, no mostra-
ba ninguna lesión. Tiene una 
discapacidad intelectual por la 
que resultó judicialmente inca-
pacitada, derivada de una inteli-
gencia límite, trastornos de con-
ducta y trastorno mental.

Movilidad

El taxi celebra la propuesta 
de tener una tarifa plana 

Élite Taxi Barcelona celebró ayer la propuesta de 
una tarifa plana para los taxis que operan en el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) a través de 
aplicaciones móvil, y defendió que querría exten-
derla a toda Cataluña. El portavoz, Tito 
Álvarez,valoró que este precio cerrado «dará más 
confi anza» a los usuarios, puesto que ya sabrán 
cuanto acabarán pagando al subirse en el taxi, e 
informó de que prevé que entre en funcionamiento 
durante esta primavera. La valoración llegó tras el 
fi n de la huelga de los taxistas. 

Quitan los carteles que 
prohíben jugar a la pelota 

BarcelonaSociedad

La Generalitat admite que no expulsó a 
un sacerdote pese a sus presuntos abusos 

El departamento de Educación no denunció ante la Policía ni ante 
la Fiscalía en 2011 al sacerdote Josep María Font al que, sin embar-
go, expulsó de una escuela de Cabra del Camp (Tarragona) donde 
impartía religión después de que los profesores avisaron de un 
comportamiento inapropiado del docente. Font, que ayer fue cesado 
como párroco de varias localidades leridanas al aparecer su 
nombre vinculado a investigaciones de abusos en el pasado, fue 
apartado por el departamento de Educación de la docencia porque 
algunos profesores le sorprendieron con dos alumnas a solas 
sentadas en su regazo. El conseller de Educación, Josep Bargalló, 
reconoció que no se transmitió esta información.

El Ayuntamiento promueve un Plan del Juego en 
el espacio público, con el objetivo de que la ciudad 
facilite el juego en lugar de relegarlo en áreas infan-
tiles, algo que hará mediante 63 medidas, que inclu-
yen cortar el tráfi co en una calle principal de cada 
distrito los domingos. Entre los proyectos para 
cambiar la visión del juego también fi guran retirar 
carteles que prohíben jugar a pelota, propuestas 
lúdicas itinerantes para jugar en las plazas, y faci-
litar el juego los sábados en plazas y calles cercanas 
a agrupaciones juveniles, como «esplais».
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La malaltia rara hemiplegia
alternant de la infantesa

(HAI)guanyaràvisibilitatdissabtea
Barcelonagràciesal’afanyd’unspa-
res que, sota l’empara
de l’hospital Sant
Joan de Déu, impul-
sen el primer simposi
per abordar aquesta
afecció.PÀGINA22

LA SEGONA

‘Pasapalabra’: amb la erra, relator

Amblalletraerra,personaqueenuncongrésouna
assembleafarelaciódelsassumptestractats:
relator.Pocspersonatgesomitjansdelapolítica
espanyolafarienelroscodePasapalabrasiha-

guessinderespondreaquestaqüestió.Relatoréssinònim
d’alarmaperaEmilianoGarcía-Page,detraïcióperaPablo
Casado,derendicióperal’Abc iLaRazón,dedesafiament
peraRivera.Perònohoésdemediador.ÉscertquelesNa-
cionsUnidesanomenarelatorunexpert independentaqui
se liassignaunadeterminadaproblemàticaenrelacióamb
elsdretshumans,perònitansolsenaquestcasnoésexacta-
mentunmediador.Unrelatorésunamenadesecretarique
prennotadelesqüestionsabordades.Però,comvatitular
PacoCandelundelsseusllibresméscelebrats, ¡Dios, laque
searmó! PPiCshandemanat lacompareixençaurgentdel
presidentespanyol iel líderpopularfins i tothaamenaçatde
presentarunamociódecensuracontraSánchez.
Tétota la lògicaqueelGoverncentral intenti feralguna

concessióperquèERCiPDECatliaprovinelspressupostos.
Esvaninventarunatauladediàlegdepartitscatalansenla
quals’asseuelGovern,ERC,elscomunsielPSCperbuscar
solucionsdeconsensalcontencióscatalà.Laprimerareunió
vaserel16-Nidimartsn’hivahaverunaaltra.L’Executiu
catalàhademanattambéunmediadorinternacional iquees
puguiabordareldretd’autodeterminació.ElGovernespa-
nyol,quenoéspresentalataula,vaacceptar incloureun
notaridelesreunions,semprequenofosunestranger.Toten
unintentdebuscarunafórmulaperquèl’independentisme
puguifacilitarelsíalspressupostos.Ésevidentquehihauna
concessióenlafórmula,peròtampocsemblaquenosigui
assumible.Elqueposaentrel’espasai laparet lapropostaés
que,alcapdepocaestonad’ha-
ver-sesabut, laGeneralitatva
filtrarels21puntsquevadonar
enmàaPedroSánchez.Resmi-
llorperquèfracassi la iniciativa.

La UPC ha engegat el nou
programa“AquíSteam”per

incentivar les vocacions tecnolò-
giquesentre les estudiants catala-
nesde9a 14anys.La
iniciativa se suma al
marc del III Pla
d’Igualtat de Gène-
re de la politècnica
catalana. PÀGINA 27

Lluís Pasqual va presentar
ahir ambAntonio Banderas

la filosofiadelnou teatredel Soho
CaixaBank, que obrirà a la tardor
a Màlaga. El finan-
çament serà privat
i la programació
s’inaugurarà amb el
gran musical A cho-
rus line. PÀGINA 33

L’exèrcit veneçolà ha blo-
quejat el pont fronterer de

Tienditas, que uneix el país cari-
beny i Colòmbia, una moderna
infraestructura sen-
se estrenar per on es
preveu que entri
l’ajuda humanitària
enviada pels Estats
Units. PÀGINA 8

La consultora immobiliària
Proto Group va anunciar di-

marts el propòsit de comprar, jun-
tament ambWarrenBuffett, la tor-
re Glòries. Tanma-
teix, l’amo és un
conegut impostor,
que fins i tot se’n va
vantar, en un llibre
autobiogràfic.PÀG. 59

Enpatinet per
la GranVia
La llibertat amb què els pati-
nets es mouen per Barcelona
dona peu a temeritats com la
duta a terme per l’individu
que, l’1 de febrer, va tenir la
pensada de circular en sentit
contrari pel túnel de la Gran
Via que transcorre sota la
plaça Espanya, tal com es pot
comprovar en un vídeo que
circula per la xarxa.

Colau i Artadi, inseparables Jocs amb regles

Encaraque la sevacandidaturanos’haanunciat encara
oficialment, gairebé tothomdonaper fetque laconse-
lleradePresidència iportaveudelGovern,ElsaArtadi,

ocuparàelnúmerodosde la llista independentistaen les
eleccions localsdeBarcelonaqueencapçalaràJoaquimForn.
Enmitjansmunicipals s’enténqueArtadi jahacomençata
preparar lacampanya.Siguicertono, síqueésveritatque la
consellera s’haconvertit en l’ombrade l’alcaldessaAdaCo-
lau.Enpoquesocasionshancoincidit lesduespolítiques,
futures rivals, tantesvegadescomelsúltimsdies.Artadiva
anara laprotestacontra l’agressióhomòfobaal centreLGTBI
acabatd’obrirper l’Ajuntamental carrerBorrell.Dilluns
passat lesvaunir lamoda: laportaveudelGovernesvaafegir
a laconsellerad’Empresa,ÀngelsChacón, en la inauguració
institucionalde lapassarel·lademoda080,on tambéhihavia
Colau.Demà,unavegadamésesveuran lescares.Posaran
juntesambuncentenardedonescientífiquesen la inaugura-
cióde labiennalCiència iCiutat.

L’Ajuntament de Barcelona va presentar ahir un
pla perquè la canalla torni a jugar als carrers i
places de la ciutat. Una de les primeres mesures

que es duran a terme serà retirar els cartells que prohi-
beixen els jocs de pilota. En temps d’ús i abús de video-
jocs i tauletes, provar de recuperar les essències de la
infantesa no sembla una mala idea. Que ho sigui o no
dependrà de com s’apliqui, del fet que, com passa amb
tot allò que es dirimeix en un espai públic tan disputat
com el d’aquesta ciutat, el gaudi d’uns no sigui lesiu amb
el dret dels altres a no ser molestats. Caldrà marcar uns
límits clars perquè una iniciativa ben intencionada com
aquesta no acabi complicant encara més la difícil convi-
vència d’interessos que es produeix en un espai que ha
de ser de tots. El ciutadà hi ha de posar molt de part
seva, sobretot els responsables dels infants, pares i edu-
cadors, però a l’administració caldrà exigir-li que sigui
vigilant.
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INTERNACIONAL

RecordantWeimar
En ple auge dels moviments
populistes, d’infaust record a
Europa, Alemanya reivindica la
malaguanyada República de
Weimar en el centenari de la
seva creació després de la Pri-
mera GuerraMundial. PÀGINA 6

POLÍTICA

Xoc judicial
Les paraules del fiscal de l’Au-
diència Nacional posant en
dubte la neutralitat de la judica-
tura a Catalunya han causat
preocupació als afectats. PÀG. 17

EDITORIALS

Els temes del dia
L’agra polèmica suscitada
per la possible presència d’un
relator en les reunions de la
taula de partits catalans, i els
missatges llançats per Donald
Trump en el discurs sobre
l’estat de la Unió. PÀGINA 18

OPINIÓ

Estrelles fugaces
L’amenaça d’ensorrament que
plana sobre Podem porta Laura
Freixas a reflexionar sobre la
facilitat amb què poden caure
aquells que pugenmassa de
pressa: “A Roma, quan un gene-
ral victoriós desfilava en un
carro estirat per cavalls, entre
aclamacions, encens i flors, se-
guit pel botí arrabassat a l’ene-
mic: elefants, estàtues, armadu-
res, captius... al seu costat hi
anava un esclaumurmurant-li a
l’orella: ‘Memento mori’, recor-
da que ets mortal”. PÀGINA 19

TENDÈNCIES

L’art de l’estoc
El Govern central defensa el
patrocini dels toros per consi-
derar que es tracta d’un “patri-
moni cultural”. PÀGINA 24

CULTURA

De trens i paneroles
L’editorial Empúries porta a les
llibreries Tristany, la guanyado-
ra del 38è premi JustM. Casero,
una història la idea de la qual va
néixer de la plaga de paneroles
que hi va haver temps enrere
al barri de Tarragona on viu
l’autora, AnnaMonreal, que va
escriure la novel·la durant els
viatges amb tren a Barcelona, on
treballa al Departament d’Eco-
nomia. PÀGINA 34

ESPORTS

Márquez no afluixa
La nova temporada deMotoGP
arrenca ambMarcMárquez
imposant el ritme des del minut
u, com va demostrar ahir en el
primer dia d’assajos al circuit
de Sepang, on vamarcar el mi-
llor cronomalgrat córrer amb
dolor a l’espatlla, operada fa
només dos mesos. PÀGINA 53

ECONOMIA

La incògnita Iberia
Foment ha sortit en defensa de
l’europeïtat d’Iberia, descartant
qualsevol problema de l’aerolí-
nia en cas que es produeixi un
Brexit sense acord. PÀGINA 60SECCIÓN:
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LUIS BENVENUTY
Barcelona

El governde l’alcaldessaAdaCo-
lau va anunciar ahir una mesura
que provocarà divisió d’opini-
ons. L’Ajuntament deixarà de
prohibir als nens jugar a pilota
als carrers i places de la ciutat.
Tècnicsmunicipals retirarandu-
rant els propers dies la infinitat
de cartells que encara advertei-
xen la ciutadania que no està
permès entretenir-se amb pilo-
tes a l’espai públic, i en penjaran
d’altres que animaran els nanos a
divertir-se sempre que tinguin
respecte pel benestar dels altres.
Les tinentes d’alcalde de Drets

Socials i d’Urbanisme, Laia Ortiz
i Janet Sanz, van explicar ahir
que la mesura forma part d’un
pla molt més ampli destinat a fer
de Barcelona una ciutat molt
més amable. “Parlem d’un ambi-
ciós projecte de transformació
de l’espai públic que té l’horitzó

lles i tornar als carrers, organit-
zar entre ells els seus propis jocs,
escapar a estones de la regulació
dels adults i a més suar una mi-
ca... Són arguments que compar-
teixen la major part dels peda-
gogs. D’aquesta manera es feia
en aquesta ciutat fins no fa tant
temps, quan les criatures s’esgar-
rinxaven els genolls als solars
mentre les mares els donaven un

cop d’ull de tant en tant des de la
finestra.
Però tampoc no són pocs els

ciutadans que s’exclamen da-
vant l’última iniciativa munici-
pal. Barcelona és una ciutat molt
densa, i en el seu reduït espai pú-
blic es concentren innombrables
usos. En aquests carrers i places
hi ha terrasses, bicicletes, pipi-
cans... Fa anys que una regulació
més estricta i en ocasions la dis-
secció quirúrgica semblen l’únic
camí que pot garantir la convi-
vència. “És que ara no pots pren-
dre una canya tranquil·lament?”.
“Ja veuràs quan la gent gran co-
menci a rebre cops de pilota”. “I
uns nanos de 15 anys jugant a fut-
bol no és el mateix que uns nens
petits ambunapilota”. “Noen te-
níem prou amb els skaters?”.
El govern de l’alcaldessaColau

ha estat dissenyant aquesta me-
sura tot el mandat . En realitat la
iniciativa formava part d’un pla
molt més profund de replanteja-
ment dels usos de l’espai públic
que comportava l’ordenança de
civisme. Però la falta de suports
polítics va frenar les reformes
previstes pels comuns. Malgrat
que fa anys que aquestes qüesti-
ons s’estan dirimint, la veritat és
que les respostes de les tinentes

GENT

Senyals del passat.L’Ajuntament té previst retirar ben aviat de l’espai públic tots aquests senyals prohibitius
ÀLEX GARCIA

Barcelona deixa deprohibir
als nens jugar a pilota al carrer
El govern deColau dissenya unpla per fomentar el joc infantil a l’espai públic

Dijous, 7 de febrer del 2019

Ernest de Hannover,
operat d’urgència en
plena batalla legal
contra el seu hereu

PÀGINA 6

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

NOU MISSATGE A LES CRIATURES

L’Ajuntament
apel·larà al respecte
als altres i a la
convivència

MESURA CONTROVERTIDA

Molts dubten que una
ciutat tan densa pugui
implantar unamesura
tan flexible

l’any 2030 –va subratllar Ortiz–.
El seu principal objectiu és ga-
rantir el dret al joc dels nens, un
dret que entenem fonamental
perquè forma part del procés
d’aprenentatge”. Aquest pla de
l’Ajuntament també preveu al-
tres mesures que encara no s’ha
acabat de definir quan s’implan-
taran, com tallar el trànsit d’un
vial principal de cada districte
cada diumenge, muntar activi-
tats lúdiques que fomentin sortir
al carrer, potenciar l’ús ciutadà
dels patis escolars, obrir els es-
plais i caus a l’espai públic, donar
suport al joc inclusiu de menors
amb discapacitats, instal·lar xi-
ringuitos amb lavabos i servei de
préstec de raquetes, galledes, pa-
les i altres joguines.
“Volem obrir la ciutat al joc

dels nens –va afegir Sanz–, i dei-
xar de criminalitzar-lo, tal com
s’ha estat fent fins ara. En la me-
sura que es pugui, i sempre en
funció de les edats dels nens,

procuraremque el joc infantil no
quedi circumscrit a espais
tancats”. Un passeig per un pa-
rell de places de la ciutat confir-
ma que l’aixecament del veto a
les pilotes no deixarà indiferent

ningú. Els seus partidaris, i tam-
bé els seus detractors, són
legions.
Uns aplaudeixen amb entusi-

asme la iniciativa. Els nens han
de desenganxar-se de les panta-

Objectius de cara al 2030
El nou pla municipal per

fomentar el joc infantil a
l’espai públic es marca una
sèrie de reptes per complir
a tot estirar l’any 2030. En
aquests moments tot just
una de cada quatre zones
de joc de Barcelona ofereix
almenys sis activitats lúdi-
ques. L’Ajuntament vol que
al llarg de les pròximes
dècades siguin la meitat, i
que totes disposin pel cap
baix de 50 m2. Un altre ob-
jectiu del Consistori és

potenciar els jocs amb ai-
gua i amb sorra dirigits a la
canalla. També vol oferir
jocs pensats per a adoles-
cents multiplicant el nom-
bre de tirolines, tobogans
gegants, taules de ping-
pong, cistelles de bàsquet...
Aquest pla també preveu
que la majoria de les zones
de joc infantils, o bé els
seus voltants, disposin
de fonts d’aigua, taules
de pícnic i lavabos, entre
d’altres.
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La Síndica volmesures per
facilitar l’accés a l’habitatge

RAÚL MONTILLA
Barcelona

Barcelona ha d’actuar de manera
decidida, amb mesures concretes
i amb pressupost, davant les difi-
cultatsquesuposaaccediraunha-
bitatge. Ho va reclamar ahir la
Síndica de Greuges, Maria As-

sumpció Vilà i Planas, en la pre-
sentació de l’informe que l’orga-
nisme ha elaborat sobre el 2018 i
en què es reflecteixen un total de
3.604 actuacions, 1.729 queixes i
1.875consultes.Undocumentque
serveix per dibuixar les inquie-
tudsdels ciutadans i enquè també
apareixen de manera destacada

habitatge. No sempre arriba el
missatge i hi ha casos en què han
arribat a perdre el pis. L’estanca-
ment dels sensesostre a la ciutat
–la Sindicatura està sotmetent a
examenelmodelmunicipal–tam-
bépreocupa.
Vilà i Planas, que presentarà

l’informealpròximplemunicipal,
va destacar les queixes que in-
cumbeixen als serveis funeraris.
Vasubratllarelcasd’unadonaque
es va trobar una factura de més
d’11.000eurosplenad’incoherèn-
cies –el cas va arribar a l’Agència
Catalana de Consum, que va aca-
bardonant la raóa la ciutadana–; i
va denunciar suposades males
pràctiques i “irregularitats” que
tambéesdonena l’empresamuni-
cipalCementirisdeBarcelona.Vi-
là va explicar que s’han detectat
cobraments per unmateix servei,
cosaque s’ha traslladat a l’Ajunta-
ment, al qual també s’ha reclamat
més claredat respecte a les taxes

de cementiris. “Hem supervisat
pràctiquesenmatèriadecàlculde
costos, facturació i informació
dels serveis de cementiris que
considerem manifestament mi-
llorables”, vadeclarar la Síndica
La llista de les principals quei-

xes la complementen el transport
públic: els criteris per accedir a la
T-16 i el retard de la T-Mobilitat;
però també la contaminació acús-
tica, els sorolls, especialment pels
horaris dels serveis de neteja i de
recollida d’escombraries. “Hi ha
barris on es podria fer de dia”, va
apuntar la Síndica, que va remar-
car alhora les queixes per conta-
minació ambiental, i va expressar
la necessitat, quan es redueixi el
trànsit de cotxes, de fomentar el
transport públic i crear aparca-
mentsalsaforesde laciutat.Entre
les queixes destacades del 2018
també hi ha els narcopisos, la in-
suficient atenció als menors no
acompanyats, el top manta, els
problemesd’accessibilitat o el de-
ficient drenatge de les àrees d’es-
barjo de gossos, que ha suposat
unaallaude reclamacions.

MUNICIPAL

L’organisme presenta l’informe del 2018, en què
també denuncia “irregularitats” en els serveis
funeraris o destaca queixes pel transport públic,
els sorolls i els narcopisos

L’Ajuntamentobrirà
zonesde joc singulars

d’alcalde als possibles detractors
van ser un mica ambigües ahir.
“Hem de garantir la barreja
d’usos apel·lant al respecte i a la
convivència. Segons la mida i al-
tres característiques de les pla-
ces es podran practicar alguns
jocs i d’altres no. A les places de
Gràcia, per exemple, hem de fo-
mentar jocs que no molestin,
com uns amb unes pilotes toves
que ja vam provar”.
De totamanera, en aquest pro-

cés d’obertura del joc infantil a la
ciutat els nens continuaran gau-
dint d’espais exclusius. Uns amb
tanques i d’altres no, segons ho
requereixi l’edat dels infants.

L’Ajuntament ja va provar
aquest any a la plaça del Sol el
que anomena els nous espais de
joc infantil singulars. La idea del
Consistori és incorporar nous
elements que multipliquin les
possibilitats del joc i de l’explo-
ració de les criatures. Aquest any
se n’instal·laran d’altres als Jar-
dins de la Indústria de l’Eixam-
ple, al Parc Central de Nou Bar-
ris, al de La Pegaso de Sant An-
dreu i a l’avinguda Meridiana al
seu pas per SantMartí. Les imat-
ges virtuals facilitades pel Con-
sistori mostren que tindran un
aspecte molt futurista.

XAVIER CERVERA / ARXIU

Els sorolls vinculats a la recollida nocturna d’escombraries irriten els barcelonins

les suposades males pràctiques
queesdonenenelsserveisfunera-
ris i que esquitxen, fins i tot, l’em-
presa municipal Cementiris de
Barcelona. Vilà i Planas també va
donaruntocd’atencióal’executiu
de l’alcaldessa AdaColau: triguen
massatempsacontestaralaSindi-
catura.Lalleimarcaquehohande
fer en 15 dies, però la mitjana són
gairebé 100. I en algun cas la res-
posta s’hademoratunany imig.
“L’habitatgehaestatunapriori-

tat per a l’actual govern munici-
pal,perònoéssuficient”, vamani-
festar la Síndica, que va instar, a

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

La defensora dels
barcelonins critica
el temps que triga
l’Ajuntament a
respondre

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Imatge virtual de la futura zona de jocs infantils del parc de la Pegaso de Sant Andreu

Dequè es queixen
els barcelonins?

3.604 actuacions
1.729 queixes
1.875 consultes
74% de les vegades s’ha
donat la raó al ciutadà
(58% el 2017)

LES DENÚNCIES
PRINCIPALS
· L’accés a l’habitatge
· La falta de transparència
dels serveis funeraris
· El transport públic (T-16 i
l’absència de la T-Mobilitat)
· La contaminació acústica
· La contaminació
atmosfèrica
· L’augment dels narcopisos
al Raval
· La falta de garanties en
l’atenció als ‘menas’
· El ‘top manta’: la venda
ambulant no autoritzada
· Els problemes
d’accessibilitat (avaries en
escales mecàniques)
· El mal drenatge de les
àrees d’esbarjo de gossos
· La falta de lavabos públics
· La manca de places a les
residències de gent gran

ESTEUD’ACORDQUEESDEIXI JUGARA
PILOTA?VOTEUALNOSTREWEB
https://bit.ly/2DWbMXs

través del Consorci de l’Habitat-
ge, aplanificar i prioritzarpressu-
postàriament mesures que per-
metin solucionar els actuals pro-
blemesperaccedir aunhabitatge.
Vilà i Planas tambéva remarcar la
quantitat de sol·licituds –un total
de442afinalsdel’anypassat–que
han estat aprovades per accedir a
un habitatge d’emergència social
però que estan en llista d’espera.
La Síndica, amés, va posar èmfasi
en incidències en l’adjudicació de
pisos de protecció, concretament,
en la formaenquèescomunicaals
qui han estat beneficiats amb un
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H38915=8d1<1�45�cefcgfgchi�hcjklm5;�747;�D6<217�862712�1�nopqr�q�stuvwq�1�51�I1B62=1�<4�D123;�=�D5134;�<4�012345671̀�FGHB9781I478�248=212:�868;�45;3128455;�J94�@6�D26@=A4=M47�=�45;�;9A;8=89=2:�D42�<G15824;�J94�17=I=7�1�>B9C12�1IA�138=89<�<4�24;D4384È�FG6AB438=9<4�5GHB9781I478�x;�svwyz{tqr�yu�nv{�qu�{qrryr�=�D42�1=MN�D26D6;1L�47824�<G15824;L�wquuqr�yu�wr|z}tw�47�97�312242�D42<=;82=384�31<1�<=9I47C4�15�I18~̀�1IAx�4;�D51784B1�62C17=8d12�4;D4381354;�=8=742178;�D45;�A122=;�6�D26I6924�J94�;G=7;815�5=7��qr}�v�potzpoywy}�15;D123;̀�HJ94;8;�4;81A5=I478;�@192=47�<G6�42=2��qz�}�prqwo�w}�=�81IAx�D6<2=47�D24;812��qwyrtqu��y�nv{L�36I�121362<4;L�39A455;L�B63;�<4�81951�6�21J9484;�<4�A:<I=7867̀�H�Ix;L�45�C6�427�I97=3=D15�D26D6;1��13=5=8125G62C17=8d13=��<G138=�=818;�1�319;�=�4;D51=;�=�367�428=2�47�D5134;�45;�478627;�<45;�347824;�4;36512;̀���nozwq�yzw�srysqrq�oz�suq��y�nv{�q�u�y}sqt�s��ut{�68�D54C18�;G4II1231�<=7;�97�D51�<4�B63�1�5G4;D1=�DKA5=3L�J94�81IAx�=73569�51�32413=��<4�J91824�:244;�<4�B63=7�178=5L�1IA�4;82938924;�Ix;�I6<4274;�D42�1�51�3171551̀�m;��1217�15;��qr�tz}��y�uq��z��}wrtq��15�A122=�<45Gm=M1ID54�L�15��qr{��yzwrqu��y��vo��qrrt}L�1�5Gq�tzpo�q��yrt�tqzq�=�81IAx�15��qr{��y�uq��ypq}v��y��qzw��z�ryòFG6AB438=9�x;�J94�4;�D9C9=7�4;824712�1�51�D2=I1�421̀
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Assetjament a l’escola:

assetjadors que també han estat

víctimes

Els experts asseguren que l'agressor sovint busca

reconeixement en el grup

Maya Castañer Maya Castañer | dimecres, 13 de febr. del 2019, a les 14.05

  

Un 54 % dels adolescents de Catalunya han viscut de prop un cas

d’assetjament a l’escola, ja sigui com a agressors, víctimes o testimonis

actius o passius. Són xifres d’una enquesta feta a 8.600 joves de 14 a 18

anys feta per la Fundació del Futbol Club Barcelona a través del portal

digital Adolescents.cat. Es tracta d’un fenomen que causa “un intens

patiment” al 90 % de les víctimes i que ja és la preocupació més gran dels

adolescents, més que les drogues i el fracàs escolar.

Assetjadors que han estat

víctimes

Per Ester Morillas, coordinadora de projectes locals de la Fundació

Futbol Club Barcelona i autora de l’informe sobre assetjament que acaba

de publicar la fundació, “no hi ha un únic perfil d’agressor però sí que

es donen casos d’assetjadors que abans han estat  víctimes de

‘bullying'”. Mireia Parera, educadora de la cooperativa Fil a l’agulla, és

del mateix parer i afegeix que “l’agressor sovint busca un

reconeixement en el grup” amb la seva conducta.

directes
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Què és assetjament escolar?

Morillas insisteix que hi ha comportaments que són microviolències i que

formen part de l’assetjament, com “posar un sobrenom que l’altre no

accepta, excloure la víctima del grup o fer malbé els seus objectes

personals”.

El “ciberbullying”

El ciberassetjament és també un fenomen que genera moltes situacions

de perill, l’important és formar els joves  abans de donar-los un mòbil i

una connexió a internet, segons Laia Pineda, coordinadora del projecte

Parlen els nens i les nenes de l’Institut de la Infància i l’Adolescència, que

ha explicat un cas concret relacionat amb un joc en línia  que permet la

connexió a un xat. “Hi va haver insults, vexacions a través del xat, en

paral·lel al joc i mentre els pares no ho sabien. Els propis nens van

posar la norma que qui insultés en seria exclòs” ·
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Una app per denunciar

anònimament

Però denunciar  una situació d’assetjament escolar no és fàcil i molts

prefereixen no fer-ho per no convertir-se en un nou focus d’atenció de

l’agressor o destacar en el grup. En aquest sentit, estudiants de l’Escola

Nou Patufet de Barcelona han ideat una aplicació que permet als

alumnes explicar aquests casos amb confidencialitat. Ho ha explicat

l’alumna Júlia Diéguez, de 3r d’ESO.

Pots veure aquí la conversa sencera:
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“El que ha sacado esta idea ha sido un genio porque nos 
ayuda mucho.” 
Fátima,	mare	de	família	monoparental	amb	quatre	fills	de	18,	12,	6	i	3	anys	

(el més petit amb diabetis)3. 

L’article sintetitza l’avanç de resultats de la recerca 
etnogràfica per conèixer els impactes subjectius que 
els ajuts del Fons 0-16 tenen en les vides dels infants 
i adolescents i les seves famílies. Amb la voluntat de 
complementar les avaluacions quantitatives del Fons 
realitzades per Ivàlua, s’aprofundeix en la comprensió de 
les percepcions, usos, valoracions i vivències positives i 
negatives des de tres perspectives: la dels mateixos nens 
i nenes, la dels adults de les famílies i la dels professionals 
de serveis socials. S’apunten cinc idees preliminars sobre 
els impactes subjectius del Fons 0-16 vinculades a la 
millora del clima familiar i menor tensió relacional; la 
normalització dels canals, circuits i experiències vitals; 
l’apoderament de les famílies en la gestió de l’economia 
domèstica; les incerteses i límits dels ajuts, i la dignitat i el 
canvi de mirada de la caritat al dret.  

Introducció
Aquest és un avanç de la recerca4 posada en marxa 
durant el 2018 des de l’Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona (IIAB) en el marc de l’“Observatori 0-17 BCN: 

Impactes subjectius  
del Fons 0-16 en la vida 
dels infants, adolescents 
i les seves famílies
Miryam Navarro1 i Maria Truñó2

Paraules clau: fons 0-16, ajuts urgència, observatori 0-17, 
infància, adolescència, pobresa, avaluació

1. Doctora en antropologia social i investigadora a l’Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona.  

2. Llicenciada en ciències polítiques i directora de l’Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona.

3. Tots el noms dels testimonis són pseudònims.

4. L’informe complet de la recerca estarà disponible a www.institutinfancia.
cat (primavera 2019).
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vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat”, 
programa de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament 
de Barcelona. Des del 2015, l’Ajuntament de Barcelona 
concedeix ajuts d’urgència social per a famílies amb 
infants de 0 a 16 anys en situació de vulnerabilitat per 
cobrir les necessitats bàsiques de subsistència dels infants 
i adolescents. La investigació de caràcter qualitatiu que 
estem desenvolupant5 se centra a recollir els impactes 
subjectius en les vides dels infants i adolescents i les seves 
famílies d’aquest fons extraordinari d’ajuts (en endavant, 
Fons 0-16) i, més concretament, es proposa tres objectius: 

• Aprofundir en una comprensió millor dels usos, les 
necessitats, les vivències positives o negatives i les 
possibles resistències al voltant del Fons 0-16 en la 
vida quotidiana de la infància i l’adolescència que ho 
perceben, i de les seves famílies.

•	Identificar	la	percepció	de	millora	del	seu	benestar	
en  un sentit material i relacional incorporant les 
perspectives pròpies dels nois i noies com a informants 
imprescindibles, així com dels adults de les seves 
famílies i també de l’equip de professionals de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials (IMSS). 

• Formular propostes de millora concretes per orientar 
la política de rendes amb perspectives d’infància de cara 
a futures convocatòries o altres prestacions socials a 
partir de les evidències generades sobre els impactes del 
Fons 0-16. 

Aquesta	avaluació	qualitativa	amb	tècniques	etnogràfiques	
pròpies de l’antropologia social i cultural aplicada 

complementa	les	que	ha	fet	fins	ara	Ivàlua6 amb altres 
enfocaments i metodologies. Precisament, en el seu darrer 
informe s’apunta la necessitat de complementar l’avaluació 
amb anàlisis sobre els efectes de l’ajut sobre el consum 
i	el	benestar	dels	infants	i,	fins	ara,	no	s’havia	preguntat	
directament a les famílies sobre impactes percebuts ni 
s’havia incorporat dades provinents dels nois i noies. En el 
treball de camp que estem duent a terme ens centrem en 
l’estudi de casos en profunditat i inclou observació, grups 
focals amb professionals i entrevistes amb diverses tècniques 
tant a adults com a infants i adolescents de les famílies, tot i 
que podem compartir aquest avanç de resultats i fer emergir 
les veus de professionals de l’IMSS i de mares i pares sobre 
les seves percepcions al voltant del Fons 0-16 i dels impactes 
en el benestar dels nens i nenes. Per tant, el que presentem 
aquí no és concloent i resta pendent una part essencial de 
l’anàlisi: relats de les nenes, els nens i els adolescents. 

1. Sobre la importància de polítiques de rendes per 
combatre la pobresa infantil: el paper complementari de 
l’Ajuntament 
Sabem que les desigualtats socials creixen i ho fan 
especialment en l’etapa vital estratègica de la infància i 
l’adolescència. Més enllà del ball de xifres en els indicadors 
que mesuren la pobresa i l’exclusió social de la població 
infantil i d’una lleugera tendència a la reducció a Espanya, 
Catalunya i Barcelona, sabem, també, que seguim 

5. Aquesta recerca compta amb l’assessorament del Grup de Recerca en 
Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

6. En aquest número de la revista Barcelona Societat hi ha un article sobre 
les avaluacions de les convocatòries del Fons 0-16 dels anys 2015 i 2016 
fetes per Ivàlua.
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situats a la cua d’Europa en benestar infantil i estem 
davant un problema social estructural i de primer ordre. 
L’empobriment dels infants i adolescents és una vulneració 
del seu dret humà a un nivell de vida adequat (art. 27 de 
la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions 
Unides), que hipoteca les seves trajectòries vitals del futur 
(educatives, laborals, en salut...) i que ens allunya de la 
cohesió	social	intensificant	la	transmissió	intergeneracional	
de la pobresa. La creació recent en el Govern espanyol de 
la	figura	d’un	comissionat	contra	la	pobresa	infantil	és	una	
mostra de la magnitud del problema. 

També coneixem les tres principals causes de fons de la 
pobresa que afecta la infància i l’adolescència: la precarietat 
laboral dels seus pares i mares, el cost excessiu de 
l’habitatge (amb especial incidència a la ciutat de Barcelona, 
on més del 40% de les famílies amb infants gasten més en 
habitatge del que les Nacions Unides considera assequible), 
així	com	el	dèficit	històric	d’inversió	pública	per	infant	i	de	
polítiques de protecció social a les seves famílies: mentre 
la UE-28 hi dedica el 2,4% del seu PIB, Espanya només 
un 1,3% i Catalunya un 0,8%. El conjunt de prestacions 
econòmiques de les administracions segueixen sent baixes 
en	comparació	amb	l’entorn	europeu	i,	alhora,	poc	eficaces	
a l’hora de reduir les taxes de pobresa en la ciutadania de 0 
a 17 anys (cosa que sí que aconsegueixen entre les persones 
més grans de 65 anys a través de les pensions). En la gran 
majoria de països europeus (en 21 dels 28) existeixen 
prestacions universals per infant a càrrec i amb més 
potència per reduir la pobresa monetària. 

Malauradament, aquí no hem arribat a desenvolupar 
polítiques d’infància d’amplis suports públics, entre altres, 

amb	polítiques	de	rendes	per	assegurar	recursos	suficients	
per a les famílies amb infants perquè els nens i nenes 
puguin créixer i viure de manera saludable i digna. Seguim 
immersos en un model més familiarista i amb un imaginari 
on	domina	la	idea	que	per	criar	els	fills	i	filles	les	famílies	
fan, privadament i bonament, el que poden. Així, el rol i 
la inversió de les administracions espanyola i catalana és 
molt menor del que seria socialment desitjable i estratègic. 
Això és així, malgrat totes les recerques i evidències que 
invertir en la infància és una intervenció primerenca amb 
un alt retorn social i malgrat totes les recomanacions sobre 
la importància que té: des del Comitè dels Drets de l’Infant 
de	les	Nacions	Unides	en	les	seves	“Observacions	finals	a	
Espanya” (CRC/C/ESP/CO/5-6),	fins	a	la	Comissió	Europea	
(“Invertir en infància: trencar el cercle de desigualtats”, 
2013/112/UE), passant pel Síndic de Greuges de Catalunya 
(informe sobre la pobresa infantil 2012 i informes anuals 
de	situació	dels	drets	dels	infants)	fins	a	moltes	entitats	
socials a Espanya i Catalunya (UNICEF, Save the Children, 
Taula del Tercer Sector, PINCAT, FEDAIA...) i el Consell 
Municipal de Benestar Social de Barcelona.

Davant aquest escenari, les ciutats poden fer alguna cosa? 
D’entrada, i competencialment parlant, es podria respondre 
que no, però Barcelona, a l’inici del 2015, va activar una 
mesura	complementària	de	les	prestacions	insuficients	de	
les administracions superiors7 que té en compte el principi 

7. L’inici de la posada en marxa de la renda garantida ciutadana (RGC) a 
Catalunya al final del 2017 podria suposar un canvi significatiu en el mapa 
de prestacions i actuacions adreçades a reduir la pobresa infantil, si bé el 
Síndic de Greuges ha alertat dels límits de la RGC en aquest sentit, ja que no 
atorga als infants el dret subjectiu ni discrimina suficientment les famílies 
amb fills a càrrec, i en els imports no es distingeix si són infants o no.
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de l’interès superior de l’infant en la presa de decisions 
(i en l’assignació de recursos) i reconeix l’infant com a 
subjecte de dret. Així, des de la primera versió del Fons 
0-16, ha anat millorant-ne i ajustant-ne la implementació 
i la cobertura: mentre en la primera versió de l’inici del 
2015	els	infants	beneficiaris	eren	al	voltant	de	7.500	(i	es	va	
fer una inversió de 9,2 milions d’euros), dos anys més tard, 
va arribar a uns 17.500 nens i nenes de la ciutat (amb una 
inversió de 17 milions d’euros, sense comptabilitzar la beca 
de menjador que hi estava associada).  

2. Sobre l’enfocament de la recerca i la perspectiva 
imprescindible dels infants i adolescents 
Les ciències socials tenen la capacitat d’oferir el 
coneixement per ajustar i impulsar polítiques de millora 
a partir de l’aproximació a la realitat de les persones 
implicades o afectades. Aquest és un estudi de casos en 
profunditat basat en tècniques d’investigació qualitativa 
de l’antropologia social a partir d’una mostra de caràcter 
significatiu	i	heterogeni.	Deixant	constància	de	les	
limitacions del temps, s’ha optat per generar unes relacions 
de	confiança	i	respecte	entre	la	persona	que	entrevista	
i la que és entrevistada en múltiples trobades, i donar 
opció al fet que aparegui, no solament el que la recerca 
vol recollir, sinó el que per a les persones informants és 
important explicar. Aquesta recerca defensa una relació 
no extractivista amb els informants, atès que no els 
considerem un “objecte de recerca”, sinó un subjecte  
de relació. 

Així mateix, se sustenta en l’observació, en la participació 
total (en aquest cas, la investigadora és una persona més 
que demana l’ajut), i les aportacions dels informants (els 

i les professionals, els adults de les famílies, i els infants i 
adolescents). Territorialment, l’estudi està situat a Ciutat 
Vella, el districte que té més població perceptora del Fons 
0-16 després de Nou Barris. Aquest districte es va descartar 
perquè forma part del pilot de la implementació de la renda 
B-MINCOME i es va considerar que podria suposar una 
interferència en la captació de dades.

L’entrada al camp la va facilitar l’IMSS a través dels centres 
de serveis socials de Ciutat Vella. L’equip de professionals 
de serveis socials van convidar 10 famílies a participar en 
l’estudi, i a partir d’aquí es va preguntar als pares o mares 
que	ho	van	acceptar	si	els	seus	fills	i	filles	més	grans	de	
6 anys voldrien participar en la investigació i dir-hi la 
seva. La tria de famílies es va dur a terme en funció de la 
composició	de	la	llar,	el	nombre	de	fills,	la	nacionalitat	dels	
infants i la durada de la percepció del fons, amb la voluntat 
de recollir un cert equilibri en les edats (de 0 a 11 i de 12 a 
16), i sexe dels infants. Està previst que hi participin entre 
10 i 20 infants i adolescents; 10 adults de les famílies (3 
que rebran l’ajut el 2018 per primer cop i 7 que ja el rebien), 
i una dotzena de professionals de l’IMSS (educadors o 
educadores i treballadors o treballadores socials). 

Aquests diversos informants ens porten a un segon nivell 
d’informació partint de les seves relacions directes, i a un 
tercer nivell d’informació relacionat amb el que diuen del 
seu entorn social o professional. A les seves declaracions 
expliquen el que succeeix en altres famílies del seu entorn 
en	situació	similar:	“Totes	les	mares	del	col·legi	que	tenim	
la targeta estem igual”. O, per contra, ressalten algunes 
anomalies puntuals, respecte a l’ús del Fons 0-16, que 
detecten al seu barri. 
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Per	cada	col·lectiu	de	la	mostra	hem	triat	una	tècnica	
d’investigació adaptada a les seves condicions. Hem fet 
grup focal (focus group) amb professionals de l’IMSS, i 
amb els pares i les mares fem entrevistes individuals. 
L’apropament	als	infants	té	una	tècnica	específica,	tant	
d’observació com d’entrevista, i depèn de l’edat que 
tinguin. La triangulació de les tècniques i la diversitat 
de població de la mostra està pensada per arribar a la 
informació de manera rigorosa, donant espai d’acció i 
decisió a cada informant. 

3. Cinc idees preliminars sobre impactes subjectius del 
Fons 0-16 en els infants i adolescents i les seves famílies: 
les veus dels adults de la llar i les veus de l’equip de 
professionals
Com a resultats preliminars en aquest estadi del treball  
de camp, podem presentar set idees destacades que 
han sorgit de la pluralitat de les veus dels adults de les 
famílies i de l’equip de professionals, i d’alguns testimonis 
significatius.

3.1. El clima familiar: créixer en un entorn amb  
menys tensió
Són moltes les casuístiques econòmiques, socials i 
personals que porten les persones a situacions de 
vulnerabilitat i circuits de precarietat que, molt sovint, 
aboquen a malestars i inestabilitat emocional, angoixes i 
baixa autoestima. En aquestes circumstàncies, la vivència 
d’oportunitat que pot suposar el fons és un element 
percebut com a valuós. 

“El fons ha estat com un cop d’aire fresc en la meva 
vida.” Aina, mare de la Lila (9 anys)

El Fons 0-16 compleix un paper en reduir l’estrès que 
suposa assegurar la subsistència i la provisió de béns de 
primera necessitat, i els seus efectes en el clima familiar 
són clarament percebuts en l’alleugeriment anímic dels 
adults de casa, que repercuteix directament en el benestar 
emocional de l’infant i l’afavoreix. Els pares i mares 
entrevistats verbalitzen un impacte molt positiu del Fons 
0-16 en les seves vides i en la dels seus infants, havent-
hi menys tensió en l’atmosfera familiar perquè l’import 
ajuda	a	afrontar	les	dificultats	per	cobrir	les	necessitats	
d’habitatge, d’alimentació, escolars i de lleure, que són més 
pel fet de criar els infants:

“Cobro 300 € d’atur, però pago 500 € de lloguer; però no 
és només el lloguer, és la llum, és l’aigua, és la nena, és el 
casal, és el menjar. Perquè menjar per 300 € al mes amb 
un nen no te’ls treu ningú. Tu sol, mira, tires d’arròs...”.  
Aina, mare de la Lila (9 anys)

Totes les persones informants estan d’acord que l’arribada 
del	fons	suposa	tranquil·litat,	i	que	és	una	ajuda	clau	per	
a la complementarietat i millor gestió d’altres ajudes. 
Afirmen	que	estan	menys	estressades,	menys	agressives,	i	
s’explicita un benestar emocional. La reducció de la càrrega 
familiar	permet	posar	el	focus	en	altres	necessitats	dels	fills	
i	filles,	que	no	siguin	tan	sols	les	econòmiques,	sinó	també	
emocionals. 

3.2. Cap a la normalització de les experiències vitals i  
dels circuits
Un primer element de normalització especialment destacat i 
positiu per part de tots els adults informants, és l’atorgament 
automàtic de la beca menjador del 100%, que permet, per 
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tant, cobrir aquest servei els cinc dies a la setmana durant 
tot el curs escolar. Com manifesten els i les professionals, 
no únicament és alimentació i nutrició equilibrada, sinó un 
espai de socialització, de protecció i “normalitzador”. Alguns 
adults de les famílies asseguren que si únicament quedés 
l’atorgament sistemàtic de la beca menjador, el Fons 0-16 ja 
tindria sentit, perquè assegura aquesta necessitat central en 
la criança. A més, s’aprecia molt l’alliberament de la gestió 
administrativa i la facilitat en la tramitació dels papers 
necessaris per rebre els ajuts i la beca. 

D’altra banda, un bon ús del Fons 0-16 evita que s’hagi de 
tramitar un ajut puntual per al material, les activitats i les 
sortides escolars, i evita el risc que en quedin exclosos i 
discriminats respecte a la resta de companys i companyes. 
El	conjunt	de	professionals	afirmen	que	fan	una	tasca	de	
conscienciació de les famílies, i insisteixen que aquest 
ajut ha d’anar adreçat a aquesta despesa. Una qüestió molt 
rellevant és que, ja sigui per les orientacions professionals, 
ja sigui per iniciativa pròpia de les famílies, es prioritza la 
inversió en la despesa de l’escola. 

“Yo a mis hijos les digo que escriban la carta a los 
reyes. En mi casa los reyes este año vienen en agosto. 
Lo que solemos hacer es comprarles lo que necesitan, 
pero también les dejamos que elijan algo que les guste, 
porque así también se sienten más niños. Cuando llega 
vamos	todos	juntos	a	comprar	[riu].	Es	una	fiesta	[riu]”.	 
Adam, pare de l’Artur (14 anys i amb autisme), Adrián 
(12), Alba (8), Asier i Anita (2)

Més enllà de l’escola, els pares i mares expressen 
preocupació	pel	risc	que	els	fills	i	filles	caiguin	fàcilment	

en circuits i entorns de marginació i drogodependència. 
En aquest sentit, informen d’estratègies de reducció de 
riscos tenint cura de l’entorn social i buscant ambients 
de seguretat i activitats esportives o musicals d’ocupació 
creativa i positiva del seu temps lliure. Tot i que el fons no 
cobreix directament aquestes activitats, i que moltes són 
gratuïtes o becades, també hi incideix perquè compleix un 
paper important en l’estabilitat material i emocional de 
les llars, pel que fa a la seva capacitat de normalització: els 
adults	destaquen	que	l’ajut	permet	als	seus	fills	i	filles	anar	
amb la roba i el material adequats i necessaris per fer les 
activitats, i això és especialment rellevant perquè la nena i 
el nen se sentin en igualtat de condicions. 

“Tengo la nevera llena, y cubierto el comedor del 
colegio. Mis hijos se sienten como los demás.”  
Mónica, mare de Kim (14), Kira (8) i Karim (6) 

Un altre aspecte important en la normalització són els 
canvis en els circuits per accedir als productes necessaris 
per a la família i passar de la donació al consum en canals 
normalitzats i normalitzadors. Es tracta de reduir o sortir 
dels circuits purament de caritat o d’assistència social, 
ja que informen que el Fons 0-16 permet deixar d’anar a 
l’església a recollir menjar del banc d’aliments o suspendre 
derivacions a la botiga de roba de segona mà de Càritas. 

“Per mi el que és bàsic és que em va permetre haver de 
deixar d’anar cada quinze dies a l’església a demanar 
menjar, perquè jo anava cada quinze dies a l’església 
a demanar menjar! Vaig anar-hi dos anys. Tu saps el 
que és anar amb el carro a fer cua? Havies d’anar-hi 
dues	hores	abans	perquè	hi	havia	fileres	de	carros,	i	de	
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vegades hi anava amb la nena, que no pots evitar-ho... 
Això per mi va ser..., puf, lo más!”  
Aina, mare de la Lila (9 anys)

3.3. L’apoderament de les famílies: més capacitats en la 
gestió de l’economia domèstica 
Un	aspecte	que	cal	destacar	és	la	capacitat	de	planificació	
i d’estratègia de cara a la gestió de “la targeta”, com en 
diuen. Les dades apunten que les famílies tenen clara la 
seva estratègia econòmica, i que el Fons 0-16 és una peça 
clau per poder culminar-la. Així també ho comuniquen 
els	i	les	professionals,	quan	afirmen	que	el	Fons	0-16	
apodera les famílies en les seves tasques de gestió i presa 
de decisions amb autonomia sobre el seu consum, tot i 
l’economia familiar precària. 

“Faig una gran compra de menjar, congelo carn, congelo 
peix, saps, tot. Vale, ja tinc això cobert. L’altre mes 
només hauré de comprar fruita, verdura i aleshores 
gastaré menys en menjar. M’ho gasto en calçat i ulleres. 
Vale. En comptes de gastar-me 200, el mes que ve me’n 
gasto 125 i els altres me’ls guardo pel setembre pagar la 
matrícula. Saps què vull dir? Jo m’ho vaig administrant i 
vaig guardant.”  
Tanit, mare de Zoe (9 anys)

En aquest mateix sentit, l’equip de professionals de 
serveis socials ho valoren com una oportunitat de 
responsabilitzar-se en l’autogestió domèstica i partir del 
reconeixement de les seves capacitats en les tasques de 
gestió	de	l’economia	familiar	mirant	pels	fills	i	filles.	Tant	
famílies com professionals estan d’acord que el Fons 0-16 
permet suspendre els ajuts econòmics puntuals i periòdics 

menors i dispersos i els tràmits un a un que suposaven, no 
només	simplificant	els	tràmits,	sinó	també	afavorint	més	
possibilitats	de	planificació	econòmica.	

 Tot i així, si bé algunes professionals defensen aquesta 
importància de llibertat total en l’autogestió sense 
interferir,	confiar	i	no	jutjar	els	criteris	de	les	famílies	
en l’administració de l’ajut, altres qüestionen el fet que 
percebre l’ajut del Fons 0-16 no estigui condicionat a un 
pla de treball amb la família perquè consideren que això 
dificulta	treballar	objectius	que	podrien	tenir	un	impacte	
en la vida dels infants i els adolescents, i que en alguns 
casos, també es podria treballar per millorar la gestió 
dels seus ingressos econòmics. En qualsevol cas, pel que 
fa a possibles usos indeguts, tenint en compte l’escassa 
fiscalització,	els	informants	expliquen	que	coneixen	casos	
que són l’excepció. 

“Conozco a gente que no lo usa bien, pero no es lo 
normal. Lo normal es lo mío, lo que hacemos todas, 
comprar comida, ropa y la escuela”.  
Sandra, mare de Ben (12), Sara (9) y Pablo (6)

D’altra banda, tots els pares i mares entrevistats expliciten 
la voluntat de millorar les condicions de vida de la família i 
el	desig	de	tirar	endavant	els	fills	i	filles.

“Mitja jornada cobrem molt poc i igualment estic al 
pou. Igualment tinc que demanar l’ajuda de lloguer. 
Igualment tinc que demanar ajudes constantment. Jo 
vaig	pensar,	‘he	de	fer	algo per poder sortir d’aquí’, 
perquè jo no vull estar set anys cobrant això, demanant 
ajudes, no vull, no vull. No puc més d’això. Saps, jo vull 
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progressar, jo vull tirar endavant, saps?”  
Tanit, mare de Zoe (9 anys)

3.4. Incerteses i límits al voltant de la convocatòria  
del Fons 0-16 
Una	qüestió	que	emergeix	és	que	el	fons	beneficiï	tots	els	
membres del nucli familiar i no únicament els infants o 
adolescents. Per a alguns professionals és qüestionable que, 
malgrat que els destinataris de l’ajut siguin els més petits, 
no hi hagi capacitat de limitar-ho; mentre que, per la seva 
banda, els pares i mares pensen que si la família està bé, 
no	cal	que	sigui	exclusivament	per	als	fills	i	filles,	tot	i	que	
en	siguin	els	principals	beneficiaris.	A	més	les	persones	
informants	afirmen	que	prioritzen	els	fills	i	filles,	que	les	
necessitats també són diferents segons les edats, però que, 
finalment,	es	tracta	d’una	economia	compartida	de	la	llar.	

 “Si en casa estamos bien, el niño esta bien, y tú ya  
sabes que necesita cada uno, y no me pide lo mismo la 
de 8 que el de 14”.  
Mónica, mare de Kim (14), Kira (8) i Karim (6)  

Tant els professionals com les famílies viuen amb incertesa 
el calendari i el període de convocatòria i el d’atorgament. 
Els pares i mares expressen ansietat, ja que no els permet 
organitzar-se amb temps i els obliga a “ir al día” i trobar 
alternatives a les seves necessitats o urgències. Davant la 
temporalitat limitada i la manca de continuïtat sorgeix la 
proposta de cobrir dotze mesos i que es pugui demanar 
durant l’any. Els tempos administratius impacten en 
l’economia domèstica i normalment s’espera a l’arribada del 
fons per poder fer totes les compres de cara al curs escolar. 
D’altra banda, però, tant des de l’observació, com des de la 

participació total i de les entrevistes, es posa en evidència la 
facilitat en la tramitació de l’ajut, i la implicació del conjunt 
de professionals a fer-ho accessible i fàcil. 

Finalment, els pares i mares posen sobre la taula propostes 
de millora respecte a certs criteris d’accés al Fons 0-16, com 
ara	que	s’ampliï	fins	als	18	anys	i	per	qüestions	de	salut	o	
necessitat de medicació dels nens i nenes amb necessitats 
específiques,	no	cobertes	per	la	cartera	de	salut.	

“De los 16 a los 18 es cuando más gastos tiene un niño, 
sobre todo si va a bachillerato”.  
Fátima,	mare	de	família	monoparental	amb	quatre	fills	
de 18, 12, 6 i 3 anys (el més petit amb diabetis)

3.5. L’ajut i la dignitat: canvi de mirada de la caritat al dret 
Si alguns professionals verbalitzen els seus dubtes respecte 
d’això, són molts els qui pensen que el Fons 0-16 és un 
pas per convertir la mirada més caritativa i assistencialista 
dels ajuts puntuals i dispersos (per ulleres, per material 
escolar, etcètera) en un dret a rebre suports econòmics quan 
els	ingressos	a	la	llar	són	insuficients	perquè	els	infants	i	
adolescents de la família tinguin assegurades les necessitats 
principals. Les famílies entrevistades també han incorporat 
aquest discurs que emergeix en les seves narratives.  

“Jo no he arribat al fons, el fons va arribar a mi. Va ser 
la meva assistenta social la que em va posar. Hi ha unes 
llistes de persones en risc, i m’arriba la carta directa a casa”.  
Aina, mare de la Lila (9 anys)

Així mateix, a banda del relat, també és rellevant 
destacar	que	l’observació	etnogràfica	ens	apropa	a	detalls	
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significatius	que	no	podem	captar	en	l’expressió	verbal:	
quan les trobades són a les cases, aquestes apareixen 
netes i ordenades i la presentació personal dels mares 
i pares entrevistats és acurada, polida i amb una roba 
que està curosament triada, no tant per impressionar 
el qui entrevista com per aparèixer de la manera “més 
normal	possible”.	La	dignificació	personal,	del	seu	entorn	
i el seu relat contradiuen l’imaginari social de les seves 
expectatives, del que seria “esperable” i se situen lluny 
d’una performativització de la pobresa. 

En la continuïtat de la investigació constatarem i 
aprofundirem en l’anàlisi i la comprensió dels diversos 
impactes subjectius del Fons 0-16, incorporant-hi les 
veus imprescindibles dels infants i adolescents. Molt 
probablement reforçarem algunes de les idees presentades 
aquí, en matisarem d’altres i n’apareixeran de noves. El més 
segur	és	que	tornarem	a	trobar	el	que,	fins	ara,	emergeix	
clarament del treball de camp: la dignitat.
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S’hi troben bé els infants a l’escola? Parlen
els nens i nenes

OPINIÓ Marta Curran

L'escola, a més d'un espai d'aprenentatge, és un espai de vida
per als infants. Un estudi de l'institut Infància i Adolescència de
Barcelona els ha preguntat com s'hi troben, què els agrada o
desagrada d'allò que hi fan, dels companys i companyes i del
professorat, i què proposen per estar-hi millor.
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El benestar subjec�u és el que les persones sen�m, pensem i valorem en relació amb nosaltres mateixes, les nostres
condicions de vida i les nostres experiències vitals. Analitzar el benestar subjec�u infan�l significa, per tant, explorar què els
fa sen�r sa�sfets, què els agrada i els fa feliços, però també què els preocupa o els inquieta. Són escasses, tanmateix, les
ocasions en què es recullen les veus dels infants i adolescents, ometent alguns dels principals drets que estableix la
Convenció del Drets de l’Infant.
(h� p://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tema� cs/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infancia/destacats_columna_dreta/Conven

Per contribuir a adreçar aquest buit, l’any 2016 l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona encarrega a l’Ins�tut
Infància i Adolescència de Barcelona que impulsi el programa municipal ‘Parlen els nens i nenes: el benestar subjec�u de la
infància a Barcelona’. El programa parteix de la premissa que els infants són informants clau i que cal comptar amb el seu
protagonisme en tot el programa. Per això s’han enquestat 4000 infants entre 10 i 12 anys de la ciutat i s’han recollit més de
5000 propostes per millorar el seu benestar, a par�r de les quals s’ha elaborat l’Agenda dels Infants
(h� p://ins� tu� nfancia.cat/mediateca/agenda-dels-infants-propostes-millorar-nostre-benestar/) amb 11 demandes i 115 propostes d’actuació
adreçades a l’Ajuntament i a altres administracions, a les famílies, a les escoles i a ells i elles mateixes.

Quines han estat les principals troballes de la recerca sobre el benestar dels nens i nenes en l’àmbit escolar? Una de les
principals conclusions a les quals arriba el programa és que l’escola, més enllà de representar un espai d’aprenentatge, és
un espai de vida per als infants. Així, sen�r-se acompanyats i segurs tant amb els amics i amigues, com amb els i les
companyes de classe i el professorat, són condicions fonamentals per aprendre i sen�r-se bé a l’escola. I és que tal com ja
s’ha posat en relleu en altres recerques (h� ps://ddd.uab.cat/pub/llibres/2015/180658/conabaesc_a2015.pdf) , els aspectes relacionals
són clau a l’hora d’explicar com l’alumnat es vincula amb el seu procés escolar i amb la seva escola.

1. Les dades ens indiquen que, en aquest àmbit de la vida dels infants, tenim marges de millora importants: el 42% dels nens
i nenes enquestats ens han dit que no estan prou sa�sfets amb la seva vida d’estudiant, essent el tercer -entre quinze- dels
aspectes de la seva vida menys ben valorat: “Hi ha nens que no els agrada la seva escola potser perquè li costa aprendre i es
posen nerviosos” (Bruna, Sant Mar�).

Han respost l'enquesta 4.000 nois i noies d'entre 10 i 12 anys que cursen 5è i 6è de Primària

(h� p://educa.barcelona/wp-content/uploads/sites/4/2019/06/Imatge-ar� cle-Parlen.jpg)

Les sis principals troballes del programa ‘Parlen els nens i nenes’ en l’àmbit
escolar

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infancia/destacats_columna_dreta/Convencio_drets_infancia.pdf
http://institutinfancia.cat/mediateca/agenda-dels-infants-propostes-millorar-nostre-benestar/
https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2015/180658/conabaesc_a2015.pdf
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2. La percepció d’acompanyament per part del professorat representa un dels principals elements per explicar el benestar
dels infants a l’escola, ja que un 44% dels nens i nenes que han par�cipat en l’estudi no senten que els i les seves mestres es
preocupin prou per ells i un 37% diuen no estar segurs que els mestres els ajudaran si tenen algun problema. Els infants
reclamen més atenció i suport, no només en aspectes estrictament acadèmics sinó, i sobretot, en qües� ons que tenen a
veure amb la ges� ó de les emocions: “Els mestres també podrien preguntar. Per exemple a l’úl� ma hora poden preguntar
que com estem, què pensem i si poden ajudar en alguna cosa” (Pablo, Sants-Montjuïc).

3. Les relacions interpersonals amb els iguals representen un altre dels pilars: “Si no � ngués amigues, què faria jo al cole?”
(Mar�na, Sants-Montjuïc). Són abundants les observacions dels nens i nenes sobre la importància de les amistats en el seu
pas per l’escola. La sa�sfacció amb els que són companys i companyes de classe és diferent dels que consideren que són els
seus amics i amigues. Així, mentre que el nivell de sa�sfacció amb les amistats és molt sa�sfactòria (75% ho estan molt), hi
ha un grup força important d’infants que diu no estar prou sa�sfet amb els altres nens i nenes de la seva classe (34,8%).

4. Hi ha una elevada presència de relacions conflic� ves a les seves escoles. Un 70% dels infants asseguren que a la seva
escola hi ha baralles almenys un dia a la setmana. Si bé asseguren que és un tema extensament treballat a l’aula, un dels
elements que caracteritza l’assetjament escolar és que sovint els mateixos estudiants tendeixen a banalitzar-lo. Així, els
infants asseguren que els insults i les baralles són molt habituals en les seves relacions quo�dianes, sent un 64,2% els que
asseguren que algun cop els han insultat i un 48,4% afirmen que són ells o elles els que han insultat. Els diversos estudis
(h� ps://www.ccma.cat/324/un-de-cada-set-joves-ha-viscut-alguna-situacio-de-bullying-a-lescola/no� cia/2838626/) que s’han ocupat d’estudiar les
conseqüències de l’assetjament escolar assenyalen que aquest té un fort impacte en la salut �sica i el benestar dels infants.
“No estan a gust amb els companys perquè no l’accepten perquè és diferent. I li fan bullying” (Pau, Nou Barris).

5. També és important el temps que passen els infants a l’escola i el que han de des�nar a estudiar. Quan se’ls ha preguntat
sobre quines són les propostes per millorar el seu benestar, hi ha un gran consens en afirmar que volen menys temps
d’estudi i més temps lliure: “Els nens necessitem més temps per jugar i diver� r-nos perquè quan siguem més grans ja no
� ndrem tant de temps” (Ariadna, Sants-Montjuïc). Així, els infants reclamen sor�r abans de l’escola, que els posin menys
deures i exàmens, i limitar ac�vitats extraescolars per poder passar i gaudir més temps amb la família i les amistats.

6. Cal assenyalar que el benestar infan� l no es troba al marge de les desigualtats socials i educa� ves. En aquest sen�t, la
recerca mostra com es dona un menor nivell de sa�sfacció amb la vida d’estudiant entre els infants que resideixen en barris
de renda baixa i entre els que tenen alguna dificultat d’aprenentatge. A més, s’observa una menor sa�sfacció amb les
amistats entre els nens i nenes amb el pare i/o mare d’origen estranger.

Amb les dades tot just presentades, es fa evident que hi ha marges de millora importants en molts aspectes del benestar
dels infants en l’àmbit escolar, així com la importància de seguir treballant per garan�r les mateixes oportunitats educa�ves
a totes les nenes i nens. A més, cal tenir en compte que el benestar dels infants a l’escola impacta sobre la resta d’àmbits de
la seva vida, així com en les seves expecta�ves futures. Per això, davant la rellevància d’aquest àmbit i l’alt nivell
d’insa�sfacció detectat, se’ns presenten un conjunt de reptes, a saber:

La importància de traslladar aquestes troballes a les escoles a fi de contribuir a conèixer millor quins són els elements
que expliquen el major o menor benestar dels i les seves alumnes en l’àmbit escolar.

La necessitat de con�nuar aprofundint en aquesta línia de coneixement i impulsar nova recerca des del punt de vista i
amb el protagonisme dels infants, per conèixer amb major profunditat els elements que conformen, més enllà dels
aprenentatges, la “vida d’estudiant” i l’experiència de benestar a l’escola.

Des del coneixement compar�t amb l’escola i l’aprofundiment sobre benestar en l’àmbit escolar, acompanyar canvis
conjunts entre administració, infants i professionals de les escoles, que facin efec�va i palpable la millora del benestar
dels nens i nenes en el seu pas per l’escola.
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Augmenten a Barcelona els graduats
de l'ESO i els nens menors de 3 anys
escolaritzats

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El segon Informe d'Oportunitats Educatives de la Infància i l'Adolescència de
Barcelona 2018-2019 mostra una tendència a l'alça en l'escolarització de nens
d'entre 0 i 2 anys i en la taxa de graduació en Educació Secundària Obligatòria
(ESO) dels joves de la ciutat, encara que alerta que "es mantenen grans
desigualtats entre districtes".
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L'estudi mostra que Barcelona "té les millors taxes de competències bàsiques"
de Primària i ESO que la mitjana de Catalunya, encara que els districtes de
Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes que no assoleixen les
competències bàsiques, segons el document elaborat per l'Institut d'Infància i
Adolescència de Barcelona (IIAB-IERMB).

El document apunta que la taxa d'escolarització dels nens d'entre 0 i 2 anys ha
crescut fins al 44%, un 1,8% superior a les dades que registrava l'informe
anterior, però els districtes amb renda inferior continuen escolaritzant
significativament menys en educació infantil de primer cicle.

La matriculació als centres públics es consolida i puja en tots els nivells
educatius, mentre que es queden sense cobrir el 20% de les places de P3 als
concertats, i també destaca que els públics escolaritzen el doble de nens amb
necessitats especials que els concertats, tres vegades més alumnes estrangers i
quatre vegades més nens amb beca menjador.

Així mateix, els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) consoliden el creixement i
suposen el 36,5% de la matrícula de l'ESO, amb un augment de l'alumnat del
43% respecte al 2006-2007, i l'informe també explica que el 25% dels nens
d'entre 3 i 16 anys està escolaritzat en un districte diferent al qual resideixen.

En relació amb la tarifació social de les llars d'infants municipals, la mesura ha
suposat que el 65% de les matrícules tinguin un preu inferior al del sistema
anterior, que el 9% mantingui el mateix preu, i que el 26% siguin més altes en el
primer any de funcionament.

En relació amb el temps d'oci, assegura que les activitats de la Campanya de
Vacances d'Estiu han duplicat els nens que hi participen i les ajudes municipals
pràcticament s'han triplicat entre el 2014 i el 2017, i arriben a un 8,4% de la
població en edat escolar de la ciutat.
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Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la
mitjana d'alumnes que no assoleixen
les competències bàsiques a l'ESO a
Barcelona

Un informe de l'Ajuntament confirma la segregació escolar a la ciutat,
especialment en quatre districtes

ACN
Barcelona.-Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes que no
assoleixen les competències bàsiques a l'ESO a Barcelona. Aquesta és una de les
dades que recull el segon Informe d'Oportunitats Educatives de la infància i
l'adolescència a Barcelona 2018-2019, que confirma també la segregació
escolar a la ciutat, especialment en els districtes d'Horta-Guinardó, Les Corts,
Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. Si fossin tractats com a municipis estarien entre
els 10 primers en segregació a Catalunya. Els centres públics escolaritzen el
doble d'infants amb Necessitats Educatives Especials que els concertats i tres
vegades més estrangers i quatre vegades més alumnes amb beques menjador.

Aquest informe constata l'augment la taxa de graduació a finals d'ESO, amb un
91,1% al curs 2017-2018, 4,4 punts més que la mitjana catalana i 2,3 punts més
que la xifra registrada en l'informe anterior. Ara bé, hi ha notables diferències
entre districtes. Hi ha un 4% dels centres de secundària on més de la meitat del
seu alumnat no assoleix les competències bàsiques. Pel que fa a l'escolarització
d'entre 0 i 2 anys, manté el seu creixement i arriba al 44,3% al curs 2017-2018,
vuit punts més que el curs 2006-2007. Els districtes amb rendes més baixes
tenen percentatges significativament més baixos. L'escolarització en centres
privats segueix sent majoritària, amb un 53%. Hi ha una infrarepresentació
d'infants estrangers. La taxa de nens que van a llars d'infants és 3,5 vegades
superior en el cas dels autòctons. La població estrangera menor de 3 anys és
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d'un 21% però l'escolaritzada només suposa el 7% del total. En els estudis
postobligatoris es detecta un increment significatiu en cicles formatius de grau
mitjà, que han augmentat un 8% des del 2006-2007. En la secundària
postobligatòria el percentatge de matrícula pública a la ciutat està 30 punts per
sota de la mitjana catalana. La matrícula pública a Batxillerat només és
majoritària en 3 districtes, i en els cicles de grau mitjà en quatre. 3 districtes no
tenen cap centre públic que ofereixi cicles de cap família professional i un 25%
dels centres públics només ofereixen un únic grup de Batxillerat.En canvi, en
altres etapes la proporció entre pública i concertada és diferent. La demanda a
P3 és del 50,5% en centres públics en el curs 2017-2018, situant-se per primer
cop per davant de la concertada. L'Eixample, Gràcia i Sant Andreu presenten un
dèficit d'oferta. En canvi, la matrícula final se situa en el 47%. Aquesta proporció
es redueix a mesura que augmenta el nivell educatiu. La matrícula pública a
l'educació primària és del 43,4%, i a l'ESO, del 36,3%. Amés, un de quatre infants
no està escolaritzat en el seu districte de residència i ho fa en els dels voltants.
El cas de menor escolarització de proximitat és Gràcia, on només el 60% està
matriculat al districte. Titulars Aldia
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Un alumne de Ciutat Vella té sis vegades més possibilitats de
fracàs escolar que un de Sarrià
El 29% de joves de 4t d'ESO de Ciutat Vella suspenen les competències bàsiques; el 4,7% a Sarrià

 BARCELONA  17/07/2019 23:58

LAIA VICENS

Un alumne de quart d’ESO de Ciutat Vella té sis vegades més possibilitats de patir fracàs escolar que un estudiant de Sarrià-Sant Gervasi. La dada

posa de manifest les desigualtats abismals entre els districtes de Barcelona: la bretxa econòmica de les famílies als barris és tan profunda que afecta,

també, les oportunitats educatives dels infants. En altres paraules: així com el 29% d’estudiants de Ciutat Vella -el districte més pobre de la ciutat-

suspenen les proves de competències bàsiques de la Generalitat a 4t d’ESO, a Sarrià -el districte amb la renda més alta- el percentatge cau a només el

4,7%.

La conclusió és alarmant, malgrat que es detecta una lleugera millora. En aquest segon informe d’oportunitats educatives (fet amb dades del curs

2016-2017) s’escurcen una mica les distàncies entre els alumnes que no assoleixen les competències bàsiques. Els primers resultats, publicats el

2017 amb dades del curs 2013-2014, mostraven que el risc de fracàs escolar d’un estudiant a Ciutat Vella multiplicava per vuit el d’un de Sarrià.

Les diferències es matisen o s’accentuen segons les matèries. A català és on hi ha menys distància: cinc cops més possibilitats de no assolir els

coneixements bàsics a Ciutat Vella -un 31,4% dels alumnes no ho fan- que a Sarrià, on el percentatge és del 6,1%. A anglès, en canvi, el risc es

multiplica per vuit: no aproven les competències bàsiques un 27% dels estudiants, mentre que a Sarrià els que no les assoleixen són només el 3,5%.

L’esforç econòmic de les famílies per pagar extraescolars d’idiomes pot ser un factor clau per explicar aquesta enorme desigualtat.

Més repetidors als barris pobres
Tot i que la tendència millora -creix la taxa d’alumnes que es graduen de l’ESO-, la fotografia actual no deixa gaire espai per a la satisfacció. Més enllà

dels resultats acadèmics, els districtes més pobres també són els que concentren més alumnes amb necessitats específiques, més becats, més

infants d’origen estranger i més repetidors. Només a tall d’exemple: a Ciutat Vella, un de cada quatre alumnes que acaba l’ESO ha repetit curs (25%); a

Sarrià-Sant Gervasi el percentatge és del 8%. Barcelona encara és una ciutat amb un dèficit d’equitat des del punt de vista educatiu.

L’informe constata que també hi ha desequilibris segons la titularitat dels centres: les escoles públiques de Barcelona escolaritzen el doble d’infants

amb necessitats específiques, el triple d’infants estrangers i quatre cops més alumnes amb beques menjador que a les concertades, que també estan

sufragades amb diners públics. Així, de mitjana als centres concertats 7 de cada 100 alumnes tenen necessitats específiques de suport educatiu (els
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anomenats NEE, on s’engloblen els alumnes amb diversitats funcionals i intel·lectuals, trastorns de conducta, malalties greus...), mentre que en una

escola pública són gairebé el doble, 13 de cada 100. Un exemple s’observa a Horta-Guinardó, on, de mitjana, un 6,9% dels alumnes són NEE però els

centres públics tenen l’11,6% dels alumnes amb aquesta problemàtica i els concertats el 3,3%.

La diferència és encara més gran pel que fa a l’alumnat estranger. El sector privat concertat escolaritza un 8% de nouvinguts, gairebé tres vegades

menys que els instituts públics (22% de mitjana). A Horta-Guinardó es veu aquesta distància ben clara: la mitjana al districte és d’un 11,7% d’alumnat

nouvingut, però els centres públics concentren un 20,3% d’aquests infants i els concertats un 7,4%.

Ara bé, on les desigualtats s’accentuen del tot és en les beques menjador: a primària les escoles concertades tenen quatre cops menys d’alumnes

becats (8%) que l’escola pública (35%). Nou Barris és el districte on hi ha un percentatge més alt d’infants becats, un 43,7% de mitjana. Ara bé, els

ajuts es distribueixen de manera molt desigual entre els centres: a les escoles públiques, sis de cada deu nens estan becats; a les concertades, només

dos de cada deu.

Segregació “en tots els districtes”
L’informe, de fet, confirma que “tots els districtes de la ciutat tenen nivells alts de segregació escolar tant a primària com a secundària”, malgrat que

aquest fenomen es veu agreujat als districtes d’Horta-Guinardó, les Corts, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. “Si els tractéssim com a municipis, estarien

entre els 10 primers en segregació escolar de Catalunya”, diu l’informe. Caldrà veure si, després d’aplicar el pacte contra la segregació escolar, el

problema comença a desaparèixer els pròxims mesos i cursos a la ciutat. El curs que ve serà el primer que en el procés de preinscripció escolar s’han

distribuït els alumnes més vulnerables de manera equitativa a les escoles de la ciutat, ja des de P3.

Les diferències territorials comencen des de l’etapa infantil, perquè els districtes amb rendes més baixes tenen percentatges més baixos

d’escolarització de 0 a 2 anys. Per exemple, a Ciutat Vella només quatre de cada deu infants van a l’escola bressol, mentre que a les Corts i Sarrià-Sant

Gervasi són nou de cada deu.
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Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes que no assoleixen
les competències bàsiques a l'ESO a Barcelona

ACN Barcelona.-Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes que no assoleixen les competències
bàsiques a l'ESO a Barcelona. Aquesta és una de les dades que recull el segon Informe d'Oportunitats
Educatives de la infància i l'adolescència a Barcelona 2018-2019, que con�rma també la segr egació escolar
a la ciutat, especialment en els districtes d'Horta-Guinardó, Les Corts, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. Si fossin
tractats com a municipis estarien entre els 10 primers en segregació a Catalunya. Els centres públics
escolaritzen el doble d'infants amb Necessitats Educatives Especials que els concertats i tres vegades més
estrangers i quatre vegades més alumnes amb beques menjador.

Aquest informe constata l'augment la taxa de graduació a �nals d'ESO , amb un 91,1% al curs 2017-2018, 4,4
punts més que la mitjana catalana i 2,3 punts més que la xifra registrada en l'informe anterior. Ara bé, hi ha
notables diferències entre districtes. Hi ha un 4% dels centres de secundària on més de la meitat del seu
alumnat no assoleix les competències bàsiques. Pel que fa a l'escolarització d'entre 0 i 2 anys, manté el seu
creixement i arriba al 44,3% al curs 2017-2018, vuit punts més que el curs 2006-2007. Els districtes amb
rendes més baixes tenen percentatges signi�cativ ament més baixos. L'escolarització en centres privats
segueix sent majoritària, amb un 53%. Hi ha una infrarepresentació d'infants estrangers. La taxa de nens que
van a llars d'infants és 3,5 vegades superior en el cas dels autòctons. La població estrangera menor de 3
anys és d'un 21% però l'escolaritzada només suposa el 7% del total. En els estudis postobligatoris es detecta
un increment signi�catiu en cicles formatius de gr au mitjà, que han augmentat un 8% des del 2006-2007. En
la secundària postobligatòria el percentatge de matrícula pública a la ciutat està 30 punts per sota de la
mitjana catalana. La matrícula pública a Batxillerat només és majoritària en 3 districtes, i en els cicles de
grau mitjà en quatre. 3 districtes no tenen cap centre públic que ofereixi cicles de cap família professional i
un 25% dels centres públics només ofereixen un únic grup de Batxillerat.En canvi, en altres etapes la
proporció entre pública i concertada és diferent. La demanda a P3 és del 50,5% en centres públics en el curs
2017-2018, situant-se per primer cop per davant de la concertada. L'Eixample, Gràcia i Sant Andreu
presenten un dè�cit d' oferta. En canvi, la matrícula �nal se situa en el 47%. Aquesta pr oporció es redueix a
mesura que augmenta el nivell educatiu. La matrícula pública a l'educació primària és del 43,4%, i a l'ESO, del
36,3%. Amés, un de quatre infants no està escolaritzat en el seu districte de residència i ho fa en els dels
voltants. El cas de menor escolarització de proximitat és Gràcia, on només el 60% està matriculat al
districte.
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Francesco Tonucci: “Els polítics haurien
d’aconseguir més seguretat amb la presència
de nens al carrer i no amb la por”
Preguntes: Roger Palà | Transcripció: Berta Artigas

En una de les teves vinyetes, apareixen uns nens jugant i davant hi ha un cartell que diu
“Disculpeu les molèsties: estem jugant per vosaltres”. Com hem d’interpretar aquest
missatge? Quin paper tenen les idees dels nens a l’hora de pensar en la ciutat?

Aquesta vinyeta és una síntesi del que penso sobre ciutat i joc. Els nens juguen per ells mateixos en
primera instància, perquè ho necessiten i perquè és el seu ofici més important. Podríem afirmar que,
jugant, els nens i les nenes es desenvolupen molt més a escala social, cognitiva i en habilitats del
que aconseguiran al llarg de tota la seva vida. Jerome Bruner deia que, quan un nen entra a una
classe per primera vegada, el 80% de les seves capacitats ja les ha desenvolupat jugant. Els nens,
jugant al carrer, fan una ciutat diferent: una ciutat molt més segura. Hem de deixar que els nens
surtin sols de casa, sense els adults, des de sempre. En la majoria de plans de joc de les ciutats es
preveu que els nens vagin acompanyats, però per mi el verb ‘jugar’ no pot conjugar-se amb
‘acompanyar’, sinó amb el verb ‘deixar’. Hauríem de veure la ciutat com un espai ‘jugable’.

Però això contrasta amb el context social i polític que vivim, molt marcat per la
inseguretat. La tendència actual és més policia, més càmeres de vigilància, veure el carrer
com un lloc insegur… Per què defenseu que els nens són la seguretat més barata?

No només ho dic perquè correspon a allò que desitjo, sinó que n’hi ha dades. A Buenos Aires es va
fer un experiment. El 2000, una nena va ser violada mentre anava a l’escola amb la seva mare. En
aquell moment, la gent es va rebel·lar, i surten propostes a favor de més policia, més càmeres… però
finalment s’opta per aplicar les nostres propostes i que els nens es moguin sols per la ciutat, a través
del projecte del camí escolar. Al cap de pocs anys s’estén arreu del món a altres municipis, també a
Barcelona. El 2005, l’Ajuntament de Barcelona fa un congrés i el responsable de seguretat urbana
diu que als barris on s’ha dut a terme aquesta experiència, basada en les nostres idees, la
criminalitat hi ha baixat com a mínim un 50%. Això no s’aconsegueix ni amb policies ni amb
càmeres. I, econòmicament, no costa res. Per això dic que els nens són la seguretat més barata.
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Foto: IVAN GIMÉNEZ

“La sensació d’inseguretat és en part responsabilitat dels mitjans de comunicació, i en
part de la política”

Veient que aquesta estratègia funciona, per què no s’aplica més?

Principalment, perquè tenim por. I és lògic tenir por, perquè el perill realment existeix. És normal,
un mecanisme de defensa natural. La por hi ha de ser, però la por sempre ha de ser proporcional al
perill. Si es perd el contacte amb el perill, com avui en dia, és un desastre. A Itàlia, per exemple,
tenim el nivell més baix d’autonomia dels nens. Els pares no s’atreveixen que els seus nens surtin de
casa. D’altra banda, les dades demostren que les ciutats són cada vegada més segures, que els crims
i els accidents de cotxe van baixant respecte a la ciutat de fa 20 o 30 anys.

Qui són els responsables de la creació d’aquesta sensació d’inseguretat?

És en part responsabilitat dels mitjans de comunicació, i en part de la política. Almenys a Itàlia, els
mitjans donen molta visibilitat a les notícies tràgiques. La gent ho veu a la televisió, i pensa que és
tan freqüent que fins i tot és probable que passi, quan en realitat les possibilitats són mínimes. En
conseqüència, provoca que els pares impedeixin que els nens surtin al carrer. De violència,
lamentablement n’hi ha, però no és al carrer on més la pateixen els nens, sinó dins de casa. Es tracta
d’una doble violència, perquè afecta el cos però també l’ànima, perquè destrueix l’afecte amb un
ésser estimat. Dos dels llocs més perillosos per a un nen són la casa i el cotxe dels pares.

I la política també s’aprofita de la por?

Sí, a Itàlia –i crec que no només a Itàlia– alguns polítics la utilitzen com a mètode de guanyar vots.
Promoure aquesta por fa que no hi hagi gent pel carrer, i això és renunciar a la seguretat. Si hi ha
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nens sols al carrer, vol dir que tots els adults –tots– se n’han de fer càrrec. Un barri on els adults
siguin atents i interessats és un mal ambient per a un delinqüent, que necessita el contrari,
l’abandonament. Els polítics haurien de considerar com el seu màxim desig aconseguir més
seguretat a través de la presència de nens al carrer, i no a través de la seva absència.

Foto: IVAN GIMÉNEZ

“Una dona ha de deixar de donar pit al nen al cap de 4 mesos. Això no
està contemplat des del punt de vista de l’interès de l’infant”

Parlem de prohibicions. Dius que una ciutat no val tant pel que ofereix, sinó pel que
permet.

Gal·les és la primera ciutat que ha reconegut legalment el dret al joc. Però això no hauria de fer
falta, ja que aquest dret forma part de la Convenció dels drets del nen que fa temps que hem
adoptat, i és vinculant i obligatòria. Als nens se’ls promet de tot, i, en canvi, no hi ha cap país que
hagi sortit d’aquesta convenció per no aconseguir-ho. Quan els nens són petits, haurien de poder
jugar on vulguin, com vulguin i quan vulguin.

Però això de vegades entra en contradicció amb el que volen els adults, sobretot a les grans
ciutats. Aquest estiu passat hi va haver un conflicte a l’anomenada Piscineta de l’Eixample,
un espai a l’aire lliure on els nens i les nenes poden refrescar-se. Això provocava sorolls i
els veïns volien que es tanqués. Com afrontem aquestes situacions on entren en conflicte el
dret al joc dels nens i el de descans dels veïns des de les institucions?

Tothom té dret a fer la migdiada. Una solució seria demanar si us plau als nens de respectar aquest
dret. I els nens el respectaran: ells no volen tenir conflictes amb nosaltres; necessiten la nostra
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amistat. Els infants no només tenen el dret al joc, sinó que aquesta llei internacional dels drets del
nen va més enllà. L’article 3 diu que, en tots els assumptes, l’interès del nen s’ha de considerar
superior. Tothom qui té responsabilitats, des del rei fins al president i l’alcaldessa, ha de respectar
aquesta convenció. Però això mai es compleix, començant per una dona que ha de deixar de donar
pit al nen al cap de 4 mesos perquè el permís de maternitat no dura més. Això no
està contemplat des del punt de vista de l’interès de l’infant. Sempre hi ha prioritats que passen per
sobre, com un contracte de treball, que és una llei amb una dignitat formal jurídica molt menor que
la Convenció dels drets del nen.

Foto: IVAN GIMÉNEZ

“L’objectiu de la ciutat és no tenir espais de jocs, sinó fer un pas més i ser una
‘ciutat jugable'”

T’has mostrat en contra dels parcs infantils. Això pot semblar contradictori, perquè moltes
vegades les famílies el que demanen són més parcs per portar els nens i que hi puguin
jugar. Què té de dolent?

L’objectiu de la ciutat és no tenir espais de jocs, sinó fer un pas més i ser una ‘ciutat jugable’, és a
dir, que la mateixa ciutat es reconegui com a espai de joc. I aquí entra un altre tema, que és el de
l’espai públic, l’espai de tots, que actualment ha desaparegut.

Qui està ocupant aquest espai?

A Itàlia hi ha enquestes d’una associació ecologista que demostren que més del 80% de l’espai
públic d’una ciutat està constantment privatitzat per la presència en moviment o en estacionament
de cotxes particulars. Això significa que una minoria, que són els conductors, ocupen l’espai de la
majoria. Els parcs no són un espai públic: són espais per a nens; fins i tot s’hi posen reixes per
demostrar que no són públics. Igual que passava amb les dones, que en el passat també tenien llocs
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‘reservats’. Ho veig com una forma d’exclusió, no pas com un privilegi. Després, també hi ha una
obsessió amb els terrenys plans. Als Consells de Nens de Buenos Aires defensaven, que si els
terrenys són sempre plans, és impossible jugar a fet i amagar, que és una de les experiències més
antigues i més fortes de joc. Als parcs no es pot jugar a amagar-se, perquè s’han dissenyat amb
l’objectiu que un adult a peu dret pugui vigilar al seu fill.

S’estan prioritzant els desitjos dels adults en comptes dels desitjos dels nens un altre cop.

En relació amb aquest tema, vull explicar una anècdota d’una nena d’Itàlia que va escriure a
l’Ajuntament dient: “Al parc heu posat els bancs del revés, miren cap a l’àrea de joc. No puc
suportar que el meu avi m’estigui sempre mirant quan jugo”. El joc té a veure amb el plaer, i el plaer
no s’exposa. Vaig fer també una vinyeta d’una nena enfadada que li deia a la seva mare: “Quan els
adults jugueu, ho feu de nit i amagats a l’habitació i, quan nosaltres juguem, fins i tot poseu bancs
perquè s’hi pugui asseure el públic”.

L’ús del vehicle privat és un tema de debat fort a Barcelona, on la contaminació de l’aire és
una qüestió que pren cada cop més rellevància. L’Ajuntament actual vol limitar el seu, però
s’estan trobant amb molta resistència, tant dels ciutadans com de la gran indústria de
l’automòbil. Una ciutat per a nens és una ciutat sense cotxes?

D’alguna manera, sí. Hem d’escollir. Però crec que el destí de les nostres ciutats és que no hi hagi
cotxes. Com canviar la tendència actual, però, és una decisió molt complicada. Es podria limitar a
utilitzar el cotxe per sortir de la ciutat però no per moure-s’hi diàriament. Itàlia té 80 cotxes per
cada 100 habitants, que significa que tenim molts més cotxes que persones que poden conduir-los, i
això sense parlar de motos. La mitjana europea és de 45 cotxes per habitant i Holanda té 30 cotxes
per habitant. Per als italians, el cotxe és un mitjà privat individual i quotidià, mentre que a Holanda
probablement només tenen un cotxe per família, que s’utilitza puntualment. S’ha de plantejar la idea
de tornar l’espai públic a la ciutadania. Els alcaldes que m’escolten mai m’han dit que no els
interessa el que plantegem; al contrari: sempre han estat encantats. Però em demanen temps per
resoldre el tema del trànsit. La nostra proposta és donar-li la volta a la norma actual i que la primera
prioritat siguin les persones; en segon lloc, el transport públic, i, en tercer lloc, el vehicle privat.
Tenim una experiència a l’Estat espanyol molt important en aquest sentit: el cas de Pontevedra.
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Foto: IVAN GIMÉNEZ

“Les ciutats modernes són un model dèbil, perquè reconeix diversitats i les posa les unes
en contra de les altres”

Com ho van aplicar?

Van fer més amples les voreres i més estretes les calçades. I van posar tots els passos zebra al nivell
de la vorera. A Pontevedra no hi ha cap carrer per als vianants, però les voreres són amples perquè
puguin passejar dues persones de costat. Si les voreres són estretes i hem d’anar en fila índia, això
vol dir que tenim una ciutat que no preveu el passeig, i això és molt greu! L’amplada de l’espai dels
cotxes s’hauria de dedicar als vianants, i al revés. Igual que els llocs plans, que ara reservem per a
cotxes, haurien de ser part de l’espai dels vianants. Així les persones que van en cadira de rodes, per
exemple, no haurien de pujar i baixar de la vorera. Si vas amb cotxe a Pontevedra, has d’anar
superant petits sots perquè tots els passos zebra són al nivell de la vorera . Això produeix una
conseqüència directa: els cotxes han d’anar més a poc a poc. És la primera ciutat d’Europa que té
els 30 km/h com a màxim de velocitat en tota la ciutat i no hi ha hagut morts per accidents de trànsit
en els últims 10 anys. Per mi, això és un orgull que cada ciutat hauria de desitjar i aconseguir.

Expliques també que durant la Segona Guerra Mundial es van destruir les ciutats i
aquestes es van tornar a construir pensant només en un grup: homes adults i amb feina,
els ideals caps de família, fent desaparèixer de la ciutat els vells, els nens, els discapacitats
i les dones. Què tenien les ciutats del passat que els falti ara?

La ciutat històrica no té separacions. Neix al voltant d’una plaça on es viu el mercat, símbol de
trobada i d’intercanvi. Al contrari que en el temps dels castells, que eren estructures tancades i
separades del poble per muralles i rius. En això rau el valor de la ciutat històrica, que s’ha construït
barrejada. Actualment, a la ciutat moderna que es va crear després de la guerra, tornem al model de
separació. Els arquitectes van establir el ‘zoning’, creant zones per separar els rics dels pobres, els
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immigrants dels locals… i així continuem fent-ho. Es tracta d’un model dèbil, ja que reconeix
diversitats i les posa les unes en contra de les altres. I això crea conflictes, perquè segrega.

Seguint aquest fil, moltes anàlisis feministes afirmen que la ciutat ha estat construïda pels
homes. Per exemple, els patis de l’escola, dissenyats amb mirada masculina, amb el camp
de futbol com a epicentre, estableixen jerarquies de sexe i una segregació de l’espai comú.
També s’ha de pensar la ciutat en aquesta clau feminista?

Segur. Nosaltres, en totes les experiències de participació, defensem la igual presència de nens i
nenes als consells. És molt important perquè, si en molts contextos passa que són més nois que
noies, és més fàcil que prevalguin els desitjos d’aquests. A més, els nois tenen molt poques idees,
només pensen en el futbol: una sola proposta i hi estan d’acord. Això hauria de ser una fortalesa,
però passa a ser una debilitat. En canvi, les noies són més fines, tenen desitjos més variats i, per
tant, es divideixen, que és interessant. També defensem que els nens no votin, perquè no facin res
del que fan els adults.

Foto: IVAN GIMÉNEZ

“M’apassiona que el pensament dels més petits passi a ser un element polític”

No votar significa parlar fins a arribar a l’acord.

Sí, i d’aquesta manera moltes vegades es premien les propostes menys conservadores i tradicionals,
que a través del vot quasi sempre guanyen.

Això us ho deuen haver criticat, oi?

Sí, i també el mètode d’elecció dels nens i de les nenes, que es fa per sorteig. Als mestres no els
agrada gens, ja que pot tocar a qualsevol, no només als més llestos. Aquesta és la millor fórmula per
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aconseguir el nostre objectiu, que és tenir un pensament infantil. “Pensar com un nen” normalment
no és una valoració. “Els millors” seleccionats per una persona adulta són els nens que ja han
desenvolupat una mentalitat adulta, deixant pensaments infantils.

Estan en marxa alguns Consells de Participació dels Nens en assumptes públics; però,
segons com s’enfoquin aquests projectes, poden ser més estètics que reals. Realment,
s’escolta el que diuen els nens?

La participació és un dret de la ciutadania; per tant, tots tenim dret a participar i els polítics tenen el
dret d’escoltar-nos. I punt. Quan parlem dels consells de nens, parlem d’una altra cosa. No són els
nens que demanen a l’alcalde que els escolti, sinó que és l’alcalde que demana als nens que li
ofereixin el seu punt de vista perquè li falta, ja que ha arribat a ser adult i els nens l’han d’ajudar per
recordar l’altre punt de vista. S’ha d’escoltar i tenir en compte el que proposen, contestar sobretot, i
si al final es du a terme una proposta, fer-ho ràpidament perquè sigui compatible amb els temps dels
nens. Però el que més m’apassiona és el tercer nivell: assumir les idees dels nens i transformar-les
en política. És a dir, que el pensament dels més petits passi a ser un element polític.
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Ciutat Vella i Nou Barris
dupliquen la mitjana d’alumnes
que no assoleixen les
competències bàsiques a l’ESO a
Barcelona
ACN Barcelona.-Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d’alumnes que no
assoleixen les competències bàsiques a l’ESO a Barcelona. Aquesta és una de les
dades que recull el segon […]

AGÈNCIES | 17/07/2019

ACN Barcelona.-Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d’alumnes que no assoleixen les
competències bàsiques a l’ESO a Barcelona. Aquesta és una de les dades que recull el segon Informe
d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019, que con�rma
també la segregació escolar a la ciutat, especialment en els districtes d’Horta-Guinardó, Les Corts,
Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. Si fossin tractats com a municipis estarien entre els 10 primers en
segregació a Catalunya. Els centres públics escolaritzen el doble d’infants amb Necessitats
Educatives Especials que els concertats i tres vegades més estrangers i quatre vegades més
alumnes amb beques menjador.

Aquest informe constata l’augment la taxa de graduació a �nals d’ESO, amb un 91,1% al curs 2017-
2018, 4,4 punts més que la mitjana catalana i 2,3 punts més que la xifra registrada en l’informe
anterior. Ara bé, hi ha notables diferències entre districtes. Hi ha un 4% dels centres de secundària
on més de la meitat del seu alumnat no assoleix les competències bàsiques. Pel que fa a
l’escolarització d’entre 0 i 2 anys, manté el seu creixement i arriba al 44,3% al curs 2017-2018, vuit
punts més que el curs 2006-2007. Els districtes amb rendes més baixes tenen percentatges
signi�cativament més baixos. L’escolarització en centres privats segueix sent majoritària, amb un
53%. Hi ha una infrarepresentació d’infants estrangers. La taxa de nens que van a llars d’infants és
3,5 vegades superior en el cas dels autòctons. La població estrangera menor de 3 anys és d’un 21%
però l’escolaritzada només suposa el 7% del total. En els estudis postobligatoris es detecta un
increment signi�catiu en cicles formatius de grau mitjà, que han augmentat un 8% des del 2006-
2007. En la secundària postobligatòria el percentatge de matrícula pública a la ciutat està 30 punts
per sota de la mitjana catalana. La matrícula pública a Batxillerat només és majoritària en 3
districtes, i en els cicles de grau mitjà en quatre. 3 districtes no tenen cap centre públic que ofereixi
cicles de cap família professional i un 25% dels centres públics només ofereixen un únic grup de
Batxillerat.En canvi, en altres etapes la proporció entre pública i concertada és diferent. La
demanda a P3 és del 50,5% en centres públics en el curs 2017-2018, situant-se per primer cop per
davant de la concertada. L’Eixample, Gràcia i Sant Andreu presenten un dè�cit d’oferta. En canvi, la
matrícula �nal se situa en el 47%. Aquesta proporció es redueix a mesura que augmenta el nivell
educatiu. La matrícula pública a l’educació primària és del 43,4%, i a l’ESO, del 36,3%. Amés, un de
quatre infants no està escolaritzat en el seu districte de residència i ho fa en els dels voltants. El cas
de menor escolarització de proximitat és Gràcia, on només el 60% està matriculat al districte.
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Per què la resposta a
les sentències està
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Albert Batlle ha
promès molt però…
Comunicarà res?
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Sempre que els catalans volen
salvar Espanya, Catalunya és
arrasada

Té raó Gabriel Ru�án dient en el discurs
d’investidura de Pedro Sánchez que
Espanya no ens roba. Ens roben els seus
dirigents, concretament 20.000M€ a l’any
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L'alumnat que no assoleix competències bàsiques es duplica als districtes
amb menor renda
Un informe de l'Ajuntament de Barcelona constata que a Ciutat Vella i Nou Barris el fracàs escolar s'aguditza
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Les desigualtats socials són motiu de fracàs escolar. L'alumnat dels barris amb menor renda de la ciutat de Barcelona, Ciutat
Vella i Nou Barris, dupliquen la mitjana (9,8%) de l’alumnat que no assoleix les competències bàsiques a la ESO. Així ho posa de
manifest el segon Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona
amb la intenció de radiografiar la situació de l’educació a  la ciutat i per districtes, i que vol detectar les mancances en quant a
equitat educativa.

Així mateix, l’informe constata que la segregació escolar no només es manté sinó que s’aguditza a districtes com Horta-Guinardó, Les Corts, Sants-Montjuic
i Ciutat Vella. En aquest sentit, l’estudi, que analitza els anys 2017-2018, també apunta que hi ha prop d’un 4% de centres de secundària on més de la meitat
dels seu alumnat no assoleix les competències bàsiques. Tot i això, respecte Catalunya, Barcelona continua tenint millors taxes d’assoliment de competències
bàsiques, i de fet, la taxa de graduació en ESO ha augmentat un 2,3% situant-se 4 punts per sobre de la mitjana catalana.

Altra dada significativa que es desprèn de l’informe és la distribució desigual de l’alumnat amb majors complexitats socials i educatives, la majoria dels quals
estudien a les escoles públiques: els centres públics escolaritzen de mitjana el doble d’infants amb necessitats específiques de suport educatiu que les escoles
concertades (12,5% enfront del 6,8%), tres vegades més infants estrangers (8% enfront 2%) i quatre vegades més alumnes amb beques menjador (35%
enfront 8%).

Tot i això, segons mostra l’estudi, es confirma una tendència que es repeteix en els darrers anys: les famílies barcelonines prefereixen cada cop més l’escola
pública. Tant la demanda de places públiques com la matriculació final en escoles públiques puja en tots els nivells educatius. Concretament, les
matriculacions a la pública a P3, amb un 50,3%, han estat per primer cop superiors a les matriculacions a les concertades. L’oferta de places públiques però
segueix tenint dèficits a l’Eixample, Gràcia i Sant Andreu, segons indica l’informe.

L’estudi també manifesta la falta de centres públics en la secundària postobligatòria: tant al Batxillerat com els Cicles Formatius de Grau Mitjà i els
Programes de Formació i Inserció, el percentatge de la matrícula pública a la ciutat està a 30 punts de distància de la mitjana catalana. De fet, la matrícula
pública a Batxillerat només és majoritària a tres districtes, i hi ha districtes com Sant Andreu, Gràcia i Les Corts que no tenen cap centre públic que ofereixi
cicles formatius. Així mateix, segons posa de manifest l’Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència, un 25% dels centres públics només
ofereixen un únic grup de batxillerat, un fet que “pot condicionar negativament les oportunitats d’aprenentatge”, segons assenyala l’estudi.

Amb menys renda, menys infants a l’escola bressol

Pel que fa als infants entre els 0 i 2 anys, l’informe destaca que la taxa d’escolarització ha crescut en aquesta franja d’edat fins al 44%, un 1,8% superior a la
dada registrada en l’anterior informe (2016), però també apunta que els districtes amb menor renda continuen escolaritzant “significativament” menys en
aquesta etapa d’educació infantil de primer cicle.

L’informe revela que la meitat dels infants menors de 3 anys escolaritzats ho segueixen fent en llars d’infants privades (53%), excepte en els districtes de
rendes més baixes on la gran majoria van a la bressol municipal, de manera més similar al conjunt de Catalunya.

Així mateix, l’estudi també plasma una infrarepresentació dels infants estrangers en l’educació infantil de primer cicle. La taxa d’escolarització dels infants
0-2 anys autòctons és 3,5 vegades superior a l’estrangera (52% i 15% respectivament). Mentre la població estrangera de la ciutat menor de 3 anys és d’un
21%, la població estrangera escolaritzada a les escoles infantils només suposa el 7% del total.
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SOCIETAT

Els alumnes de Nou Barris i Ciutat Vella suspenen el doble els
coneixements d'ESO

Un informe destaca que Horta-Guinardó, Les Corts, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella si fossin municipis
estarien al 'top 10' amb més segregació

     

per ACN / Redacció
17 de juliol de 2019 14:59

Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes que no assoleixen les competències bàsiques a l'ESO a Barcelona. Aquesta
és una de les dades que recull el segon Informe d'Oportunitats Educatives de la infància i l'adolescència a Barcelona 2018-2019,
que con�rma també la segregació escolar a la ciutat, especialment en els districtes d'Horta-Guinardó, Les Corts, Sants-Montjuïc i
Ciutat Vella. Si fossin tractats com a municipis estarien entre els 10 primers en segregació a Catalunya. Els centres
públics escolaritzen el doble d'infants amb Necessitats Educatives Especials que els concertats, tres vegades més estrangers i
quatre vegades més alumnes amb beques menjador.

Aquest informe constata l'augment de la taxa de graduació a �nals d'ESO, amb un 91,1% al curs 2017-2018, 4,4 punts més que la
mitjana catalana i 2,3 punts més que la xifra registrada en l'informe anterior. Ara bé, hi ha notables diferències entre
districtes. Un exemple és com Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana de la ciutat (9,8%) d'alumnes que no assoleixen les
competències bàsiques a l'ESO. 

A més, hi ha un 4% dels centres de secundària on més de la meitat del seu alumnat no assoleix les competències bàsiques. 

Desigualtat d'opcions 
Pel que fa a l'escolarització d'entre 0 i 2 anys, manté el seu creixement i arriba al 44,3% al curs 2017-2018, vuit punts més que el
curs 2006-2007. Els districtes amb rendes més baixes tenen percentatges signi�cativament més baixos. L'escolarització en centres
privats segueix sent majoritària, amb un 53%. Hi ha una infrarepresentació d'infants estrangers. La taxa de nens que van a llars
d'infants és 3,5 vegades superior en el cas dels autòctons. La població estrangera menor de 3 anys és d'un 21% però
l'escolaritzada només suposa el 7% del total. 

En els estudis postobligatoris es detecta un increment signi�catiu en cicles formatius de grau mitjà, que han augmentat un 8% des
del 2006-2007. En la secundària postobligatòria el percentatge de matrícula pública a la ciutat està 30 punts per sota de la mitjana
catalana. 

La matrícula pública a Batxillerat només és majoritària en 3 districtes, i en els cicles de grau mitjà en quatre. 3 districtes no tenen
cap centre públic que ofereixi cicles de cap família professional i un 25% dels centres públics només ofereixen un únic grup
de Batxillerat. En canvi, en altres etapes la proporció entre pública i concertada és diferent. 

Demanda de matriculació per edats
La demanda a P3 és del 50,5% en centres públics en el curs 2017-2018, situant-se per primer cop per davant de la concertada.
L'Eixample, Gràcia i Sant Andreu presenten un dè�cit d'oferta. En canvi, la matrícula �nal se situa en el 47%. 

Aquesta proporció es redueix a mesura que augmenta el nivell educatiu. La matrícula pública a l'educació primària és del 43,4%, i
a l'ESO, del 36,3%. A més, un de quatre infants no està escolaritzat en el seu districte de residència i ho fa en els dels
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voltants. El cas de menor escolarització de proximitat és Gràcia, on només el 60% està matriculat al districte.

NOU BARRIS  GRÀCIA  CIUTAT VELLA  EDUCACIÓ

     

MÉS INFORMACIÓ

5

https://www.totbarcelona.cat/tag/nou-barris-districte-barcelona
https://www.totbarcelona.cat/tag/gracia-districte-barcelona
https://www.totbarcelona.cat/tag/ciutat-vella-districte-barcelona
https://www.totbarcelona.cat/tag/educacio
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.totbarcelona.cat/societat/els-alumnes-de-nou-barris-i-ciutat-vella-suspenen-el-doble-els-coneixements-d-eso_1958318102.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Els%20alumnes%20de%20Nou%20Barris%20i%20Ciutat%20Vella%20suspenen%20el%20doble%20els%20coneixements%20d%27ESO&url=https://www.totbarcelona.cat/societat/els-alumnes-de-nou-barris-i-ciutat-vella-suspenen-el-doble-els-coneixements-d-eso_1958318102.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.totbarcelona.cat/societat/els-alumnes-de-nou-barris-i-ciutat-vella-suspenen-el-doble-els-coneixements-d-eso_1958318102.html
whatsapp://send?text=Els alumnes de Nou Barris i Ciutat Vella suspenen el doble els coneixements d'ESO%20https://www.totbarcelona.cat/societat/els-alumnes-de-nou-barris-i-ciutat-vella-suspenen-el-doble-els-coneixements-d-eso_1958318102.html
https://telegram.me/share/url?url=https://www.totbarcelona.cat/societat/els-alumnes-de-nou-barris-i-ciutat-vella-suspenen-el-doble-els-coneixements-d-eso_1958318102.html&text=Els%20alumnes%20de%20Nou%20Barris%20i%20Ciutat%20Vella%20suspenen%20el%20doble%20els%20coneixements%20d%27ESO
mailto:?body=Els%20alumnes%20de%20Nou%20Barris%20i%20Ciutat%20Vella%20suspenen%20el%20doble%20els%20coneixements%20d%27ESO%20https://www.totbarcelona.cat/societat/els-alumnes-de-nou-barris-i-ciutat-vella-suspenen-el-doble-els-coneixements-d-eso_1958318102.html


23/7/2019 Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes que no assoleixen les competències bàsiques a l'ESO a Barcelona

https://www.vilaweb.cat/noticies/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-b… 1/4

         Inici sessió Subscriu-teBarcelona País Valencià Apps Botiga In English Avís Legal Ajuda Contacte VW Paper Xarxa VW

En què creu
VilaWeb?  

Som un diari al qual tothom pot accedir lliurement
gràcies al suport dels seus lectors compromesos  

Vull fer-me
subscriptor

Un jutjat de Girona absol una
conductora perquè li havien
noti�cat la pèrdua dels punts
del carnet al seu marit

Un jutjat de Girona absol una
conductora perquè li havien
noti�cat la pèrdua dels punts
del carnet al seu marit

Detenen dues persones més
pels enfrontaments davant del
centre de MENA del Masnou

ACN > SOCIETAT

Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d’alumnes que no
assoleixen les competències bàsiques a l’ESO a Barcelona
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ACN Barcelona.-Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d’alumnes que no
assoleixen les competències bàsiques a l’ESO a Barcelona. Aquesta és una de les
dades que recull el segon Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i
l’adolescència a Barcelona 2018-2019, que con�rma també la segregació escolar a la
ciutat, especialment en els districtes d’Horta-Guinardó, Les Corts, Sants-Montjuïc i
Ciutat Vella. Si fossin tractats com a municipis estarien entre els 10 primers en
segregació a Catalunya. Els centres públics escolaritzen el doble d’infants amb
Necessitats Educatives Especials que els concertats i tres vegades més estrangers i
quatre vegades més alumnes amb beques menjador.

Aquest informe constata l’augment la taxa de graduació a �nals d’ESO, amb un
91,1% al curs 2017-2018, 4,4 punts més que la mitjana catalana i 2,3 punts més que
la xifra registrada en l’informe anterior. Ara bé, hi ha notables diferències entre
districtes. Hi ha un 4% dels centres de secundària on més de la meitat del seu
alumnat no assoleix les competències bàsiques. Pel que fa a l’escolarització d’entre 0
i 2 anys, manté el seu creixement i arriba al 44,3% al curs 2017-2018, vuit punts més
que el curs 2006-2007. Els districtes amb rendes més baixes tenen percentatges
signi�cativament més baixos. L’escolarització en centres privats segueix sent
majoritària, amb un 53%. Hi ha una infrarepresentació d’infants estrangers. La taxa
de nens que van a llars d’infants és 3,5 vegades superior en el cas dels autòctons. La
població estrangera menor de 3 anys és d’un 21% però l’escolaritzada només
suposa el 7% del total. En els estudis postobligatoris es detecta un increment
signi�catiu en cicles formatius de grau mitjà, que han augmentat un 8% des del
2006-2007. En la secundària postobligatòria el percentatge de matrícula pública a la
ciutat està 30 punts per sota de la mitjana catalana. La matrícula pública a
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Vull subscriure-m'hi

Batxillerat només és majoritària en 3 districtes, i en els cicles de grau mitjà en
quatre. 3 districtes no tenen cap centre públic que ofereixi cicles de cap família
professional i un 25% dels centres públics només ofereixen un únic grup de
Batxillerat.En canvi, en altres etapes la proporció entre pública i concertada és
diferent. La demanda a P3 és del 50,5% en centres públics en el curs 2017-2018,
situant-se per primer cop per davant de la concertada. L’Eixample, Gràcia i Sant
Andreu presenten un dè�cit d’oferta. En canvi, la matrícula �nal se situa en el 47%.
Aquesta proporció es redueix a mesura que augmenta el nivell educatiu. La
matrícula pública a l’educació primària és del 43,4%, i a l’ESO, del 36,3%. Amés, un de
quatre infants no està escolaritzat en el seu districte de residència i ho fa en els dels
voltants. El cas de menor escolarització de proximitat és Gràcia, on només el 60%
està matriculat al districte.

Subscriure-m'hi

Per a VilaWeb el vostre suport ho és tot

Sostenir un esforç editorial del nivell i el compromís de VilaWeb,
únicament amb la publicitat, és molt difícil. Per això necessitem
encara molts subscriptors nous per a allunyar qualsevol ombra de
di�cultats per al diari. Per a vosaltres aquest és un esforç petit, però
creieu-nos quan us diem que per a nosaltres el vostre suport ho és
tot.

Podeu fer-vos subscriptors de VilaWeb en aquesta pàgina.

Vicent Partal
Director de VilaWeb

Continguts Patrocinats

El mercat funerari està sorprès amb aquesta curiosa assegurança de
decessos

01:50 Quan l’Orfeó Català es va
rebel·lar contra Millet i Montull

21:50 Guaidó: mig any de presidència
�ctícia

21:50 Tu rai, que tens xiquets i no
xiquetes

40% 50% 40% Nuevo

43% 41% Nuevo 41% Nuevo
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DESIGUALTATS

Societat
El fracàs escolar s’agreuja 
als districtes més pobres

Un alumne de Ciutat Vella té sis cops més risc de suspendre l’ESO que un de Sarrià

Un alumne de quart d’ESO de Ciutat 
Vella té sis vegades més possibilitats 
de patir fracàs escolar que un estudi-
ant de Sarrià-Sant Gervasi. La dada 
posa de manifest les desigualtats 
abismals entre els districtes de Bar-
celona: la bretxa econòmica de les fa-
mílies als barris és tan profunda que 
afecta, també, les oportunitats educa-
tives dels infants. En altres paraules: 
així com el 29% d’estudiants de Ciu-
tat Vella –el districte més pobre de la 
ciutat– suspenen les proves de com-
petències bàsiques de la Generalitat 
a 4t d’ESO, a Sarrià –el districte amb 
la renda més alta– el percentatge cau 
a només el 4,7%.  

La conclusió és alarmant, malgrat 
que es detecta una lleugera millora. 
En aquest segon informe d’oportuni-
tats educatives (fet amb dades del 
curs 2016-2017) s’escurcen una mica 
les distàncies entre els alumnes que 
no assoleixen les competències bàsi-
ques. Els primers resultats, publicats 
el 2017 amb dades del curs 2013-2014, 
mostraven que el risc de fracàs esco-
lar d’un estudiant a Ciutat Vella mul-
tiplicava per vuit el d’un de Sarrià. 

Les diferències es matisen o s’ac-
centuen segons les matèries. A cata-
là és on hi ha menys distància: cinc 
cops més possibilitats de no assolir 
els coneixements bàsics a Ciutat Ve-
lla –un 31,4% dels alumnes no ho 
fan– que a Sarrià, on el percentatge és 
del 6,1%. A anglès, en canvi, el risc es 
multiplica per vuit: no aproven les 
competències bàsiques un 27% dels 
estudiants, mentre que a Sarrià els 
que no les assoleixen són només el 
3,5%. L’esforç econòmic de les famí-
lies per pagar extraescolars d’idio-
mes pot ser un factor clau per expli-
car aquesta enorme desigualtat.  

Més repetidors als barris pobres 
Tot i que la tendència millora –creix 
la taxa d’alumnes que es graduen de 
l’ESO–, la fotografia actual no deixa 
gaire espai per a la satisfacció. Més 
enllà dels resultats acadèmics, els dis-
trictes més pobres també són els que 
concentren més alumnes amb neces-
sitats específiques, més becats, més 
infants d’origen estranger i més repe-
tidors. Només a tall d’exemple: a Ciu-
tat Vella, un de cada quatre alumnes 
que acaba l’ESO ha repetit curs 
(25%); a Sarrià-Sant Gervasi el per-
centatge és del 8%. Barcelona enca-
ra és una ciutat amb un dèficit d’equi-
tat des del punt de vista educatiu.  

BARCELONA
LAIA VICENS

L’informe constata que també hi 
ha desequilibris segons la titularitat 
dels centres: les escoles públiques de 
Barcelona escolaritzen el doble d’in-
fants amb necessitats específiques, 
el triple d’infants estrangers i quatre 
cops més alumnes amb beques men-
jador que a les concertades, que tam-
bé estan sufragades amb diners pú-
blics. Així, de mitjana als centres 
concertats 7 de cada 100 alumnes te-
nen necessitats específiques de su-
port educatiu (els anomenats NEE, 
que englobla els alumnes amb diver-
sitats funcionals i intel·lectuals, 
trastorns de conducta, malalties 
greus...), mentre que en una escola 
pública són gairebé el doble, 13 de 
cada 100. Un exemple s’observa a 
Horta-Guinardó, on, de mitjana, un 
6,9% dels alumnes són NEE però els 
centres públics tenen l’11,6% dels 
alumnes amb aquesta problemàtica, 
i els concertats són el 3,3%. 

La diferència és encara més gran 
pel que fa a l’alumnat estranger. El 
sector privat concertat escolaritza 
un 8% de nouvinguts, gairebé tres 
vegades menys que els instituts pú-
blics (22% de mitjana). A Horta-
Guinardó es veu aquesta distància 
ben clara: la mitjana al districte és 
d’un 11,7% d’alumnat nouvingut, 
però els centres públics concentren 
un 20,3% d’aquests infants i els 
concertats un 7,4%.  

Ara bé, on les desigualtats s’accen-
tuen del tot és en les beques menja-
dor: a primària les escoles concerta-
des tenen quatre cops menys alum-
nes becats (8%) que l’escola pública 
(35%). Nou Barris és el districte on hi 
ha un percentatge més alt d’infants 
becats, un 43,7% de mitjana. Ara bé, 
els ajuts es distribueixen de manera 
molt desigual entre els centres: a les 
escoles públiques, sis de cada deu 
nens estan becats; a les concertades, 
només dos de cada deu.  

Segregació “en tots els districtes” 
L’informe, de fet, confirma que “tots 
els districtes de la ciutat tenen ni-
vells alts de segregació escolar tant a 
primària com a secundària”, malgrat 
que aquest fenomen es veu agreujat 
als districtes d’Horta-Guinardó, les 
Corts, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. 
“Si els tractéssim com a municipis, 
estarien entre els 10 primers en se-
gregació escolar de Catalunya”, diu 
l’informe. Caldrà veure si, després 
d’aplicar el pacte contra la segrega-
ció escolar, el problema comença a 
desaparèixer els pròxims mesos i 
cursos a la ciutat. El curs que ve se-
rà el primer que en el procés de pre-
inscripció escolar s’han distribuït els 
alumnes més vulnerables de mane-
ra equitativa a les escoles de la ciu-
tat, ja des de P3. 

Les diferències territorials co-
mencen des de l’etapa infantil, per-
què els districtes amb rendes més 
baixes tenen percentatges més bai-
xos d’escolarització de 0 a 2 anys. 
Per exemple, a Ciutat Vella només 
quatre de cada deu infants van a l’es-
cola bressol, mentre que a les Corts 
i Sarrià-Sant Gervasi n’hi van nou de 
cada deu.e

Una escola de Barcelona el primer dia de curs 2018-19. PERE TORDERA
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D E S I G UA LTAT S  AC A D È M I Q U E S
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Percentatge d’alumnes de 4t d’ESO que van suspendre
les proves de competències bàsiques el curs 2016-17
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Sarrià-Sant Gervasi lidera la desigualtat
socioeducativa entre districtes de Barcelona

Un alumne de Ciutat Vella té sis vegades més possibilitats de fracàs escolar que un de Sarrià-Sant
Gervasi segons l'Informe d'Oportunitats Educatives

22 Juliol, 2019

Societat

Sergi Alemany

L’Institut Infància i Adolescència ha fet públic el 2n Informe d’Oportunitats Educatives a
Barcelona, basat en dades del curs escolar 2016-2017. Hi ha importants diferències entre districtes
amb relació a la taxa de graduació: una distància de 16 punts entre Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella.

L’informe 2018-2019 demostra una tendència a l’alça en l’escolarització d’infants entre 0 i 2 anys i
en la taxa de graduació en Educació Secundària Obligatòria (ESO) dels nois i noies de la ciutat. No
obstant, continua mostrant notables desigualtats entre els diferents districtes.

Desigualtats notables entre districtes

A Ciutat Vella -el districte més pobre de la ciutat- el 29% de joves de 4t d’ESO suspenen les
competències bàsiques, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi -el districte amb la renda més alta- la xifra
baixa fins el 4,7%.

En una ciutat on la població infantil i adolescent entre 0 i 17 anys va a la baixa (15% del total de
la població de Barcelona), destaca com a expeció el districte de Sarrià-Sant Gervasi amb un mitjana del
19%.

Un alumne de l'Escola Decroly © Roger Font
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En termes econòmics la renda dels habitants de Nou Barris és 3,5 vegades més baixa que a Sarrià-Sant
Gervasi, i en relació a l’atur Sarrià-Sant Gervasi en registra un 4% mentre que a Nou Barris és més
del doble, 10%.

En llengües, un 31,4% dels alumnes de Ciutat Vella no aproven català; a Sarrià-Sant Gervasi no
assoleixen l’assignatura de català un 6,1%. En llengua anglesa no aproven les competències bàsiques
un 27% dels estudiants de la ciutat, dada que a Sarrià-Sant Gervasi disminueix fins només el 3,5%.

Pel que fa a alumnes repetidors, a Ciutat Vella un de cada quatre alumnes que acaba l’ESO ha repetit
curs (25%); a Sarrià-Sant Gervasi el percentatge és del 8%.

9 de cada 10 infants (0-2 anys) s’escolaritzen a Sarrià-Sant Gervasi

Pel que fa a la taxa d’escolarització d’infants entre 0 i 2 anys hi ha un tendència creixent a mesura que
augmenta l’edat: als dos anys de vida, 9 de cada 10 infants estan escolaritzats a Sarrià-Gervasi. 

L’escolarització en centres privats és especialment significativa a Sarrià-Sant Gervasi, seguida
de Les Corts i l’Eixample, en tots tres cicles: infantil, primària i ESO.

El % d’alumnat de primària amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) en els centres
públics gairebé duplica el dels privats i concertats, amb les excepcions de Ciutat Vella i Sarrià-Sant
Gervasi, on les proporcions són molt similars.

Enr relació al nombre d’infants i adolescents atesos en centres oberts i en centres diaris d’atenció
socioeducativa, els districtes amb més infants atesos es corresponen amb els que tenen una renda més
baixa. Hi ha 2 districtes sense aquest servei socioeducatiu: Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi. 
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Els alumnes que suspenen les competències
bàsiques a Ciutat Vella gairebé tripliquen la
mitjana de Barcelona

Les desigualtats educatives es mantenen a la capital catalana tot i un
augment en alumnes graduats en ESO i en infants menors de 3 anys
escolaritzats. Així ho conclou el segon Informe d'Oportunitats Educatives
de la infància i l'adolescència, encarregat per l'Ajuntament de Barcelona i
elaborat per l'Institut infància i Adolescència de Barcelona

4/9/2019
Victòria Oliveres
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Les desigualtats en les oportunitats educa�ves comporten també diferencies en els resultats acadèmics que obtenen els
alumnes. A Barcelona, mentre que a Ciutat Vella vora el 30% dels alumnes van suspendre les proves de les competències
bàsiques a 4t d’ESO el curs 2016/17, al districte de Sarrià-Sant Gervasi només ho van fer entre un 4% i un 8% en les diferents
àrees avaluades (català, castellà, anglès i matemà�ques).

Tot i que aquests percentatges representen una lleugera millora respecte als resultats dels anys anteriors i respecte al
conjunt de Catalunya, les diferències entre els districtes de la capital catalana són molt significa�ves. A part de Ciutat Vella
(on l’assignatura amb més suspesos és el català), el percentatge mitjà d’alumnes que suspenen aquestes proves a Barcelona
també se supera a Nou Barris (on destaca un 24% de suspesos en llengua anglesa) i a Sants-Montjuïc i a Sant Mar�
(districtes on el que més se suspèn són les matemà�ques).

Aquestes dades es desprenen del segon (h� p://educa.barcelona/2017/06/07/mirada-amplia-corresponsabilitat-inversio-per-fer-front-als-17-

reptes-educa� us-de-barcelona/) Informe d’Oportunitats Educa�ves de la infància i l’adolescència
(h� p://ins� tu� nfancia.cat/mediateca/informe-oportunitats-educa� ves-de-la-infancia-i-ladolescencia-a-barcelona-2018-2019/) , encarregat per
l’Ajuntament de Barcelona i elaborat per l’Ins�tut infància i Adolescència de Barcelona, que pretén radiografiar la situació de
l’educació amb mirada de ciutat i per districtes, i amb un focus especial en l’equitat educa�va.

Segons aquest informe, els factors clau per explicar les diferències acadèmiques territorials són tant les caracterís�ques
socioeconòmiques de l’alumnat com la composició social dels centres. Per això, també analitza la segregació escolar
(h� ps://diarieducacio.cat/dos-de-cada-tres-escoles-publiques-de-barcelona-tenen-mes-del-doble-d-immigrants-que-la-concertada-mes-propera/) i
conclou que tots els districtes en «presenten nivells força alts», ja que hi ha una distribució desigual d’alumnat: els centres
concertats escolaritzen 2 vegades menys infants amb necessitats específiques de suport educa�u, 3 vegades menys infants
estrangers i 4 vegades menys alumnes amb beques menjador que els públics.

Aquesta segregació significa�va també pot ser causada per la mobilitat escolar entre districtes. L’informe destaca que un
quart dels infants de la ciutat en l’etapa d’educació universal i obligatòria no s’escolaritza al mateix districte on resideix, «fet
que condiciona el principi d’escolarització equilibrada i de proximitat». Mencionen especialment el districte de Gràcia, on
només estan escolaritzats el 60% dels infants residents.

Foto: Victòria Oliveres

(h� p://educa.barcelona/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/segregacio-escolar.jpg)
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El segon Informe d’Oportunitats Educa�ves de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018/19 també radiografia que un 44%
dels infants d’entre 0 i 2 anys estan escolaritzats, 6 punts més que la mitjana catalana i 8 més que va 11 anys. Ara bé, també
en aquesta etapa educa�va s’hi troben diferències. Mentre que a Ciutat Vella el percentatge d’escolarització a les escoles
bressol és del 27% i a Horta-Guinardó i a Nou Barris és del 36%, a les Corts i Sarrià-Sant Gervasi la xifra arriba al 57%.

Dels infants escolaritzats, més de la meitat (un 53%) van a llars d’infants privades. Aquesta xifra, però, també és variant als
diferents districtes. A Ciutat Vella, Nou Barris i Horta-Guinardó, 7 de cada 10 infants escolaritzats van a escoles bressol
municipals, mentre que a les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample, 7 de cada 10 van a llars d’infants privades.
L’escolarització en aquestes edats primerenques podria ser major. La demanda atesa és del 54% de les sol·licituds en les
escoles bressol, que han augmentat el 30% en el conjunt de la ciutat. A més, al conjunt de la ciutat els infants estrangers
estan infrarepresentats en el primer cicle d’educació infan�l. Mentre que són un 21% de la població menor de 3 anys, només
suposen el 7% dels infants escolaritzats.

Un dels factors que poden explicar les diferències territorials en les taxes d’escolarització és l’oferta educa�va disponible.
L’informe posa de manifest que en aquells districtes on hi ha més centres d’educació infan�l per infant, la taxa
d’escolarització de 0-2 anys també és més elevada. Per exemple, a Sarrià-Sant Gervasi o a les Corts hi ha més de 10 centres
d’educació infan�l per cada 1.000 infants, mentre que a Ciutat Vella no n’hi ha ni 5.

Per millorar l’equitat en l’educació del 0-3 l’Ajuntament de Barcelona va �rar endavant la polí�ca de tarifació social de les
escoles bressol municipal (h� p://educa.barcelona/2017/04/10/tarifacio-social-en-educacio-infan� l-un-gran-encert/) , una mesura que
estableix un preu públic variable en funció de la renda familiar. En el primer any de funcionament, el 65% de les matrícules
han �ngut un preu inferior al del sistema anterior, el 9% han man�ngut el mateix preu, i el 26% l’han augmentat.

Les desigualtats es veuen també a l’escola bressol

No hi ha esdeveniments programats en aquest moment. Tots els
esdveniments
(http://eldiariodelaeducacion.dev/educabarcelona/events/)
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Foto: Victòria Oliveres

Les desigualtats en les oportunitats educatives comporten també diferencies en els resultats acadèmics que obtenen els alumnes. A Barcelona, mentre que a Ciutat
Vella vora el 30% dels alumnes van suspendre les proves de les competències bàsiques a 4t d’ESO el curs 2016/17, al districte de Sarrià-Sant Gervasi només ho van
fer entre un 4% i un 8% en les diferents àrees avaluades (català, castellà, anglès i matemàtiques).

Tot i que aquests percentatges representen una lleugera millora respecte als resultats dels anys anteriors i respecte al conjunt de Catalunya, les diferències entre els
districtes de la capital catalana són molt significatives. A part de Ciutat Vella (on l’assignatura amb més suspesos és el català), el percentatge mitjà d’alumnes que
suspenen aquestes proves a Barcelona també se supera a Nou Barris (on destaca un 24% de suspesos en llengua anglesa) i a Sants-Montjuïc i a Sant Martí (districtes
on el que més se suspèn són les matemàtiques).

Aquestes dades es desprenen del segon Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona i elaborat per
l’Institut infància i Adolescència de Barcelona, que pretén radiografiar la situació de l’educació amb mirada de ciutat i per districtes, i amb un focus especial en
l’equitat educativa.

Segons aquest informe, els factors clau per explicar les diferències acadèmiques territorials són tant les característiques socioeconòmiques de l’alumnat com la
composició social dels centres. Per això, també analitza la segregació escolar i conclou que tots els districtes en «presenten nivells força alts», ja que hi ha una
distribució desigual d’alumnat: els centres concertats escolaritzen 2 vegades menys infants amb necessitats específiques de suport educatiu, 3 vegades menys infants
estrangers i 4 vegades menys alumnes amb beques menjador que els públics.

Aquesta segregació significativa també pot ser causada per la mobilitat escolar entre districtes. L’informe destaca que un quart dels infants de la ciutat en l’etapa
d’educació universal i obligatòria no s’escolaritza al mateix districte on resideix, «fet que condiciona el principi d’escolarització equilibrada i de proximitat».
Mencionen especialment el districte de Gràcia, on només estan escolaritzats el 60% dels infants residents.

Les desigualtats es veuen també a l’escola bressol

El segon Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018/19 també radiografia que un 44% dels infants d’entre 0 i 2 anys estan
escolaritzats, 6 punts més que la mitjana catalana i 8 més que va 11 anys. Ara bé, també en aquesta etapa educativa s’hi troben diferències. Mentre que a Ciutat Vella
el percentatge d’escolarització a les escoles bressol és del 27% i a Horta-Guinardó i a Nou Barris és del 36%, a les Corts i Sarrià-Sant Gervasi la xifra arriba al 57%.

Dels infants escolaritzats, més de la meitat (un 53%) van a llars d’infants privades. Aquesta xifra, però, també és variant als diferents districtes. A Ciutat Vella, Nou
Barris i Horta-Guinardó, 7 de cada 10 infants escolaritzats van a escoles bressol municipals, mentre que a les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample, 7 de cada 10
van a llars d’infants privades. L’escolarització en aquestes edats primerenques podria ser major. La demanda atesa és del 54% de les sol·licituds en les escoles
bressol, que han augmentat el 30% en el conjunt de la ciutat. A més, al conjunt de la ciutat els infants estrangers estan infrarepresentats en el primer cicle d’educació
infantil. Mentre que són un 21% de la població menor de 3 anys, només suposen el 7% dels infants escolaritzats.

Un dels factors que poden explicar les diferències territorials en les taxes d’escolarització és l’oferta educativa disponible. L’informe posa de manifest que en aquells
districtes on hi ha més centres d’educació infantil per infant, la taxa d’escolarització de 0-2 anys també és més elevada. Per exemple, a Sarrià-Sant Gervasi o a les
Corts hi ha més de 10 centres d’educació infantil per cada 1.000 infants, mentre que a Ciutat Vella no n’hi ha ni 5.

Per millorar l’equitat en l’educació del 0-3 l’Ajuntament de Barcelona va tirar endavant la política de tarifació social de les escoles bressol municipal, una mesura
que estableix un preu públic variable en funció de la renda familiar. En el primer any de funcionament, el 65% de les matrícules han tingut un preu inferior al del
sistema anterior, el 9% han mantingut el mateix preu, i el 26% l’han augmentat.
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Els reptes educatius de Barcelona: una
mirada en clau d’equitat

La millora dels sistemes educatius que, com el nostre, garanteixen
l’accés universal a l’educació bàsica passa inexorablement per la
reducció de les desigualtats educatives

Adrián Zancajo i Alba Castejón

Dues nenes entrant a l'escola Entença, de Barcelona / ELISENDA ROSANAS

Tot i que molt sovint alguns actors i discursos insisteixen en assenyalar que Catalunya és un sistema
amb resultats mediocres però relativament equitatiu, diversos estudis han mostrat, des de fa anys,
que el nostre sistema té mancances importants a l’hora de garantir oportunitats educatives per a
tots els infants i joves. En el cas de Barcelona, l’informe d’Oportunitats educatives de la infància i
l’adolescència a Barcelona 2018-2019, elaborat per l’Institut Infància i Adolescència, posa de
manifest, de nou, que la majoria dels reptes educatius de la ciutat es poden formular en termes de
reducció de les desigualtats.

Tot i ser conscients que l’educació a la ciutat integra un conjunt molt ampli d’àmbits i dimensions,
en aquest article ens focalitzem en aquells que considerem els tres reptes principals de la
política educativa local en l’escolarització dels infants i adolescents de 2n cicle d’educació infantil
i de l’educació obligatòria, és a dir, des de P3 fins a l’ESO.

http://institutinfancia.cat/mediateca/informe-oportunitats-educatives-de-la-infancia-i-ladolescencia-a-barcelona-2018-2019/
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La segregació escolar dificulta el procés d’aprenentatge de l’alumnat amb més
dificultats i afecta negativament la cohesió social

El primer dels reptes és la lluita per reduir la segregació escolar. Més enllà de la seva rellevància
en termes de justícia social, la necessitat d’assolir una distribució més equilibrada de l’alumnat té un
caire també instrumental: la segregació escolar dificulta el procés d’aprenentatge de l’alumnat amb
més dificultats i afecta negativament la cohesió social. A Barcelona, tal i com es desprèn de l’anàlisi
de les dades de l’informe, hi ha importants desequilibris entre l’educació pública i la concertada en
l’escolarització d’alguns col·lectius especialment vulnerables.

Per exemple, a l’educació primària, l’escola pública escolaritza el triple d’alumnat de nacionalitat
estrangera, el doble d’infants amb necessitats específiques de suport educatiu i quatre vegades més
d’infants amb beca menjador que els centres privats concertats. La concentració d’aquests
col·lectius en certes escoles i instituts suposa una clara desavantatge per aquests alumnes i és
una de les fonts principals de desigualtat del nostre sistema. És altament preocupant, doncs,
que els nivells de segregació escolar d’alguns dels districtes de la ciutat, com per exemple Horta-
Guinardó, les Corts o Sants-Montjuïc, es situïn al nivell d’alguns dels municipis amb major
segregació escolar de Catalunya, tal i com apuntava l’any 2016 el Síndic de Greuges.

La segona de les fonts principals de desigualtat al llarg de l’educació obligatòria són les diferents
trajectòries i experiències educatives de l’alumnat durant el seu procés d’escolarització, i el rol dels
centres educatius en la seva configuració. En aquest sentit, mesures com la repetició de curs o la
separació, en diferents classes, de l’alumnat d’un mateix curs segons el seu rendiment acadèmic o
les seves suposades capacitats, afecten les experiències, les trajectòries i els resultats educatius dels
infants i joves.

Els nois de nacionalitat estrangera i escolaritzats en centres públics tenen més
probabilitat de repetir curs

De fet, com mostren les dades de l’estudi PISA, el sistema educatiu espanyol té un problema
important amb l’ús de la repetició: és un dels països de l’OCDE, només per sota de França i
Luxemburg, amb majors taxes de repetició. En clau de desigualtats, cal dir que la prevalença
d’aquestes mesures té un fort biaix socioeconòmic: per exemple, en el cas de la repetició, les dades
presentades a l’informe mostren com, a Barcelona, els nois de nacionalitat estrangera i escolaritzats
als centres públics tenen una major probabilitat de repetir curs, fet que afecta negativament la seva
trajectòria educativa futura.

En aquest sentit, la repetició de curs, així com l’agrupament segons el nivell acadèmic dels alumnes,
són estratègies que, tal i com ha demostrat la recerca, no acostumen a respondre exclusivament al
procés d’aprenentatge dels alumnes, sinó que sovint són utilitzades pels centres educatius com a
mecanismes de gestió d’una població escolar socioeconòmicament heterogènia. De fet, l’evidència
internacional ha demostrat que a mateix rendiment acadèmic, l’alumnat de menor nivell
socioeconòmic té més probabilitat de repetir que aquell de classe mitjana o alta. Aquests estudis
també mostren que la repetició és una mesura que no millora el rendiment acadèmic de l’alumnat, té
un cost molt elevat i afecta de manera important les desigualtats educatives.

En tercer lloc, un darrer eix de desigualtat identificat és el dels resultats educatius. Garantir el
dret a l’educació requereix també vetllar per tal que tot l’alumnat assoleixi un nivell mínim de
resultats escolars. En aquest sentit, la ciutat de Barcelona presenta algunes desigualtats importants
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en relació a l’assoliment d’aquest nivell mínim de resultats. Més enllà de les importants diferències
entre districtes pel que fa al percentatge d’alumnes que assoleixen les competències bàsiques de 6è
de primària i 4t d’ESO, destaca la concentració d’aquests alumnes en determinants centres.

En el cas de les proves de 4t d’ESO, mentre a districtes com l’Eixample, Les Corts o Gràcia no
trobem cap centre on més de la meitat del seu alumnat no superin les competències bàsiques, a
Ciutat Vella el 27,3% dels centres es troben en aquesta situació, o l’11,1% al districte de Nou Barris.
Evidentment, aquestes desigualtats aparentment territorials amaguen desigualtats
socioeconòmiques que penalitzen especialment l’alumnat d’entorns socioeconòmics més desafavorits
o en situació de pobresa.

La millora dels sistemes educatius passa inexorablement per la reducció de les
desigualtats educatives

La millora dels sistemes educatius que, com el nostre, garanteixen l’accés universal a l’educació
bàsica passa inexorablement per la reducció de les desigualtats educatives. Mostra d’això és
que, més enllà dels reptes assenyalats en aquest article, qualsevol de les prioritats del nostre
sistema educatiu (per exemple, reduir l’abandonament educatiu prematur o augmentar el nombre de
joves que obtenen un títol d’educació postobligatòria) es pot plantejar en termes de desigualtats
educatives.

Desigualtats educatives que, molt sovint, s’expandeixen i fins i tot s’originen a l’educació primària o
l’ESO, com s’ha posat de manifest, de forma resumida, en aquest article. En aquest sentit, encara hi
ha un ampli marge de millora en la capacitat de la política educativa, també a nivell local, per fer
front a aquestes desigualtats. Tot i que iniciatives com el Pacte contra la segregació escolar a
Catalunya i el Pla de xoc contra la segregació escolar impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona
apunten en la bona direcció, una de les qüestions pendents a l’agenda política és el
desenvolupament d’un marc legal que garanteixi que tots els centres finançats amb fons públics
contribueixin en igual mesura a la reducció de la segregació escolar.

Així mateix, l’administració educativa hauria de ser capaç de donar una resposta efectiva als centres
educatius, especialment a aquells que concentren majors dificultats, per tal que totes les escoles i
instituts disposin de recursos (econòmics, materials i humans) en funció de la diversitat i
les necessitats del seu alumnat. Per últim, és urgent també el desenvolupament de mesures
actives d’acompanyament als centres o de desegregació per assegurar que tot l’alumnat
assoleix un nivell mínim de resultats educatius al finalitzar l’educació obligatòria. Aquest és un
requisit indispensable per garantir, de manera efectiva, el dret a l’educació i la possibilitat que tots
els i les joves de la ciutat puguin desenvolupar una trajectòria exitosa a l’educació postobligatòria.

Adrián Zancajo i Alba Castejón són investigadors i participants en l’Informe d’Oportunitats
Educatives a Barcelona 2018

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/6058/Pacte%20segregacio%20escolar%202018_definitiu.pdf
https://www.edubcn.cat/ca/noticies/detall?51509
https://www.elcritic.cat
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El programa municipal “Parlen els nens i nenes:  
el benestar subjectiu de la infància a Barcelona” (2016 
- en curs) és una eina de ciutat que parteix del dret dels 
nens i les nenes a ser escoltats per conèixer i millorar el 
benestar de la infància, des del seu punt de vista i amb el 
seu protagonisme. Seguint orientacions de recerca ètica 
amb infants, els infants són tractats com a informants 
clau o experts de les seves vides (fase 1: enquesta a 4.000 
nens i nenes), investigadors que aprenen (fase 2: tallers 
d’anàlisi conjunta dels resultats per formular propostes 
de millora) i ciutadans actius (fase 3: obertura de diàlegs 
amb persones adultes, representants de l’Administració, 
dels partits polítics i de les entitats socials). El “Parlen” 
genera evidències sobre els marges de millora en el 
benestar subjectiu dels infants, els impactes negatius 
de determinades condicions de vida i les experiències 
significatives que generen benestar, entre altres 
troballes. El coneixement generat, que és inèdit i de 
base quantitativa i qualitativa, es recull en informes de 
recerca i en l’“Agenda dels infants” (un document amb 
les 11 demandes dels infants i les seves 115 propostes de 
millora), es vincula a l’agenda pública i pretén contribuir  
a la millora de polítiques locals, així com enriquir  
el debat social.

“Parlen els nens i nenes”. 
Una eina de ciutat per conèixer i 
millorar el benestar de la infància, 
des del seu punt de vista i amb el seu 
protagonisme

Mari Corominas1, Marta Curran2, i Laia Pineda3

Institut	Infància	i	Adolescència	de	Barcelona	(IIAB)	

Paraules clau: drets infants, benestar subjectiu, mètode 
mixt, participació, agenda pública

1. Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva 
Qualitat de Vida (ERIDIQV) de la Universitat de Girona en col·laboració amb 
l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB) (@maricorominas)

2. Grup de recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. (@marta_curran)

3. Directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB) de l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) (@laiapineda)
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1. Per què cal un programa municipal com el “Parlen els 
nens i nenes”?
Malauradament,	encara	és	molt	habitual	parlar	de	la	infància	
i	les	seves	necessitats	sostenint-nos	en	les	visions	i	opinions	
adultes.	En	parlem	amb	els	seus	pares	o	les	seves	mares,	des	
de	la	visió	de	mestres	o	altres	professionals	que	en	tenen	
cura,	i	ens	oblidem	que	ells	i	elles	són	qui	més	en	saben	
sobre	les	coses	que	van	bé	i	les	que	no,	sobre	el	que	els	
agrada	o	el	que	els	inquieta	o	preocupa.	Per	què	ens	costa	
tant	escoltar-los	i	tenir	decididament	en	compte	el	que	ens	
diuen?	Per	què	ens	costa	tant	mirar-nos	la	realitat	amb	ulls	
d’infant?	Quan	parlem	d’infància	sense	els	infants,	encara	
que	sigui	sense	voler,	contribuïm	a	la	seva	invisibilització.

Més	enllà	de	reconèixer	els	infants	com	a	informants	clau	
i	experts	de	les	seves	vides,	des	d’una	estricta	perspectiva	
de	drets,	quan	incorporem	els	infants	en	els	processos	
d’avaluació	de	necessitats,	disseny,	implantació	o	impacte	
de	serveis	i	plans	d’infància,	garantim	el	seu	dret	a	ser	
escoltats (article	12)	i a	ser	considerats	una	peça	clau	de	la	
societat	actuant	segons	el	seu	interès	primordial (article	
3),	tal	com	prescriu	la	Convenció	dels	drets	dels	infants	de	
les	Nacions	Unides4.	Escoltant	la	veu	dels	infants	i	prenent-
nos	seriosament	el	que	ens	diuen,	contribuïm	a	l’obligació	
de	les	administracions	públiques	de	garantir	els	drets	dels	
infants	i	adolescents5. 

L’interès	per	recollir	dades	sobre	les	condicions	de	vida	i	
els	drets	de	la	infància	i	l’adolescència	ha	estat	i	continua	
sent	una	preocupació	de	l’Ajuntament	de	Barcelona.	
Des	de	la	creació	de	l’Institut	Infància	i	Adolescència	
de	Barcelona6	l’any	1999,	l’Ajuntament	de	Barcelona	ha	
impulsat	experiències	per	obtenir	informació	i	generar	

coneixement	sobre	la	infància	a	la	ciutat.	En	són	exemples	
destacats	el	Panel	de	Famílies	i	Infància	(2007-2011)7	o	el	
Baròmetre	d’infància	i	famílies	a	Barcelona	(2014)8. A partir 
de	l’any	2015,	es	continua	amb	l’impuls	del	nou	programa	
municipal	“Parlen	els	nens	i	nenes:	el	benestar	subjectiu	de	
la	infància	a	Barcelona”	(2016	-	en	curs)9.	El	“Parlen”	neix	
amb	la	voluntat	de	recuperar	una	aposta	epistemològica	
significativa:	generar	coneixement	sobre	el	benestar	
subjectiu	de	la	infància,	des	del	seu	punt	de	vista	i	amb	el	
seu	protagonisme10.	Partint	de	la	concepció	de	l’infant	com	
a	subjecte	actiu	de	drets	i	ciutadà	actiu,	els	infants	són	qui	
responen	les	preguntes,	qui	ens	ajuden	a	interpretar	les	
respostes	i	qui	formulen	les	propostes	de	millora.	També	
obren	diàlegs	amb	les	persones	adultes	per	traslladar-los,	en	
primera	persona,	les	seves	demandes	i	propostes	d’actuació.	

Així	doncs,	el	“Parlen” és	un	programa	de	doble	tall.	D›una	
banda,	es	defineix	genuïnament	com	un	programa	per	
generar	coneixement	vinculat	a	l’agenda	pública,	tant	per	

4. https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_
tematics/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infancia/destacats_
columna_dreta/Convencio_drets_infancia.pdf

5. El dret a ser escoltat també es recull en la Llei dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència (article 34, Parlament de Catalunya, 2010) i la 
Carta de ciutadania de Barcelona (art. 22e, Ajuntament de Barcelona, 2010).

6. Entre els anys 1999 i 2015 es va denominar Consorci Institut d’Infància i 
Món Urbà (CIIMU).

7. https://ccuc.csuc.cat/search~S23*cat?/t20anysdeConvenci{u00F3}/
t20anysdeconvencio/1%2C2%2C3%2CB/

8. http://institutinfancia.cat/mediateca/barometre-dinfancia-i-families-a-
barcelona-bifab-2014/

9. http://institutinfancia.cat/mediateca/resum-parlen-els-nens-i-nenes-el-
benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/

10. En el Panel de Famílies i Infància també es preguntava directament als infants.
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contribuir	a	millorar	polítiques	locals	fent	avançar	els	drets	
dels	infants	com	per	enriquir	el	debat	social	compartint	el	
coneixement	generat.	D›altra	banda,	a	partir	de	l’enquesta,	
àmplia	i	representativa,	a	4.000	infants,	el	“Parlen”	es	
configura	també	com	una	experiència	de	participació	
inclusiva,	transversal	i	orientada	a	la	transformació.

2. “Parlen els nens i nenes”: 3 fases per a 3 grans objectius
El	“Parlen”	es	crea	per	dotar	la	ciutat	d’una	nova	eina	
de	coneixement	amb	caràcter	permanent	i	sense	perdre	
de	vista	que	una	bona	diagnosi	és	només	el	primer	pas	
per	definir	actuacions	de	millora.	Al	“Parlen”,	seguint	
orientacions	de	recerca	responsable	i	ètica	amb	infants11, 
ells	i	elles	són	informants	clau	com	a	experts	de	les	
seves	vides	mitjançant	una	enquesta	(fase	1),	però	també	
són	investigadors	que	aprenen	a	partir	d’una	anàlisi	
conjunta	per	formular	propostes	de	millora	(fase	2),	així	
com	ciutadans	actius	en	el	diàleg	per	fer-les	arribar	a	
representats	polítics	i	socials	a	partir	de	l’“Agenda	dels	
infants”	(fase	3).	Facilitant	espais	entre	adults	i	infants,	
des	dels	quals	es	reconeix	la	ciutadania	activa	dels	nens	i	
les	nenes,	el	“Parlen”	treballa	per	incloure	les	visions	dels	
infants	en	l’agenda	pública de la ciutat.

2.1. Fase 1: Conèixer el benestar dels infants (curs 2016-2017)
“Ha	estat	una	experiència	curiosa	perquè	no	passa	cada	dia	
que	t’enquestin	ni	tampoc	que	persones	que	estan	fent	un	
projecte	important	et	preguntin	coses	sobre	tu:	m’ha	fet	
sentir	important”	(Alba,	11	anys)

El	punt	de	partida	del	programa	és	preguntar	“Com	esteu?”	
als	nens	i	les	nenes	de	la	ciutat	en	un	ampli	ventall	d’aspectes	
de	les	seves	vides:	la	seva	salut	i	com	se	senten	amb	ells	

mateixos,	la	família,	la	llar	on	viuen,	els	amics	i	les	amigues,	
l’escola,	les	activitats	que	fan	durant	el	seu	temps	lliure	
o	el	barri	on	viuen.	Per	conèixer	el	benestar	dels	infants	
s’utilitza	una	enquesta	basada	en	el	qüestionari	del	projecte	
internacional	Children’s Worlds12,	el	qual	té	actualment	una	
àmplia	trajectòria	en	més	de	quaranta	països	del	món.	

Entre	el	desembre	del	2016	i	l’abril	del	2017	es	va	preguntar	
a	4.000	nens	i	nenes	de	10	a	12	anys	de	5è	i	6è	d’educació	
primària	de	52	escoles	de	la	ciutat,	les	quals	es	van	
seleccionar	de	manera	aleatòria	i	amb	representativitat	
per	districte,	titularitat	i	mida	de	l’escola.	A	més,	la	
mostra	d’infants	resultant	(un	15%	del	total	de	població	
de	referència)	era	representativa	per	sexe	i	renda	familiar	
del	barri	de	la	llar	dels	infants,	la	qual	cosa	incrementa	el	
potencial	d’anàlisi	i	utilitat	de	les	dades.	

Així	doncs,	l’Enquesta	de	benestar	subjectiu	de	la	infància	
a	Barcelona	-	2017	(EBSIB-2017)13	és	una	eina	útil	per	
conèixer	amb	un	alt	grau	de	representativitat	el	nivell	de	
satisfacció	dels	infants	en	molts	àmbits	de	la	seva	vida14 
i	quins	són	els	elements	més	importants	per	al	benestar	
subjectiu	dels	infants15.

11. http://institutinfancia.cat/blog/que-implica-recerca-social-infants-
adolescents/

12. http://www.isciweb.org/

13. https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/registre-
enquestes-i-estudis-opinio

14. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/108123

15. http://institutinfancia.cat/mediateca/analisi-en-profunditat-de-lenquesta-
de-benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/
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2.2. Fase 2: Analitzar conjuntament els resultats per 
formular propostes de millora (curs 2017-2018)
“M’ha	agradat	molt	que	ens	ho	preguntéssiu	a	nosaltres	
perquè	som	nens	i	la	gent	adulta	normalment	no	ens	
demana	tant	l’opinió.	Espero	que	aquest	projecte	tingui	
un	bon	resultat	i	que	els	nens	i	les	nenes	se	sentin	millor”	
(Pablo,	12	anys)

La	pregunta	“Com	esteu?”	no	acaba	amb	la	primera	fase	del	
programa,	sinó	que	hi	ha	una	segona	fase	en	el	moment	de	
retorn	a	les	escoles.	Les	enquestes	donen	resposta	a	moltes	
preguntes,	però	també	en	generen	de	noves.	El	diàleg	amb	
els	nens	i	les	nenes	continua	amb	una	nova	pregunta:	“I	
què	hem	de	fer	perquè	estigueu	millor?”.	Els	infants	ajuden	
a	respondre-la	des	d’una	cointerpretació	dels	resultats,	
imprescindible	per	obtenir	una	major	comprensió	de	
la	realitat	dels	nens	i	les	nenes,	des	d’una	aproximació	
qualitativa16.	A	més,	la	pregunta	es	planteja	des	de	la	
corresponsabilitat	dels	principals	entorns:	els	mateixos	
nens	i	nenes,	les	famílies,	l’escola	i	l’Ajuntament	amb	altres	
administracions	públiques.	

Entre	el	novembre	del	2017	i	el	febrer	del	2018	es	
desenvolupen	87	tallers	participatius	en	48	de	les	52	
escoles	que	havien	participat	en	l’enquesta,	amb	la	
participació de 2.000 infants de 9 dels 10 districtes 
de	la	ciutat.	En	la	primera	part	del	taller	es	va	fer	un	
retorn	dels	principals	resultats	i	es	van	interpretar.	En	la	
segona	part,	es	va	demanar	que	formulessin	propostes	
de	millora	en	els	8	grans	àmbits	valorats	en	la	primera	
fase:	l’àmbit	familiar,	les	condicions	materials,	l’àmbit	
escolar,	la	relació	amb	els	companys	i	les	companyes	de	
classe	i	les	amistats,	el	barri,	l’ús	del	temps,	la	satisfacció	

amb	la	salut	i	el	cos,	així	com	les	percepcions	personals	
d’autonomia	i	seguretat.

Dels	tallers	participatius	en	surten	5.000	propostes	
d’actuació	al	voltant	dels	aspectes	que	més	preocupen	
els	infants,	un	nombre	molt	elevat	que	cal	sintetitzar.	
S’empren	3	criteris	per	a	la	síntesi:	la	freqüència	més	gran	
de	la	proposta,	la	dispersió	territorial	(apareix	en	un	elevat	
nombre	de	districtes)	i	l’especial	rellevància	per	al	benestar	
subjectiu	(segons	els	resultats	de	l’enquesta).	La	síntesi	es	
concreta	en	“L’Agenda	dels	infants:	propostes	per	millorar	
el	nostre	benestar”17,	amb	11	demandes	clau	que	els	nens	
i	les	nenes	adrecen	a	la	societat	i	115	propostes	d’actuació	
repartides	entre	els	4	agents	amb	més	capacitat	per	incidir	
en	la	millora	del	seu	benestar:	l’Ajuntament	i	les	altres	
administracions	públiques,	les	escoles,	les	famílies	i	els	
mateixos	nens	i	nenes18.

2.3. Fase 3: Obrir diàlegs amb representants polítics i socials 
de la ciutat (curs 2018-2019)
“Sento	que	m’han	prestat	atenció	i	això	m’ha	agradat”	
(Andrea,	12	anys)
“	[Les	propostes]	produiran	una	reacció	i	crec	que	hi	haurà	
canvis	a	la	ciutat”	(Iker,	12	anys)
En	la	darrera	de	les	fases	del	programa,	els	preguntem	el	
següent:	“Voleu	ser	portaveus	del	coneixement	generat	
i	de	les	propostes	de	millora	del	vostre	benestar?”.	Els	

16. http://institutinfancia.cat/mediateca/analisi-en-profunditat-de-les-
aportacions-fetes-pels-infants-als-tallers-del-parlen-els-nenes-i-nenes/

17. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/109826

18. L’Agenda en format vídeo es pot consultar a: http://institutinfancia.cat/
mediateca/video-11-demandes-lagenda-dels-infants/
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infants	d’una	de	les	escoles	del	programa	s’encarreguen	de	
presentar	la	seva	Agenda	a	l’alcaldessa19	i,	posteriorment,	
una	trentena	de	nens	i	nenes	que	componen	el	Grup	
Altaveu20	ho	fan	en	altres	àmbits	i	a	altres	persones.	En	
tots	dos	casos,	els	infants	evidencien	la	seva	capacitat	
d’exercir	la	seva	ciutadania,	d’establir	diàlegs	en	espais	
adults,	així	com	d’exposar	i	defensar	la	seva	Agenda	com	a	
representants	de	tots	els	nens	i	nenes	de	la	ciutat.

Entre	el	juny	del	2018	i	el	desembre	del	2018,	una	trentena	
de	nois	i	noies	de	9	dels	10	districtes	de	la	ciutat	que	
van	participar	en	l’enquesta	i	els	tallers	es	van	presentar	
voluntaris	per	formar	el	Grup	Altaveu.	Un	cop	presentada	
l’“Agenda	dels	infants”	al	màxim	nivell	de	representació	
municipal	(a	l’alcaldessa	i	la	segona	tinenta	d’alcaldia	
i	regidora	de	drets	socials),	el	Grup	Altaveu	va	obrir	4	
diàlegs	més	en	diferents	espais	de	representació	política	
o	plataformes	socials:	el	Consell	Municipal	de	Benestar	
Social	i	l’Acord	Ciutadà	per	una	Barcelona	Inclusiva,	els	sis	
grups	polítics	municipals	i	el	Consell	de	Ciutat.	També	va	
fer-ho	a	la	jornada	“La	infància	i	l’adolescència	a	Barcelona:	
present i futur”21	en	què	el	Grup	Altaveu	va	rebre	resposta	a	
les	seves	demandes	per	part	del	Govern	municipal22. 

Aproximadament,	han	rebut	l’“Agenda	dels	infants”	per	
mitjà	del	Grup	Altaveu	un	total	de	tres-cents	representants	
d’entitats	i	xarxes	socials,	grups	polítics	municipals,	
serveis	municipals	i	ciutadans	amb	capacitat	de	fer-se’n	
ressò	en	els	seus	espais	de	treball	o	d’activisme	social23. A 
més,	l’Àrea	de	Drets	Socials	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	
ha	fet	arribar	l’“Agenda	dels	infants”	i	un	pòster	amb	les	
onze	demandes24	a	totes	les	escoles	d’educació	primària	de	
la ciutat.

3. Com estan els nens i les nenes de Barcelona? Dues 
premisses i deu grans troballes sobre el seu benestar
Si	bé	fins	ara	hem	exposat	el	desplegament	del	“Parlen”,	
en	endavant	presentem	les	principals	troballes	de	tota	la	
recerca25,	tant	quantitativa	com	qualitativa.

3.1. Per comprendre el benestar dels infants cal partir de 
dues premisses 
Primera premissa: Per escoltar els infants calen unes 
“orelles especials”.	Davant	de	la	mateixa	pregunta	sobre	
satisfacció	global	amb	la	vida,	els	infants	i	les	persones	
adultes	adopten	posicions	diferents.	Mentre	que	en	una	
escala	del	0	al	10	els	infants	se	situen	majoritàriament	
entre	el	9	i	10,	les	persones	adultes	se	situen	entre	el	7	i	el	
8.	Es	tracta	del	biaix de l’optimisme vital,	un	fenomen	segons	
el	qual	els	infants	tendeixen	a	respondre	més	positivament	
que	les	persones	adultes	quan	se’ls	pregunta	sobre	el	seu	
benestar.	I	és	aquest	biaix	el	que	fa	que	siguin	necessàries	

19. El vídeo de la presentació està disponible a l’enllaç següent: https://www.
youtube.com/watch?v=3gCnJfxIU5M

20. http://institutinfancia.cat/noticies/arrenca-el-grup-altaveu-de-nens-i-
nenes-per-obrir-dialegs-al-voltant-de-lagenda-dels-infants/

21. http://institutinfancia.cat/noticies/jornada-de-debat-sobre-la-infancia-i-
ladolescencia-amb-noves-diagnosis-i-retorn-de-lagenda-dels-infants/

22. Les fotografies de la jornada es poden consultar a l’enllaç següent: https://
www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157703823564455

23. http://institutinfancia.cat/noticies/el-grup-altaveu-presenta-i-treballa-
lagenda-dels-infants-amb-el-consell-municipal-de-benestar-social-i-lacord-
ciutada-per-una-barcelona-inclusiva/

24. http://institutinfancia.cat/mediateca/poster-les-11-demandes-de-lagenda-
dels-infants/

25. http://institutinfancia.cat/mediateca/informe-parlen-els-nens-i-nenes-el-
benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/
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unes	“orelles	especials”	a	l’hora	d’escoltar	i	interpretar	el	
que	ens	diuen.	El	biaix	de	l’optimisme	vital	justifica	que	la	
mitjana	de	satisfacció	amb	la	vida	en	global	dels	infants	de	
10	a	12	anys	de	Barcelona	sigui	de	9	sobre	10	(un	resultat	
coherent	amb	el	d’altres	països	on	s’ha	utilitzat	la	mateixa	
enquesta).	

Aquest	biaix	ens	alerta	del	risc	de	caure	en	una	
interpretació	errònia	de	les	dades,	segons	la	qual,	en	la	
infància,	“tot	està	bé”.	És	per	aquest	motiu	que	duem	a	
terme	una	anàlisi	específica	dels	infants	que	no	estan	
prou	satisfets:	s’identifiquen	els	infants	que	expressen	no	
estar	prou	satisfets	(agrupant	les	valoracions	de	“gens”,	
“poc”	i	“bastant”)	i,	després,	entre	el	grup	d’infants	“no	
prou	satisfets”,	s’identifiquen	els	que	es	mostren	poc	o	
gens	satisfets.	Atès	que	és	una	valoració	poc	habitual	entre	
els	infants,	quan	es	dona,	pot	estar	indicant	un	malestar	
important	i	la	necessitat	de	desplegar	 
actuacions	prioritàries.

Segona premissa: Tots els àmbits del benestar estan 
interrelacionats i els canvis en un àmbit impacten 
sobre els altres.	Tot	i	que	presentem	els	resultats	sobre	
el	benestar	subjectiu	dels	infants	de	manera	segmentada	
(d’una	banda,	la	satisfacció	amb	la	vida	globalment	i,	de	
l’altra,	la	satisfacció	en	5	àmbits	de	la	vida),	sabem	que	el	
benestar	no	es	pot	entendre	en	compartiments	estancs,	ni	
mesurar	amb	indicadors	únics.	Entenem	el	benestar	des	
d’una	perspectiva	integral	en	què	els	diversos	entorns	de	la	
vida	dels	infants	s’interrelacionen	i	les	vivències	en	alguns	
dels	contextos	impacten	i	condicionen	la	resta.
Per	exemple,	la	millora	de	la	percepció	d’autonomia	personal	
fa	que	l’infant	se	senti	més	satisfet	amb	la	seva	seguretat	i	

com	l’escolten	els	adults.	A	més,	els	infants	que	perceben	
que	“els	seus	pares	els	escolten	i	tenen	en	compte	el	que	
diuen”	es	mostren	més	satisfets	amb	la	seva	vida	escolar	en	
general,	així	com	els	infants	que	consideren	que	“els	seus	
amics	solen	tractar-los	bé”	se	senten	més	segurs	a	l’escola.	
També	és	destacable	que	els	que	consideren	que	“al	barri	
on	viuen	tenen	llibertat	suficient	per	fer	el	que	volen”	estan	
més	satisfets	amb	la	quantitat	de	temps	lliure	i	el	seu	ús.

3.2. Deu troballes sobre el benestar dels infants
1. Tot i els nivells satisfactoris de benestar manifestats 
pels nens i nenes de 10 a 12 anys de Barcelona, hi ha 
amplis marges de millora en la satisfacció amb la seva 
vida en global i diferents aspectes de la seva vida
A	Barcelona,	3	de	cada	10	infants	de	10	a	12	anys	
manifesten	que	no	estan	prou	satisfets	amb	la	seva	
vida	en	global.	Dins	del	31%	d’infants	no	prou	satisfets,	
s’inclou	el	8%	que	es	declara	poc	o	gens	satisfet	amb	la	
seva	vida	globalment	i	el	23%	que	ho	està	bastant,	però	no	
suficientment.	

Gràfic 1. Satisfacció global amb la vida dels infants de 10-12 anys. 
Barcelona, 2017
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d’estudiant	(42%),	l’ús	del	seu	temps	(40%)	i	l’escolta	
adulta	(38%).

2. Es corrobora l’impacte negatiu de determinades 
condicions de vida en el benestar dels infants
Es	corrobora	l’impacte	negatiu	en	el	benestar	subjectiu	dels	
infants	de	determinades	circumstàncies	o	condicions	de	vida	
pròpies	de	l’estructura	social,	però	no	de	totes	les	esperades.	
Impacten	negativament:	1)	viure	en	un	nucli	familiar	amb	
una	sola	figura	parental;	2)	viure	en	barris	de	renda	baixa	o	en	
circumstàncies	de	privació	material,	i	3)	percebre	dificultats	
físiques,	d’aprenentatge	o	per	algun	tipus	de	malaltia	crònica.	
Aquests	resultats	posen	de	manifest	la	necessitat	d’apostar	
més	decididament	per	polítiques	d’equitat	i	inclusió	per	
tal	de	minimitzar	els	efectes	negatius	de	determinades	
circumstàncies	vitals	en	les	vides	dels	infants.	

Contràriament	al	que	s’esperava,	no	es	demostra	que	
el	sexe	dels	infants	impacti	negativament	en	la	seva	
satisfacció	amb	la	vida	en	global.	Ara	bé,	sí	que	impacta	en	
determinats	aspectes	de	les	seves	vides:	les	nenes	estan	
menys	satisfetes	que	els	nens	amb	el	seu	cos,	les	amistats	
que	tenen	i	la	seva	percepció	personal	de	seguretat,	mentre	
que	els	nens	es	mostren	menys	satisfets	que	les	nenes	amb	
la	vida	d’estudiant	i	els	aprenentatges	escolars.	

Pel	que	fa	a	l’origen	estranger	dels	pares	o	mares,	només	
podem	afirmar	que	tendeix	a	condicionar	negativament	la	
satisfacció	amb	la	vida	dels	seus	fills	i	filles.	Els	impactes	
negatius	s’aprecien	en	aspectes	concrets	de	les	seves	vides:	
es	mostren	menys	satisfets	amb	els	companys	i	companyes	
de	classe	i	les	amistats,	l’escolta	adulta,	la	casa	on	viuen	i,	
sobretot,	les	coses	que	tenen.

Dels	15	aspectes	de	la	vida	analitzats,	els	més	mal	
valorats	i	en	els	quals	els	infants	es	mostren	no	prou	
satisfets	són	la	quantitat	de	temps	lliure	disponible	(53%	
no	prou	satisfets),	la	llibertat	que	tenen	(47%),	la	vida	

Gràfic 2. Satisfacció amb diferents aspectes de la vida dels infants de 10-
12 anys (ordenació de menor a major satisfacció). Barcelona, 2017

Font: Enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona, 2017, Ajuntament de 
Barcelona.
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3. Descobrim la rellevància de viure determinades 
experiències durant la infantesa i com impacten de 
manera diferenciada sobre el benestar dels nens i les 
nenes
L’anàlisi	ens	mostra	que	viure	determinades	experiències	
en	la	infantesa	té	un	paper	fonamental	en	la	percepció	
de	benestar	global	de	molts	nens	i	nenes.	Entre	totes	les	
experiències,	n’hi	ha	sis	que	són	especialment	significatives	

per	afavorir	el	benestar	(o	desafavorir-lo).	Així,	els	nens	i	les	
nenes	es	mostren	significativament	més	satisfets	amb	les	
seves	vides	quan:	1)	s’ho	passen	bé	amb	la	seva	família;	2)	
consideren	que	tenen	suficients	amics	i	amigues;	3)	senten	
que	els	seus	pares	o	mares	els	donen	llibertat;	4)	se	senten	
segurs	a	l’escola,;	5)	poden	relaxar-se,	parlar	o	passar-ho	bé	
amb	la	família,	i	6)	juguen	o	passen	temps	a	l’aire	lliure.	

4. No és possible “prototipar” com són els infants que es 
mostren gens o poc satisfets amb la vida en global, però 
sí identificar condicions i experiències que afavoreixen 
o desafavoreixen el benestar
La	recerca	posa	sobre	la	taula	la	importància	de	considerar	
tant	l’impacte	de	les	condicions	de	vida	de	partida	com	
de	viure	determinades	experiències	durant	la	infantesa,	
però	no	és	possible	“prototipar”	com	són	el	8%	d’infants	
que	es	manifesten	gens	o	poc	satisfets	amb	la	seva	vida	
perquè,	entre	ells,	es	donen	una	gran	diversitat	de	perfils	i	
circumstàncies.	

Així,	els	infants	que	diuen	que	estan	gens	o	poc	satisfets	
amb	les	seves	vides	no	són	un	determinat tipus d’infants, 
sinó	infants	que,	amb més probabilitat que d’altres, patiran 
els	efectes	de	condicions	de	vida	que	s’ha	demostrat	que	
són	nocives	per	al	benestar	infantil,	o	infants	mancats	
de	vivències	que	s’ha	evidenciat	que	són	rellevants	per	
afavorir-lo.

5. Autoestima, salut i temps lliure són tres elements 
clau perquè els nens i les nenes es mostrin satisfets en 
l’àmbit personal de la seva vida
Els	infants	subratllen	la	importància	de	sentir-se	bé	amb	
si	mateixos	per	estar	satisfets	amb	la	vida,	així	com	la	

Gràfic 3. Satisfacció global amb la vida dels infants de 10-12 anys segons 
condicions de vida. Barcelona, 2017
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importància	de	rebre	suports	del	seu	entorn	quan	se	senten	
tristos	o	decaiguts.	El	27%	dels	infants	no	estan	prou	
satisfets	amb	el	seu	cos	(les	nenes	s’hi	mostren	menys	
satisfetes)	i	ho	atribueixen	a	la	imposició	d’uns	cànons	de	
bellesa	pels	quals	les	nenes	se	senten	més	pressionades	
que	els	nens.	“Hi	havia	una	part	de	l’enquesta	que	et	
preguntava	sobre	el	teu	cos	i	hi	ha	noies	que	es	senten	
malament	amb	el	seu	cos	i	a	les	revistes	surt	que	hem	de	
ser	espectaculars	i	no	ho	som.	Hi	ha	noies	que	es	fixen	tant	
en	el	seu	cos	que	ho	acaben	passant	malament”,	diu	la	
Georgina,	de	Sant	Andreu.

Pel	que	fa	a	la	salut,	és	l’àmbit	més	ben	valorat	pels	infants	
i	el	85%	s’hi	manifesta	molt	satisfet.	Els	condicionants	
que	més	minven	la	satisfacció	amb	la	salut	són	l’existència	
d’alguna	dificultat	personal	(física,	d’aprenentatge	o	per	
malaltia)	i	créixer	en	un	context	de	privació	material.	Els	
principals	problemes	de	salut	manifestats	tenen	relació	
amb	l’estrès	(el	30%	afirma	sentir	bastant	o	molt	estrès)	i	les	
dificultats	per	dormir	(31%).	Ho	atribueixen	a	la	pressió	pels	
estudis	i	l’excés	de	deures	escolars.	A	més,	per	a	una	salut	
millor,	diuen	que	calen	hàbits	saludables	(descans,	higiene...),	
activitat	física	i	bona	alimentació.	Les	dades	corroboren	
que	els	infants	que	practiquen	esports	o	fan	activitat	física	
freqüentment	estan	més	satisfets	amb	la	salut	i	el	seu	cos.

També	cal	prestar	atenció	a	la	satisfacció	amb	el	seu	temps 
lliure,	ja	que	és	l’aspecte	menys	ben	valorat	(el	53%	no	s’hi	
mostra	prou	satisfet).	A	banda	de	la	baixa	satisfacció	amb	
la	quantitat	de	temps	disponible,	el	40%	no	es	mostra	prou	
satisfet	amb	l’ús	d’aquest	temps.	Els	infants	consideren	que	
el	temps	d’estudi	és	excessiu	i	senten	que	els	falta	temps	
per	al	joc	i	les	amistats.	Les	dades	són	eloqüents	quan	el	

Re
la

xa
r-

se
, p

ar
la

r o
 

pa
ss

ar
-h

o 
bé

 a
m

b 
 

la
 fa

m
íli

a

A 
la

 m
ev

a 
fa

m
íli

a 
no

 e
ns

 h
o 

pa
ss

em
 

bé
 to

ts
 ju

nt
s

Ti
nc

 su
fic

ie
nt

s 
am

ic
s

El
s m

eu
s p

ar
es

 
em

 d
on

en
 ll

ib
er

ta
t 

su
fic

ie
nt

Em
 se

nt
o 

 
se

gu
r/

a 
 

a 
l’e

sc
ol

a

Ju
ga

r o
 p

as
sa

r t
em

ps
  

a 
l’a

ire
 ll

iu
re

2 dies a la 
setmana  
o menys

No prou 
d’acord

No prou 
d’acord

No prou 
d’acord

No prou 
d’acord

2 dies a la 
setmana  
o menys

3 o 4 dies a 
la setmana

Totalment 
d’acord

Totalment 
d’acord

Totalment 
d’acord

Totalment 
d’acord

3 o 4 dies a 
la setmana

5 dies a la 
setmana o 
més

5 dies a la 
setmana o 
més

Gràfic 4. Satisfacció global amb la vida dels infants de 10-12 anys 
segons experiències significatives. Barcelona, 2017

Font: Enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona, 2017, Ajuntament de 
Barcelona.

Gens/poc Bastant Molt

 15,0% 33,9% 51,0%

 19,8% 33,3% 47,0%

 19,1% 77,2%

11,4% 29,4% 59,2%

 17,0% 35,1% 47,9%

 17,7% 31,3% 51,0%

 6,4% 30,8% 62,8%

  16,9% 79,2%

 12,6% 28,3% 59,1%

 5,8% 25,0% 69,2%

4,8% 17,4% 77,8%

  18,8% 76,3%

 15,7% 80,4%

  17,1% 78,7%

4,2%

3,7%

3,9%

4,9%

3,8%



65

71%	afirma	que	fa	deures	almenys	5	dies	a	la	setmana	i	
quan	el	38%	diu	que	no	juga	ni	passa	gaire	temps	a	l’aire	
lliure.	El	26%	diu	que	es	relaxa,	parla	o	s’ho	passa	bé	amb	la	
seva	família	poc	sovint,	tot	i	que	és	una	de	les	experiències	
que	més	impacta	en	el	benestar	dels	infants.	“Amb	tots	els	
deures,	els	nens	quasi	no	tenim	temps	per	jugar”	o	“Les	
extraescolars	em	treuen	molt	de	temps,	m’agradaria	sortir	
i	estar	amb	els	amics”,	diuen	el	Pau	de	Nou	Barris	i	la	Carla	
de	Sarrià	-	Sant	Gervasi,	respectivament.

6. Acompanyament i escolta adults, temps en família 
i llibertat: els tres elements clau perquè els nens i les 
nenes es mostrin satisfets amb el seu àmbit familiar
Els	resultats	globals	de	l’àmbit	familiar	són	molt	positius:	
el	87%	dels	infants	estan	totalment	d’acord	que	hi	ha	
persones	a	la	seva	família	que	es	preocupen	per	ells	i	el	
82%	diu	que	se	senten	segurs	a	casa.	Tanmateix,	tenint	
en	compte	que	l’entorn	de	cura	és	primordial,	cal	estar	
atents	al	fet	que	el	18%	diu	que	no	està	prou	satisfet	amb	
les	persones	amb	qui	viu,	i	el	22%	pensa	que,	en	cas	de	
tenir	un	problema,	no	rebrà	el	suport	dels	seus	familiars.	
La	recerca	assenyala	que	els	nens	i	les	nenes	que	viuen	
amb	un	sol	pare	o	mare	(de	famílies	monoparentals,	o	
que	principalment	viuen	a	un	nucli	amb	un	sol	progenitor	
com	a	conseqüència	de	separacions	parentals,	entre	altres	
situacions)	es	mostren	menys	satisfets	amb	la	seva	vida	
en	global.	Cal	anar	amb	compte	de	no	mal	interpretar	
aquest	resultat,	atès	que	el	que	reflecteix	no	és	la	bondat	de	
créixer	en	un	entorn	amb	dos	progenitors,	sinó	que	alerta	
de	la	necessitat	de	reforçar	les	famílies	amb	un	sol	pare	o	
mare	amb	recursos	i	suports	adequats,	ja	que	el	problema	
no	és	d’estructura	familiar,	sinó	de	recursos	(materials	i	no	
materials)	per	cobrir	les	necessitats	dels	infants.	

Així,	per	exemple,	el	temps	en	família	és	més	fàcil	de	
proveir	quan	hi	ha	dos	o	més	adults	a	la	llar	que	quan	hi	
ha	un	sol	adult	disponible	per	a	l’infant.	Només	6	de	cada	
10	nens	i	nenes	parlen	i	es	relaxen	amb	la	seva	família	
habitualment	(almenys	5	dies	a	la	setmana)	i	3	de	cada	10	
diuen	que	no	ho	fan	mai	o	només	1	o	2	dies	a	la	setmana.	
Assenyalen	la	conciliació	laboral	i	familiar	dels	seus	pares	
o	mares	com	a	principal	obstacle	a	aquest	temps	compartit,	
sobretot	els	infants	de	barris	de	renda	baixa,	amb	pares	i	
mares	amb	condicions	laborals	més	precàries.

A	més,	la	manera	com	les	persones	adultes	escoltem	els	
infants	s’ha	mostrat	molt	rellevant	per	al	seu	benestar.	
Tanmateix,	4	de	cada	10	infants	no	estan	prou	satisfets	amb	
l’escolta	adulta.	La	seva	percepció	és	que	els	adults	no	ens	
els	prenem	prou	seriosament	i	que	les	seves	opinions	no	es	
tenen	prou	en	compte.	“Els	adults	no	t’escolten	i	sempre	
han	de	tenir	la	raó”,	diu	la	Paula,	de	Sant	Andreu.	

Finalment,	parlen	sobre	el	seu	grau	de	llibertat.	És	el	segon	
aspecte	de	la	vida	més	mal	valorat:	el	47%	dels	nens	i	les	
nenes	no	estan	prou	satisfets	amb	el	grau	d’autonomia	
que	els	donen	a	casa,	per	exemple,	per	sortir	amb	les	
amistats	a	jugar	al	carrer,	fet	que	atribueixen	a	un	excés	
de	sobreprotecció.	Cal	tenir	en	compte	que	jugar	passant	
temps	a	l’aire	lliure	és	una	de	les	experiències	que	més	
impacten	en	el	benestar	dels	infants.	“Que	els	adults	ens	
protegeixin	està	bé,	però	dins	del	límit	de	poder	decidir	
nosaltres	algunes	coses”,	diuen	nens	i	nenes	de	les	Corts.	

7. El benestar dels nens i les nenes en l’àmbit escolar 
no només es vincula als aprenentatges, sinó que són 
cabdals les relacions amb els companys, les amistats i 
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les i els mestres, així com sentir-se segurs a l’escola
Per	als	infants,	l’escola	és	un	espai	de	vida,	no	és	només	
un	espai	d’aprenentatges.	Els	temps	escolars,	diversificar	
les	formes	d’aprenentatge	i	participar	en	les	decisions	a	
l’escola	són	factors	que	assenyalen	com	a	importants	per	
sentir-se	bé	a	l’escola.	El	vessant	relacional	i	de	seguretat	
també	és	rellevant,	fins	al	punt	que	és	on	es	concentren	
més	malestars.	La	diferència	entre	el	26% que	no	estan	prou	
satisfets	amb	els	aprenentatges	escolars	i	el	42%	que	no	
ho	estan	prou	amb	la	seva	vida	d’estudiant	ens	indica	que	
la	vida	escolar	va	més	enllà	de	l’adquisició	de	determinats	
coneixements.
 
Respecte	als	aprenentatges,	els	nens	i	les	nenes	diuen	que	
se	senten	més	satisfets	quan	treballen	més	amb	ordinadors	
i	menys	amb	llibres,	duen	a	terme	més	activitats	a	l’aire	
lliure	i	fan	activitats	de	tipus	pràctic.	A	més,	7	de	cada	
10	infants	perceben	que	no	disposen	de	prou	autonomia	
personal	o	capacitat	de	triar	les	activitats	del	seu	entorn	
escolar.	Pel	que	fa	a	les	causes	de	les	seves	insatisfaccions,	
indiquen	que	els	agradaria	tenir	espais	per	expressar	els	
seus	punts	de	vista	sobre	els	horaris	escolars	o	sobre	la	
quantitat	de	deures.	“Volem	que	els	mestres	i	les	mestres	
ens	demanin	l’opinió,	per	exemple	com	distribuir	la	classe”,	
diuen	nens	i	nenes	de	l’Eixample.

En	relació	amb	els	aspectes	relacionals,	3	de	cada	10	infants	
no	estan	prou	satisfets	amb	els	companys	i	les	companyes	
de	classe	i	2	de	cada	10	amb	els	amics	i	les	amigues.	Pel	
que	fa	al	professorat,	el	44%	dels	infants	pensa	que	no	els	
escolten	prou	ni	es	preocupen	prou	per	ells,	i	el	37%	que	
els	i	les	mestres	no	els	donarien	suport	en	cas	de	tenir	
un	problema.	La	presència	de	relacions	conflictives	i,	a	

vegades,	d’assetjament	escolar,	té	un	fort	impacte	negatiu	
per	als	infants	que	en	són	víctimes.	L’assetjament	és	un	
fenomen	grupal	i	molts	infants	senten	que	les	situacions	
de	violència	tendeixen	a	banalitzar-se.	Un	70%	ha	dit	que	
al	seu	centre	hi	ha	baralles	almenys	1	dia	a	la	setmana,	i	
un	43%	que	els	han	deixat	de	banda	almenys	una	vegada.	
Recordem	que	sentir-se	segurs	a	l’escola	és	una	de	les	
6	experiències	que	més	contribueixen	al	benestar	dels	
infants.	“Si	es	porten	malament	amb	tu	tens	com	ànsia	i	et	
venen	més	malalties”,	diu	el	Marc,	de	Sants-Montjuïc.

La	recerca	també	ens	ha	permès	observar	que	els	infants	
que	assenyalen	que	tenen	alguna	dificultat	personal	(física,	
d’aprenentatge	o	per	malaltia) estan	menys	satisfets	amb	
tots	els	aspectes	de	l’entorn	escolar	(vida	d’estudiant,	
aprenentatges	escolars,	relacions	amb	les	amistats	i	
companys/anyes	de	classe).	Això	ens	indica	la	necessitat	
de	preveure	mesures	de	suport	específiques	per	a	aquests	
infants.	“Hi	ha	nens	que	no	els	agrada	la	seva	escola	potser	
perquè	els	costa	aprendre	i	es	posen	nerviosos”,	diu	la	
Gisela, de Sant Martí.

8. Perquè els infants se sentin satisfets amb el barri i 
la ciutat, calen espais de joc on es puguin trobar amb 
altres nens i nenes, bones relacions de veïnatge, així 
com barris nets i segurs on es puguin desplaçar amb 
llibertat
Els	infants	de	10	a	12	anys	de	la	ciutat	de	Barcelona	ens	han	
dit	que	un	bon	barri	ha	de	ser	tranquil	(sinònim	de	segur),	
alegre	(sinònim	de	vida comunitària),	net	i	poc	sorollós	
(sinònims	de	saludable).	Des	d’aquesta	visió,	3	de	cada	
10	infants	s’han	manifestat	poc	satisfets	amb	el	seu	barri	
i	5	de	cada	10	diuen	que	al	barri	on	viuen	no	hi	ha	prou	
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espais	de	joc,	sobretot	els	que	viuen	en	barris	on	les	rendes	
acostumen	a	ser	baixes.	Tot	i	ser	una	experiència	principal	
per	al	benestar,	el	38%	diu	que	no	juga	ni	passa	prou	
temps	a	l’aire	lliure.	“Hi	ha	parcs,	però	són	molt	infantils	
i	ens	diuen	que	no	podem	entrar	perquè	són	per	nens	més	
petits.	No	hi	ha	parcs	per	a	nosaltres”,	diu	l’Arnau,	d’Horta-
Guinardó.

Quant	a	les	relacions	veïnals,	diuen	que	s’ho	passen	bé	
quan	hi	ha	vida	al	barri,	ja	que	valoren	positivament	que	els	
veïns	i	les	veïnes	es	coneguin,	així	com	trobar-se	amb	altres	
nens	i	nenes	al	carrer	amb	qui	poder	jugar.	Per	contra,	7	de	
cada	10	infants	creuen	que	els	adults	del	barri	on	viuen	no	
els	escolten	prou,	i	6	de	cada	10	consideren	que	no	són	prou	
amables	amb	ells.	“És	important	estimar	el	teu	barri.	El	teu	
barri	és	com	si	fos	casa	teva,	és	important	que	t’hi	sentis	
com	si	fos	teu”,	diu	l’Emma,	de	Gràcia.

Finalment,	prop	de	la	meitat	dels	infants	(49%)	no	se	
senten	prou	segurs	quan	es	desplacen	pel	barri	on	viuen,	
una	qüestió	que	preocupa	més	a	les	nenes	i	els	infants	que	
viuen	en	barris	on	les	rendes	acostumen	a	ser	baixes.	Hi	
ha	un	clam	unànime	entre	els	infants	per	demanar	menys	
cotxes	al	carrer,	una	qüestió	que	relacionen	no	només	amb	
la	reducció	de	la	contaminació,	sinó	també	amb	la	seva	
seguretat	i	la	possibilitat	d’anar	sols	pel	carrer.	“No	m’ha	
agradat	que	em	preguntin	si	em	sento	segur	quan	passo	pel	
barri	on	visc,	perquè	a	vegades	hi	ha	baralles”,	diu	l’Àlex,	de	
Ciutat	Vella.

9. Els nens i les nenes de 10 a 12 anys de Barcelona són 
conscients de l’existència de desigualtats socials, dels 
diferents rols de gènere i de les dificultats més grans 

a què s’han d’enfrontar els infants amb pares o mares 
nascuts a l’estranger
Els	nens	i	les	nenes	evidencien	conèixer	els	impactes	
negatius	de	les	desigualtats	socials	que	caracteritzen	
la	nostra	societat	i	manifesten	que	tenir	una	casa	i	
disposar	dels	béns	necessaris	per	viure	són	condicions	
imprescindibles	per	al	benestar	de	qualsevol	infant.	Tot	i	
que	la	gran	majoria	d’infants	estan	satisfets	amb	la	casa	
on	viuen	(83%)	i	les	coses	que	tenen	(79%),	un	22%	es	
preocupa	sempre	o	sovint	pels	diners	de	la	seva	família,	
sobretot	els	infants	que	viuen	en	barris	on	les	rendes	
acostumen	a	ser	baixes.	Així	mateix,	els	infants	que	viuen	
en	barris	de	rendes	baixes	i	els	que	pateixen	privacions	
materials	es	mostren	menys	satisfets	amb	la	seva	vida	en	
general. 

En	perspectiva	de	gènere,	els	infants	perceben	que	són	
educats	i	educades	en	uns	rols	diferenciats	que	consideren	
injustos,	en	la	mesura	que	condicionen	el	que	s’espera	
d’ells	i	elles	en	funció	de	si	són	nen	o	nena.	Com	ja	hem	
assenyalat	anteriorment,	tot	i	que	la	variable	sexe	no	
condiciona	estadísticament	la	seva	satisfacció	amb	la	vida	
en	global,	sí	que	s’han	constatat	diferències	rellevants	en	
aspectes	concrets	de	la	vida	segons	si	són	nens	o	nenes	
(troballa	2).

L’impacte	en	el	benestar	per	raó	d’origen	dels	pares	o	mares	
no	es	pot	observar	amb	suficient	profunditat,	però	hi	ha	prou	
evidència	per	vincular-lo	amb	una	satisfacció	inferior	amb	la	
vida	en	global	i	amb	aspectes	concrets	de	la	vida	(troballa	2).	
Trobem	la	diferència	més	important	en	la	satisfacció	amb	les	
coses	que	tenen:	entre	els	menys	satisfets,	un	64%	té	pares	o	
mares	d’origen	estranger,	i	el	36%	pares	o	mares	autòctones.	
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En	la	recerca	qualitativa,	els	infants	es	mostraven	molt	
d’acord	amb	el	fet	que	l’origen	estranger	dels	pares	o	
mares	d’un	nen	o	nena	pot	ser	motiu	de	discriminació	en	
determinades	circumstàncies	de	la	vida	quotidiana.

10. Com més satisfacció hi ha amb la vida en global 
durant la infància, més felicitat, més optimisme i 
millors expectatives de futur es tenen
Els	infants	satisfets	amb	la	vida	en	global	també	se	senten	
feliços	(86%)	i	optimistes	(87%),	i,	a	més,	expressen	millors	
expectatives	envers	el	seu	futur	(75%).	En	contrast,	els	
nens	i	les	nenes	amb	baixa	satisfacció	amb	la	vida	tenen	3	
vegades	menys	probabilitats	d’expressar	bones	expectatives	
de	futur	(només	el	23%	ho	fan).	Tot	i	la	forta	vinculació,	no	
és	una	relació	directa,	ja	que	un	25%	d’infants	no	perceben	
unes	expectatives	de	futur	gaire	satisfactòries,	malgrat	que	
es	mostrin	molt	satisfets	amb	la	seva	vida	en	global.	Les	
condicions	materials,	la	seguretat,	la	satisfacció	amb	el	
propi	cos	i	sentir-se	escoltats	per	les	persones	adultes	són	
els	aspectes	que	més	es	relacionen	amb	la	configuració	de	
millors	o	pitjors	expectatives	de	vida	dels	nens	i	les	nenes.

En	el	marc	dels	tallers	participatius,	els	nens	i	les	nenes	
valoren	que	el	fet	que	el	31%	dels	infants	expressin	que	
no	estan	prou	satisfets	amb	la	seva	vida	és	un	mal	resultat	
i	reclamen	de	manera	unànime	que	el	100%	puguin	
sentir-se	molt	satisfets	amb	la	seva	vida.	Afavorir	millors	
condicions	perquè	tots	i	cada	un	dels	nens	i	nenes	de	la	
ciutat	es	mostrin	molt	satisfets	amb	la	vida	revertiria	en	
el	seu	benestar	present.	Tindríem	infants	més	feliços,	més	
optimistes	i	amb	millors	expectatives	envers	el	seu	futur.	
De	retruc,	tindríem	també	un	futur	millor	per	al	conjunt	de	
la ciutadania.

4. I, finalment, com pensen els nens i les nenes de 10 a 12 
anys de Barcelona que podem millorar el seu benestar? 
Els	infants	de	la	ciutat	no	només	ens	han	dit	com	estaven,	
sinó	que	també	ens	han	indicat	com	ho	hem	de	fer	perquè	
estiguin	millor.	Han	posat	sobre	la	taula	5.000	propostes	
que	ha	calgut	sintetitzar	per	poder	veure-hi	clar.	Com	hem	
explicat	anteriorment,	l’“Agenda	dels	infants” recull la 
síntesi	de	les	demandes	que	els	infants	fan	a	la	societat,	
així	com	les	propostes	per	convertir	tot	allò	que	no	els	
va	bé	o	les	seves	preocupacions	en	espais	de	benestar.	A	
continuació,	se’n	poden	llegir	les	propostes	principals	
agrupades	per	àmbits:

Àmbit personal:
-	Aconseguint	que	les	persones	adultes	els	ajudin	a	
promoure	la	seva	autoestima	i	acceptar	millor	el	propi	
cos.
-	Posant	més	èmfasi	a	ensenyar-los	a	cuidar-se	millor	i	
tenir	hàbits	saludables.	
-	Facilitant	més	temps	per	poder-se	relaxar,	parlar	i	
passar-ho	bé	en	família.
-	Afavorint	que	dediquin	menys	temps	d’estudi	fora	de	
l’escola	i	que	disposin	de	més	temps	per	jugar	i	estar	
amb	els	amics	i	les	amigues.

Àmbit familiar:
-	Tenint	més	temps	per	estar,	compartir	i	gaudir	amb	la	
família.
-	Sentint-se	més	segurs	i	segures,	percebent	que	rebran	
el	suport	de	la	seva	família	en	cas	de	tenir	un	problema.
-	Tenint	més	escolta	per	part	de	les	persones	adultes	del	
seu	entorn	familiar	i	sentint	que	es	prenen	seriosament	
el	que	diuen.
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-	Ampliant	els	marges	de	llibertat	i	autonomia	que	els	
donen	els	seus	pares	o	mares,	i	sentint	que	aquests	
tenen	més	confiança	en	les	seves	capacitats.

Àmbit escolar:
–	Tenint	més	marge	de	participació	en	les	decisions	de	
l’escola	i	diversificant	les	maneres	d’aprendre.
–	Sentint-se	més	segurs	i	segures	al	seu	centre	educatiu,	
percebent	que	rebran	el	suport	del	professorat	en	cas	de	
tenir	un	problema.	
–	Amb	mesures	per	prevenir	el	bullying	i	lluitar-hi	
decididament	si	es	produeix.

Àmbit de barri:
–	Fent	més	vida	al	carrer,	més	activitats	a	l’aire	lliure	i	
amb	les	persones	del	barri.
–	Sabent	que	rebran	el	suport	dels	seus	veïns	i	veïnes	en	
cas	de	tenir	un	problema	i	promovent	l’amabilitat	de	les	
persones	adultes	del	barri.
–	Disposant	de	més	i	millors	espais	adequats	a	les	seves	
necessitats	de	trobada	i	de	joc	amb	altres	nens	i	nenes.
Sentint-se	més	segurs	i	segures	quan	es	desplacen	i	
quan	juguen	al	barri.	
–	Podent-se	moure	en	una	ciutat	més	verda,	més	
tranquil·la,	més	neta	i	lliure	de	contaminació.

Àmbit social i cultural:
–	Aconseguint	que	tots	els	nens	i	nenes	tinguin	el	que	
necessiten	per	créixer	a	la	ciutat.
–	Facilitant	que	prenguin	consciència	de	les	coses	que	
tenen	i	que	els	donin	més	valor.

En resum 
Malgrat	que	no	hi	ha	una	fórmula	màgica	o	matemàtica	
per garantir el benestar dels infants, el “Parlen els nens 
i	nenes”	ha	permès	aportar	molta	llum	(en	forma	de	
coneixement	inèdit	—quantitatiu	i	qualitatiu—	sobre	el	
benestar	infantil)	sobre	com	fer	que	els	nens	i	les	nenes	de	
Barcelona	visquin	i	creixin	millor.	El	“Parlen”	ha	permès	
identificar	no	només	amb	quins	aspectes	de	la	seva	vida	els	
infants	de	la	ciutat	estan	més	o	menys	satisfets,	sinó	també	
quins	són	els	marges	de	millora	en	el	benestar	o	quines	són	
les	condicions	de	vida	i	les	experiències	durant	la	infantesa	
que	l’afavoreixen	o	desafavoreixen.	Així	mateix,	també	ha	
permès	conèixer	com	es	correlaciona	la	satisfacció	global	
amb	la	vida	amb	la	felicitat,	l’optimisme	o	les	expectatives	
de futur. 

La	diagnosi	és	només	el	primer	pas	per	definir	actuacions	
de	millora;	així	que	tot	aquest	coneixement	(que	se	centra	
en	com	els	infants	perceben	la	seva	salut	i	com	se	senten	
amb	ells	mateixos,	la	família,	la	llar	on	viuen,	les	amistats,	
l’escola,	les	activitats	que	fan	durant	el	seu	temps	lliure	
o	el	barri	on	viuen)	és	molt	valuós.	Però	aquesta	no	és	
l’única	aportació	del	programa.	A	més	de	generar	tot	aquest	
coneixement,	el	“Parlen”	ha	demostrat	que	és	possible	fer-
ho	partint	del	dret	dels	infants	a	ser	escoltats	i,	sobretot,	
ha	evidenciat	que	és	possible	fer-ho	reconeixent	la	
capacitat	de	nens	i	nenes	de	ser	informants	clau	(fase	1	del	
programa:	enquesta),	la	seva	capacitat	de	ser	copartícips	
en	la	interpretació	de	dades	i	de	formular	propostes	de	
millora	rellevants	(fase	2:	tallers	d’anàlisi	i	propostes),	
i,	també,	la	seva	capacitat	de	fer-les	arribar	i	debatre-les	
amb	representants	polítics	i	socials	de	la	ciutat	en	primera	
persona	(fase	3:	diàlegs	a	partir	de	l’“Agenda	dels	infants”).	
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El	reconeixement	d’aquesta	doble	vàlua	del	programa	
(oportunitat	de	participació	i	font	de	coneixement)	des	de	
múltiples	agents	públics,	però	també	privats	i	d’iniciativa	
social,	facilita	que	el	programa	es	consolidi	com	una	nova	
eina	de	coneixement	amb	caràcter	permanent,	emmarcada	
en	l’Observatori	0-17	BCN26,	que	aporta	dades,	diagnosi	i	
evidència	per	orientar	les	polítiques	públiques	d’infància	
i	fer	que	Barcelona	esdevingui	una	ciutat	cada	cop	millor	
perquè	hi	visqui	la	infància	i	l’adolescència.	

Agraïments 
Volem	agrair	a	Maria	Truñó,	actual	comissionada	
d’Educació	de	l’Ajuntament	de	Barcelona,	el	seu	rol	clau	
en	el	“Parlen	els	nens	i	nenes”	com	a	directora	de	l’Institut	
Infància	i	Adolescència	de	Barcelona	durant	els	primers	
anys	del	programa	(2016-2019).	També	volem	agrair	les	
aportacions	inestimables	de	les	persones	del	grup	motor:	
Francesc	Íñiguez	i	Maribel	Jiménez,	en	representació	
del	Consorci	d’Educació	de	Barcelona;	Àngels	Cadena	
i	Eugeni	Torres,	en	representació	de	les	direccions	de	
centres	d’educació	primària	de	Barcelona;	Pep	Villarreal,	
Pep	Gómez,	Sergi	Martí,	Maribel	del	Moral,	Carles	Gil	
i	Clàudia	Raya,	en	representació	de	l’Àrea	de	Drets	
Socials	de	l’Ajuntament	de	Barcelona;	Manel	Punsoda,	
en	representació	de	l’Àrea	de	Drets	de	Ciutadania	i	
Participació,	i	Joan	Coma	i	Pilar	Lleonart,	en	representació	
de	l’Institut	Municipal	d’Educació	de	Barcelona.	Finalment,	
volem	expressar	el	nostre	reconeixement	més	sincer	a	tots	
els	nens	i	nenes	i	totes	les	persones	que	han	fet	possible	el	
programa.
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Aquest article posa en relleu les mancances existents 
pel que fa a la informació i a les dades sobre la realitat 
de les oportunitats educatives a la ciutat de Barcelona; 
primer per a l’etapa infantil no universal ni obligatòria, 
segon per a la franja de P3 a 4t d’ESO, tercer per a l’etapa 
postobligatòria, i finalment, per a l’educació més enllà 
del temps escolar que es desenvolupa en activitats 
extraescolars esportives, artístiques, caus i esplais, 
entorns socioeducatius, o durant les vacances d’estiu.   
El text mostra com els dos informes sobre les oportunitats 
educatives de Barcelona elaborats per a l’Ajuntament per 
part de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona – 
Institut Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) han contribuït a omplir aquest buit d’informació 
pública i han situat així la ciutat en una posició millor 
per obrir debats, compartir reptes i desplegar polítiques 
educatives més robustes i més ben informades. 

Fins	fa	ben	poc	Barcelona	no	disposava	d’una	eina	
periòdica	per	radiografiar	la	situació	de	l’educació	a	la	
ciutat	que	fos	útil	per	sistematitzar	i	analitzar	amb	rigor	
les	dades	disponibles,	i	fer-ne	seguiment,	tot	identificant	
reptes	i	experiències	rellevants.	L’àmbit	de	la	salut	sí	que	
té	una	llarga	i	robusta	tradició	d’informes	sobre	la	situació	
de	la	salut	a	la	ciutat:	des	del	1983,	anualment,	l’Agència	de	
Salut	Pública	de	Barcelona	elabora	i	publica	l’informe	“La	
salut	a	Barcelona” en	què	presenta	l’estat	de	la	situació	i	fa	
seguiment	dels	principals	indicadors	en	salut	a	la	ciutat	en	
el	marc	dels	determinants	de	l’entorn	socioeconòmic	i	físic.	

Oportunitats  
educatives de la infància  
i l’adolescència: 
informes per basar les polítiques 
públiques en evidències

Maria Truñó1

Paraules clau: equitat, oportunitats educatives, reptes 
educatius, desigualtats

1. Comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (des d’agost del 
2019) i directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (d’octubre 
del 2015 a juliol del 2019).
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Davant	d’aquest	buit,	l’any	2016	l’Àrea	de	Drets	Socials	de	
l’Ajuntament	de	Barcelona	va	fer	un	encàrrec	en	aquest	
sentit	a	l’Institut	Infància	i	Adolescència	de	Barcelona	
(IIAB-IERMB),	un	ens	públic	dedicat	al	coneixement	per	
millorar	polítiques	que	afecten	la	infància.	

Com	a	directora	de	l’IIAB	vaig	dirigir	el	primer	informe	
“Oportunitats	educatives	a	Barcelona”	del	2016,	en	
l’elaboració	del	qual	va	participar	un	equip	investigador	
compost	per	Elena	Sintes,	Sheila	González	i	Albert	
Sánchez-Gelabert,	i	el	segon	informe	“Oportunitats	
educatives	de	la	infància	i	l’adolescència	a	Barcelona	
2018-2019”	amb	Alba	Castejón	i	Adrián	Zancajo2.	També	
hi	va	participar	un	comitè	assessor	de	persones	expertes	
de	l’àmbit	de	la	recerca	que	vetllava	per	la	qualitat	dels	
enfocaments	i	les	anàlisis.	Estem	a	l’inici,	doncs,	d’una	
sèrie	de	recerques	que	esperem	que	tinguin	un	llarg	
recorregut	i	es	consolidin,	com	en	l’àmbit	de	la	salut.

Aquestes	dades	i	anàlisis	que	recullen	els	dos	informes	
d’oportunitats	educatives	a	Barcelona volen	servir	per	
radiografiar	la	situació	de	l’educació	en	la	infància	i	
l’adolescència	(0-17	anys)	partint	d’indicadors,	així	com	
identificar	i	dimensionar	els	principals	reptes	de	les	
polítiques	educatives	a	la	ciutat	de	Barcelona.	I,	més	enllà	
de	la	generació	de	coneixement,	volen	també	ser	informes	
útils	per	al	canvi	i	la	millora	i,	per	tant,	volen	enriquir	
debats	informats,	així	com	afavorir	que	les	decisions	de	
política	pública	es	prenguin	a	partir	d’evidències	i	que	
vagin	orientades	cap	el	gran	objectiu	de	l’equitat	educativa.

L’educació	no	és	una	política	pública	més,	és	una	política	
vertebral	en	una	societat	que	necessita	tota	mena	de	

capacitats	per	resoldre	problemes	i	millorar	la	vida	de	
les	persones.	El	seu	potencial	predistributiu	i	de	millora	
de	l’equitat	i	la	cohesió	social	és	inqüestionable,	i	és	
per	això	que	cal	enfocar-la	cap	aquí.	Alhora,	l’educació	
afecta	enormement	el	benestar	i	les	vides	dels	infants	i	
adolescents,	ja	que	tots	i	totes	passen	a	l’escola	bressol,	
a	l’escola	i	a	l’institut	molt	temps	en	una	etapa	clau	i	on	
viuen	experiències	vitals	molt	importants	que	també	els	
condicionen	les	seves	trajectòries	vitals.	En	aquest	sentit,	
l’educació	no	només	hauria	d’interessar	en	el	cas	de	tenir	
fills,	filles,	nets,	netes,	sinó	que	hauria	de	ser	un	tema	
polític	rellevant	per	al	conjunt	de	la	ciutat,	atès	el	seu	
caràcter	emancipador	i	transformador	de	la	societat.		

Més	enllà	del	propòsit	d’analitzar	la	situació	de	les	
oportunitats	educatives	de	la	infància	i	l’adolescència	a	la	
ciutat	de	Barcelona	posant	un	focus	especial	en	l’equitat	
educativa,	cal	subratllar	quatre	punts	forts	d’aquests	
informes:	en	primer	lloc,	abasten	les	oportunitats	
educatives	en	un	sentit	ampli,	des	de	la	primera	
infància,	passant	per	l’etapa	universal	i	obligatòria	de	
P3	a	4t	d’ESO,	fins	a	la	secundària	postobligatòria	i	les	
oportunitats	educatives	més	enllà	del	temps	escolar.	En	
segon	lloc,	analitzen	la	situació	a	escala	de	ciutat	i	també	
amb	desagregació	als	deu	districtes	per	tal	de	capturar	
disparitats	i	similituds	territorials.	En	tercer	lloc,	plantegen	
una	fotografia	fixa	i,	alhora,	una	evolució	temporal	dels	

2. L’informe del 2016-2017 es pot descarregar a l’enllaç següent: http://
institutinfancia.cat/mediateca/informe-oportunitats-educatives-
barcelona-2016/. I el del 2018-2019 es pot descarregar en aquest enllaç: 
http://institutinfancia.cat/mediateca/informe-oportunitats-educatives-de-la-
infancia-i-ladolescencia-a-barcelona-2018-2019/
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principals	indicadors.	Finalment,	en	darrer	lloc,	els	
informes	també	combinen	l’anàlisi	de	les	darreres	dades	
estadístiques	consolidades	(amb	les	limitacions	vinculades	
a	l’escassetat	i	amb	la	voluntat	de	treballar	conjuntament	
per	millorar	en	la	gestió	del	coneixement)	amb	anàlisis	
qualitatives	d’experiències	rellevants	enfocades	a	treballar	
en	els	reptes	identificats.		

1. Principals reptes en les polítiques educatives  
a la ciutat

1.1 Petita infància: reforçar i diversificar l’oferta pública 
d’educació i criança i mobilitzar perfils socials menys 
presents 
Tenim	evidències	suficients	per	assegurar	que	el	primer	
cicle	d’educació	infantil	hauria	de	ser	reconegut	com	a	
etapa	educativa	estratègica	i	tendir	a	ampliar	la	seva	oferta	
pública	cap	a	la	universalització	i	diversificació	tenint	en	
compte	els	diferents	nivells	de	l’Administració	pública.	
Ara	bé,	la	realitat	barcelonina	dista	d’aquest	horitzó:	el	
44,3%	d’infants	de	0	a	2	anys	estan	escolaritzats	en	escoles	
bressol	municipals	(EBM)	o	llars	d’infants	privades	i	es	
confirma	la	tendència	creixent	d’aquesta	taxa,	que	és	
superior	a	la	catalana	(38,2%).	Tanmateix,	persisteixen	
importants	disparitats	territorials,	i	els	districtes	de	menor	
renda	escolaritzen	significativament	menys:	a	les	Corts	o	
Sarrià	-	Sant	Gervasi	es	duplica	la	taxa	d’escolarització	0-2	
de	Ciutat	Vella.	

Davant	d’aquesta	desigualtat,	si	mirem	específicament	
l’oferta	pública	en	la	xarxa	d’EBM,	veiem	que	tan	sols	
atén	el	20%	dels	infants	menors	de	tres	anys	de	la	ciutat	
(mentre	que	les	llars	d’infants	privades	n’atenen	un	24%).	

En	aquest	escenari	és	pertinent	que	com	a	servei	públic	
escàs	(només	absorbeix	el	54%	de	la	demanda),	costós	
(i	pendent	de	cofinançament	de	la	Generalitat)	i	molt	
valuós	socialment,	reforcem	el	seu	paper	clau	per	reduir	
desigualtats	educatives	(més	enllà	de	ser	concebut	com	un	
dispositiu	per	a	la	conciliació	laboral).	En	aquest	sentit,	
és	important	tenir	en	compte	el	creixement	de	l’oferta	
pública	amb	la	xarxa	d’EBM	allà	on	hi	ha	més	necessitats	
socioeconòmiques	i	taxes	d’escolarització	més	baixes,	i	
cuidar,	alhora,	la	barreja	de	perfils	socials	als	centres.	

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Font: Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Ca
ta

lu
ny

a

Ba
rc

el
on

a

Ci
ut

at
 V

el
la

L’E
ix

am
pl

e

Sa
nt

s-
M

on
tju

ïc

Le
s 

Co
rt

s

Sa
rr

ià
-S

an
t G

er
va

si

G
rà

ci
a

H
or

ta
-G

ui
na

rd
ó

N
ou

 B
ar

ris

Sa
nt

 A
nd

re
u

Sa
nt

 M
ar

tí

38,2

44,3

26,2

44,4 45,5

61,1
58,7

47,1

36,5 36,8

41,9
46,2

Gràfic 1. Taxa d’escolarització d’infants 0-2 anys per territori (%). Curs 
2017-2018



28 | Barcelona Societat En profunditat

Un	dels	reptes	principals,	doncs,	és	arribar	als	públics	
tradicionalment	absents	en	l’educació	infantil	de	primer	
cicle,	precisament	perquè	és	en	aquests	sectors	socials	on	
hi	ha	més	evidències	dels	impactes	positius	en	les	seves	
trajectòries	educatives	i,	per	tant,	en	la	cohesió	social.

En	aquesta	mateixa	direcció,	la	introducció	de	la	tarifació	
social	a	les	EBM	(a	partir	del	curs	2017-2018),	com	a	mesura	
d’assequibilitat	econòmica,	pretenia	reduir	els	obstacles	
econòmics	del	preu	públic	fix	en	l’accés	a	aquest	servei	
educatiu	per	tal	d’afavorir	una	major	escolarització	dels	
infants	de	famílies	més	desafavorides	socialment	i	menys	
presents.	Una	dada	il·lustrativa	en	aquest	sentit	és	que	els	
infants	estrangers	de	la	ciutat	estan	3,5	vegades	menys	
escolaritzats	en	l’etapa	0-2	que	els	autòctons.

1.2. De P3 a 4t d’ESO: increment d’oferta i demanda en 
centres públics i segregació escolar
En	aquestes	etapes	d’educació	universal	i	obligatòria	
s’escolaritzen	a	la	ciutat	prop	de	180.000	infants	i	
adolescents	d’entre	els	3	i	els	16	anys.	Amb	les	darreres	
dades,	es	consolida	el	canvi	de	tendència	dels	últims	anys	
amb	l’increment	sostingut	tant	en	la	demanda	de	places	
públiques	a	P3	com	en	la	matrícula	en	centres	públics	
en	tots	els	nivells.	Alhora,	s’identifica	una	sobreoferta	
de	places	concertades	a	P3,	ja	que	de	cada	cinc	places	
concertades	ofertes,	finalment	una	no	es	demana.	

Tanmateix,	el	pes	estructural	del	sector	privat	concertat	
continua	sent	molt	superior	a	la	ciutat	respecte	al	conjunt	
de	Catalunya:	l’alumnat	matriculat	en	centres	públics	
en	les	tres	etapes	se	situa	per	sota	del	47%	a	Barcelona	i	
per	sobre	del	63%	a	Catalunya.	Com	a	mínim,	assimilar	

el	context	barceloní	al	català	revertint	el	dèficit	històric	
de	centres	públics	en	les	etapes	universals	i	obligatòries,	
sobretot	a	l’ESO,	és	un	dels	principals	reptes	educatius	de	
la ciutat. 

D’altra	banda,	les	dades	analitzades	confirmen	la	
distribució	desigual	d’alumnat	amb	majors	complexitats	
socials	i,	per	tant,	educatives:	els	centres	concertats	de	
Barcelona	escolaritzen	2	vegades	menys	infants	amb	
necessitats	específiques	de	suport	educatiu	(NESE),	3	
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2n cicle educació infantil Primària ESO
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Gràfic 2. Percentatge d’alumnat de 2n cicle d’educació infantil d’educació 
primària i d’ESO, segons titularitat. Curs 2017-2018

Font: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Catalunya        Barcelona



29

vegades	menys	infants	estrangers	i	4	vegades	menys	
alumnes	amb	beques	menjador	que	els	públics.	Per	revertir	
aquesta	realitat	tant	desigual	entre	els	centres	amb	fons	
públics	de	la	ciutat,	des	del	curs	2019-2020	disposem	d’una	
eina:	el	Pla	de	xoc	contra	la	segregació,	per	la	igualtat	
d’oportunitats	i	l’èxit	educatiu.	Aquest	pla	pioner,	impulsat	
per	l’Ajuntament	en	el	marc	del	Consorci	d’Educació	de	
Barcelona,	posa	fil	a	l’agulla	per	fer	front	a	la	ciutat	a	
aquest	problema	estructural	del	sistema	educatiu,	en	línia	
amb	el	Pacte	contra	la	segregació	escolar	a	Catalunya	
impulsat	pel	Síndic de Greuges.	Caldrà	desenvolupar-lo	
a	fons	i	avaluar-lo	per	assegurar	que	avança	i	assoleix	
els	objectius	d’una	escolarització	més	equilibrada	i	de	
proximitat	a	partir	de	la	corresponsabilitat	entre	centres	
amb	fons	públics	en	l’atenció	a	l’alumnat	amb	necessitats	
específiques	de	suport	educatiu.

Respecte	a	la	taxa	de	graduació	a	4t	d’ESO,	Barcelona	ha	
seguit	una	tendència	ascendent	fins	al	91%	actual,	i	se	
situa	4	punts	per	sobre	de	Catalunya	(86,7%).	Pel	que	fa	a	
l’assoliment	de	competències	bàsiques,	cal	destacar	que	
ha	disminuït	un	25%	la	disparitat	entre	districtes	a	partir	
de	la	millora	dels	resultats	a	Ciutat	Vella	(en	dos	cursos	ha	
passat	del	35,5%	al	29%),	mentre	que	Sarrià	-	Sant	Gervasi	
es	manté	en	un	5%.	Si	bé	caldrà	corroborar	la	consolidació	
i	l’abast	d’aquests	indicadors	els	propers	anys,	apunten	
en	la	bona	direcció	en	un	repte	clau	de	la	ciutat,	recollit	
en	l’Estratègia	per	a	la	inclusió	social	i	la	reducció	de	les	
desigualtats	2017-2027	de	Barcelona:	reduir	la	disparitat	
territorial	en	l’èxit	educatiu	de	l’alumnat.	

Tot	i	aquestes	dades	de	tendència	positiva,	cal	no	oblidar	
que	la	fotografia	té	excessius	contrastos:	el	percentatge	

de	no	assoliment	de	competències	bàsiques	en	acabar	
l’ESO	a	Ciutat	Vella	continua	sent	6	vegades	superior	que	a	
Sarrià-Sant	Gervasi.	Per	tant,	calen	grans	esforços	enfocats	
a	reduir	les	desigualtats	de	resultats	escolars	a	escala	
territorial,	entre	d’altres,	a	partir	de	la	priorització	de	
recursos	segons	perfils	de	l’alumnat	que	atén	cada	centre,	
en	paral·lel	a	combatre	la	ja	esmentada	segregació	escolar.

1.3. Secundària postobligatòria: abandonament i trajectòries 
educatives
En	l’etapa	secundària	postobligatòria	a	Barcelona,	el	
batxillerat	continua	sent	l’opció	escollida	per	6	de	cada	
10	estudiants,	per	només	4	de	cada	10	que	trien	cicles	
formatius	de	grau	mitjà	(CFGM).	Tanmateix,	és	destacable	
el	creixement	sostingut	dels	alumnes	matriculats	a	
CFGM	amb	un	43%	més	des	del	curs	2006-2007.	També	
cal	subratllar	l’increment	d’oferta	en	centres	públics:	al	
curs	2019-2020	només	resta	un	districte	sense	cap	centre	
públic	de	formació	professional	(Sarrià	-	Sant	Gervasi).	
Tot	i	les	millores	assenyalades,	cal	incrementar	el	nombre	
de	centres	i	places	públiques	a	l’etapa	postobligatòria,	
sobretot	en	CFGM.

Novament,	un	tret	diferencial	de	la	ciutat	en	la	secundària	
postobligatòria	comparativament	amb	el	conjunt	de	
Catalunya	és	el	gran	pes	del	sector	privat:	la	matrícula	
pública	de	Barcelona	se	situa	uns	30	punts	per	sota	de	
la	catalana.	Pel	que	fa	a	batxillerat,	la	matrícula	pública	
només	és	majoritària	en	tres	districtes:	Sant	Martí,	Nou	
Barris	i	Sants-Montjuïc.

Prevenir	l’abandonament	prematur	dels	estudis,	amb	
dispositius	d’orientació	educativa	i	una	major	oferta	
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assequible,	és	un	repte	no	només	de	ciutat,	sinó	europeu,	ja	
que	s’alinea	amb	la	fita	de	l’Estratègia	Europa	2020.	 
Cal	continuar	apostant	per	recursos	de	noves	oportunitats	
per	a	aquells	(sobretot	són	nois)	que	han	abandonat	el	
sistema	educatiu	prematurament	per	tal	d’aconseguir	
que	reprenguin	el	seu	recorregut	formatiu,	com	en	el	
servei	socioeducatiu	municipal	en	fase	pilot	de	l’Escola	
de	Segones	Oportunitats	oberta	el	2019	a	la	ciutat.	
Persisteixen	desigualtats	i	exclusions	en	el	sistema	
educatiu,	per	la	qual	cosa	cal	millorar	l’articulació,	
dispositius	i	suports	per	allargar	les	trajectòries	formatives,	
tot	afavorint	una	major	participació	de	les	noies	en	els	
CFGM	i	més	presència	d’alumnat	estranger	en	el	conjunt	de	
la	secundària	postobligatòria.	

2. Oportunitats educatives més enllà del temps escolar: 
diversitat d’agents, disparitat i manca d’articulació 
d’oferta, i desigualtats en l’accés segons perfils socials  
Aquest	és,	sens	dubte,	l’àmbit	en	el	qual	es	fa	més	difícil	
disposar	d’una	diagnosi	acurada,	fet	que	evidencia	el	
camí	que	queda	per	recórrer	en	el	reconeixement	de	les	
oportunitats	educatives	i	els	entorns	d’aprenentatges	
més	enllà	de	l’escola	com	a	part	fonamental	dels	drets	
a	l’educació	i	al	lleure.	Les	dades	disponibles	fins	ara	
apunten	clarament	al	fet	que	la	cobertura	de	les	activitats	
educatives	fora	de	l’escola	és	molt	dispar	segons	els	
àmbits:	menys	d’un	10%	participa	en	associacions	de	
lleure	educatiu	durant	el	curs,	un	54%	en	activitats	de	la	
campanya	de	vacances	d’estiu	i	un	70%	en	activitats	de	
lleure	esportiu	setmanalment.

Taula 1. Centres educatius de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà (CFGM) (%), segons titularitat i districte. Curs 2017-2018.  

   Batxillerat (%)   CFGM (%)  

  Públics  Privats  Privats concertats Públics  Privats Privats concertats

Catalunya	 	 66,7	 23,0	 10,3	 65,1	 15,9	 19,0

Barcelona	 	 39,5	 38,2	 22,3	 31,5	 31,5	 37,0

Ciutat	Vella	 60,0	 0,0	 40,0	 44,4	 0,0	 55,6

L’Eixample		 26,1	 56,5	 17,4	 21,4	 57,1	 21,4

Sants-Montjuïc	 66,7	 8,3	 25,0	 30,0	 50,0	 20,0

Les	Corts	 	 27,3	 54,5	 18,2	 20,0	 40,0	 40,0

Sarrià-Sant Gervasi 12,5 78,1 9,4 0,0 50,0 50,0

Gràcia  33,3 44,4 22,2 0,0 33,3 66,7

Horta-Guinardó	 41,2	 41,2	 17,6	 66,7	 16,7	 16,7

Nou	Barris	 		 66,7	 6,7	 26,7	 42,9	 0,0	 57,1

Sant Andreu 33,3 8,3 58,3 0,0 40,0 60,0

Sant Martí  68,8 12,5 18,8 62,5 12,5 25,0

Font:	Departament	d’Educació	de	la	Generalitat	de	Catalunya.
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Pel	que	fa	als	ajuts	econòmics	per	a	l’accés	a	aquestes	
activitats,	sabem	que	el	8,4%	dels	infants	i	adolescents	
reben	ajuts	per	a	la	pràctica	esportiva	fora	de	l’horari	
escolar	i	que	el	nombre	d’aquestes	beques	s’ha	multiplicat	
per	4	entre	el	2014	i	el	2017.	Les	activitats	de	lleure	d’estiu	
de	la	campanya	de	vacances	han	duplicat	els	infants	
participants,	i	els	ajuts	municipals	per	accedir-hi	gairebé	
s’han	triplicat	des	de	l’any	2013.	D’altra	banda,	un	terç	

dels	131	caus	i	esplais	a	la	ciutat	tenen	més	d’un	30%	dels	
participants	amb	beca.	

Malgrat	tots	els	recursos	invertits	en	els	darrers	anys,	
millorar	l’equitat	en	l’accés	a	la	diversitat	d’activitats	i	
entorns	d’aprenentatges	fora	del	temps	escolar	continua	
sent	un	repte	cabdal	amb	factors	no	només	econòmics,	
sinó	també	de	dèficits	territorials	en	l’oferta	i	de	barreres	
socioculturals	que	allunyen	certs	perfils	d’infants	i	
joves	d’aquestes	oportunitats	d’alt	valor	educatiu.	Dues	
experiències	rellevants	de	la	ciutat	analitzades	en	el	darrer	
informe	apunten	a	aquests	reptes:	el	programa	d’educació	
en	el	lleure	Baobab,	per	estimular	caus	i	esplais	en	els	
barris	on	no	hi	ha	aquestes	associacions	(una	vintena	a	la	
ciutat),	o	Instituts	a	Temps	Complet,	per	facilitar	l’accés	
a	activitats	en	el	temps	de	migdia	i	tarda	a	l’ESO	en	
contextos	de	més	complexitats	socials.	

Finalment,	tenim	molt	marge	de	millora	per	consolidar	
la	imprescindible	recollida	i	anàlisi	de	dades	suficients	
quantitatives,	qualitatives	i	territorialitzades,	que	
han	de	ser	útils	per	comprendre	més	bé	els	problemes	
concrets	de	les	diverses	i	desiguals	realitats	educatives	a	
la	ciutat	i	poder	orientar	les	polítiques	públiques	perquè	
tinguin	més	impactes	positius.	I	tant	o	més	important	
que	això	és	convèncer-nos	col·lectivament	i	situar	en	el	
cor	de	les	polítiques	de	la	ciutat	el	que	la	recerca	ja	ha	
evidenciat:	que	la	millora	de	la	qualitat	dels	sistemes	
educatius	passa	inexorablement	per	reduir	els	nivells	de	
desigualtats.	Oportunitats	educatives:	més,	millors	i	més	
ben repartides.
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Gràfic 3. Taxes de participació en la campanya de vacances d’estiu i 
en associacions de lleure educatiu segons districtes.  
Curs 2016-2017



 




