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Grup de treball
IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN LA INFÀNCIA del
Consell Municipal del Benestar Social

2 reptes de treball i 4 prioritats d’actuació per millorar les
vides dels infants i adolescents a la ciutat de Barcelona
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Atendre la infància i l’adolescència en el context
d’emergència obert per la covid-19
L’any 2020, arran de les conseqüències del confinament absolut dels infants i
de les posteriors mesures per contenir la pandèmia, el grup d’Igualtat
d’Oportunitats en la Infància va contribuir activament en l’elaboració del
document Les polítiques socials municipals davant l’impacte de la COVID-19,
aportacions del Consell Municipal de Benestar Social que va servir de base per
la participació del CMBS al Pacte per Barcelona a través de la Taula de Drets
Socials.
Des del grup es van identificar 2 grans reptes sobre com treballar amb i per la
infància en un context d’emergència, i va fixar 4 prioritats d’actuació en les
quals focalitzar-se davant la situació de pandèmia per la covid-19. La majoria
d’aportacions van quedar recollides al Pacte per Barcelona, un nou impuls per
la ciutat i són el full de ruta dels treballs actuals del grup.

2 Reptes:
✓ Aconseguir un bon equilibri entre les mesures d’actuació immediata
derivades d’una situació d’emergència (com el viscut amb el confinament
sobtat de la població), sense deixar d’atendre les mesures estructurals
dirigides a la infància, sense les quals molts dels canvis necessaris no seran
possibles.
✓ Assegurar que en la gestió de qualsevol situació d’emergència tinguem
canals permanents d’escolta de les veus dels infants, acompanyant-los i
proporcionant-los informació clara i adaptada.
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4 Prioritats d’actuació:
1. Garantir els mínims necessaris a la infància i adolescència. Enfortir i
assegurar que totes les famílies vulnerables amb fills a càrrec 0-16 anys puguin
rebre l’ajut d’emergència municipal Fons 0-16. En paral·lel, vetllar per la
necessària complementarietat del Fons 0-16 amb altres ajudes que milloraran
l’entorn de creixement dels infants: RGC i IMV per cobrir les necessitats
bàsiques d’habitatge, energia, alimentació i higiene de tots els infants.

2. Definir i impulsar accions per a lluitar contra les desigualtats educatives
que minven les oportunitats dels infants i retallen els seus horitzons:
prioritàriament garantir aparells digitals per a l’escolarització a casa, accés a
internet, formació on line, participació en espais familiars i lleure educatiu:
esplais-caus, joc, culturals, colònies.

3. Reforçar els dispositius per protegir-los de qualsevol forma de
maltractament o violència a la llar. Estar especialment atents a la seva salut
mental i reforçar els mecanismes d’atenció.

4. Escoltar als infants i adolescents i garantir vies de participació permanents
(també en temps de confinament) per fer polítiques adequades que tinguin en
compte el que ens diuen.
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