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RESUM ANUAL DELS IMPACTES ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ  
 
Durant l’any 2021, l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, així com els 
programes i projectes que duu a terme han tingut 47 aparicions a mitjans de 
comunicació, incloent 5 articles propis publicats en diversos mitjans.  
 

SEGONS TIPUS DE MIJTÀ DE COMUNICACIÓ 

Ràdio 

 

Televisió 

 

Premsa 

 

Online 

 

Total 

 

8 
 

4 7 28 47 

5 són articles propis publicats en premsa 15 són entrevistes o contenen declaracions 

 

SEGONS PROGRAMA 

Observatori 0-
17 

Parlen els 
nens i 
nenes 

Ciutat 
jugable 

Oportunitats 
educatives 

Covid19 i 
infància 

Pla 
d’infància 

de 
Barcelona 

 

 

8 
 

 

15 
 

10 1 1 17 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEGONS INICIATIVA   
Iniciativa mitjà de com. 15 (31,9%)   

 Iniciativa IIAB o AjBCN 32 (68,1%)  

TOTAL  47  

ACCIONS IMPULSADES AMB AJ.BCN.     

Notes de premsa 4   
 

Rodes i convos de premsa 2  
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Articles propis i entrevistes (amb enllaços) 

DATA 
TIPUS 
MITJÀ 

MITJÀ TITULAR  

02/03/2021 online Educa.barcelona 
Els patis, espais privilegiats per garantir joc, contacte 
amb la natura i aprenentatges a l’aire lliure  

13/03/2021 paper  Diari Ara  Covid-19, crisi social i infància  

13/03/2021 online Diari Ara  Covid-19, crisi social i infància  

28/05/2021 online Ara Criatures Dia Internacional del Joc: què diuen els infants?  

31/05/2021 online Educa.barcelona 
Laia Pineda: “Encara no hem entès prou bé que el joc 
és una necessitat vital” 

18/06/2021 premsa  
Xarxa comunitats 
de memòria 

Infància, memòria i construcció de ciutat  

 

 

Llistat de totes les aparicions a mitjans de comunicació (amb enllaços)  

DATA 
TIPUS 
MITJÀ 

MITJÀ TITULAR  

01/03/2021 online Fundación Arquia Tomarse el juego en serio (II)  

02/03/2021 online Educa.barcelona 
Els patis, espais privilegiats per garantir joc, contacte 
amb la natura i aprenentatges a l’aire lliure  

03/08/2021 online Criar.cat 
6 dades que et faran reflexionar per educar en la 
igualtat les teves criatures  

13/03/2021 paper  Diari Ara  Covid-19, crisi social i infància  

13/03/2021 online Diari Ara  Covid-19, crisi social i infància  

14/03/2021 ràdio Ona Codinenca  
Intervenció de Laia Pineda en el programa especial 
Covid-19  

19/03/2021 tv Betevé 
Els nens participen en la reforma dels patis escolars 
per fer-los més verds i amb més jocs  

17/05/2021 online Educa.barcelona Les escoles com a motors de canvi urbà de Barcelona  

24/05/2021 online Educació 360  
Desigualtats socioterritorials i participació en les 
activitats educatives fora de l’escola a Barcelona  

28/05/2021 online Ara Criatures Dia Internacional del Joc: què diuen els infants?  

31/05/2021 online Educa.barcelona 
Laia Pineda: “Encara no hem entès prou bé que el joc 
és una necessitat vital” 

18/06/2021 premsa  

Xarxa de 
comunitats de 
memòria 

Infància, memòria i construcció de ciutat  

08/07/2021 online Educa.barcelona 

Tim Gill: “Garantir un estiu de joc és un reconeixement 
als sacrificis que els infants han fet durant la 
pandèmia”  

13/07/2021 online Línia Xarxa  
Són feliços els infants després de quasi un any i mig de 
pandèmia?  

24/07/2021 online Ara Criatures Ciutats jugables 

24/07/2021 premsa Ara Criatures Ciutats jugables 

03/09/2021 ràdio 
Catalunya Radio - 
Programa Solidaris  

Conciliar en precarietat: "No puc treballar per pagar 
una cangur"  

03/09/2021 online 
Catalunya Radio - 
Programa Solidaris  

Conciliar en precarietat: "No puc treballar per pagar 
una cangur"  

08/09/2021 online Línia Xarxa  La pandèmia menys escoltada  

08/09/2021 online Línia Xarxa  La pandèmia menys escoltada  

16/10/2021 online La ciutat  Barcelona enquesta menors de 8 a 12 anys sobre el 

https://educa.barcelona/2021/03/02/els-patis-espais-privilegiats-per-garantir-joc-contacte-amb-la-natura-i-aprenentatges-a-laire-lliure/
https://educa.barcelona/2021/03/02/els-patis-espais-privilegiats-per-garantir-joc-contacte-amb-la-natura-i-aprenentatges-a-laire-lliure/
https://www.ara.cat/opinio/crisi-social-infancia-covid-19-laia-pineda-ruegg_129_3898801.htm
https://criatures.ara.cat/infancia/dia-internacional-joc-diuen-infants_1_4000349.html
https://educa.barcelona/2021/06/01/laia-pineda-encara-no-hem-entes-prou-be-que-el-joc-es-una-necessitat-vital/
https://educa.barcelona/2021/06/01/laia-pineda-encara-no-hem-entes-prou-be-que-el-joc-es-una-necessitat-vital/
https://institutinfancia.cat/blog/infancia-memoria-i-construccio-de-ciutat/
https://blogfundacion.arquia.es/2021/03/tomarse-el-juego-en-serio-ii/
https://educa.barcelona/2021/03/02/els-patis-espais-privilegiats-per-garantir-joc-contacte-amb-la-natura-i-aprenentatges-a-laire-lliure/
https://educa.barcelona/2021/03/02/els-patis-espais-privilegiats-per-garantir-joc-contacte-amb-la-natura-i-aprenentatges-a-laire-lliure/
https://www.criar.cat/noticia/338/dades-et-faran-reflexionar-educar-igualtat-teves-criatures
https://www.criar.cat/noticia/338/dades-et-faran-reflexionar-educar-igualtat-teves-criatures
https://www.ara.cat/opinio/crisi-social-infancia-covid-19-laia-pineda-ruegg_129_3898801.htm
https://alacarta.onacodinenca.cat/embed/podcast?id=onacodinenca_podcast_1802
https://alacarta.onacodinenca.cat/embed/podcast?id=onacodinenca_podcast_1802
https://beteve.cat/societat/ajuntament-amplia-pla-reforma-patis-escolars-nens-participen-redisseny-2021/
https://beteve.cat/societat/ajuntament-amplia-pla-reforma-patis-escolars-nens-participen-redisseny-2021/
https://educa.barcelona/2021/05/17/les-escoles-com-a-motors-de-canvi-urba-de-barcelona/
https://www.educacio360.cat/desigualtats-socioterritorials-participacio-en-les-activitats-educatives-fora-de-lescola-barcelona/
https://www.educacio360.cat/desigualtats-socioterritorials-participacio-en-les-activitats-educatives-fora-de-lescola-barcelona/
https://criatures.ara.cat/infancia/dia-internacional-joc-diuen-infants_1_4000349.html
https://educa.barcelona/2021/06/01/laia-pineda-encara-no-hem-entes-prou-be-que-el-joc-es-una-necessitat-vital/
https://educa.barcelona/2021/06/01/laia-pineda-encara-no-hem-entes-prou-be-que-el-joc-es-una-necessitat-vital/
https://institutinfancia.cat/blog/infancia-memoria-i-construccio-de-ciutat/
https://educa.barcelona/2021/07/08/tim-gill-garantir-un-estiu-de-joc-es-un-reconeixement-als-sacrificis-que-els-infants-han-fet-durant-la-pandemia/
https://educa.barcelona/2021/07/08/tim-gill-garantir-un-estiu-de-joc-es-un-reconeixement-als-sacrificis-que-els-infants-han-fet-durant-la-pandemia/
https://educa.barcelona/2021/07/08/tim-gill-garantir-un-estiu-de-joc-es-un-reconeixement-als-sacrificis-que-els-infants-han-fet-durant-la-pandemia/
https://liniaxarxa.cat/noticies/son-felicos-els-infants-despres-de-quasi-un-any-i-mig-de-pandemia/
https://liniaxarxa.cat/noticies/son-felicos-els-infants-despres-de-quasi-un-any-i-mig-de-pandemia/
https://criatures.ara.cat/infancia/ciutats-jugables_130_4053212.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/conciliacio-i-precarietat/audio/1109064/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/conciliacio-i-precarietat/audio/1109064/
https://www.ccma.cat/catradio/solidaris/conciliar-en-precarietat-no-puc-treballar-per-pagar-una-cangur/noticia/3116090/
https://www.ccma.cat/catradio/solidaris/conciliar-en-precarietat-no-puc-treballar-per-pagar-una-cangur/noticia/3116090/
https://liniaxarxa.cat/liniaeixample/a-fons/la-pandemia-menys-escoltada/
https://liniaxarxa.cat/liniaeixample/a-fons/la-pandemia-menys-escoltada/
https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/barcelona/barcelona-enquesta-menors-de-8-a-12-anys-sobre-el-seu-benestar-i-com-millorar-lo
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seu benestar i com millorar-lo  

18/10/2021 online Educa Barcelona Barcelona pregunta als seus infants com se senten  

18/10/2021 online 20 minutos  

Barcelona presenta un plan para velar por los 
derechos de los menores: el 34,4% están en riesgo de 
pobreza  

18/10/2021 online Ara 
Barcelona destinarà 250 milions d'euros en tres anys 
per revertir la pobresa infantil  

18/10/2021 online Betevé 
Pla d’Infància 2021-2030: l’Ajuntament destina més 
recursos per combatre la pobresa infantil  

18/10/2021 tv 
Betevé - Notícies 
vespre 

L'Ajuntament destinarà 350 milions d'euros a la 
infància  

18/10/2021 ràdio Cadena SER 

L'Ajuntament de Barcelona invertirà 350 milions 
d'euros en els pròxims 2 anys en un pla específic de 
protecció a la infància  

18/10/2021 ràdio Catalunya Ràdio 
A Barcelona un terç dels infants viu en pobresa, l'Aj 
anuncia inversió milionària per al Pla d'infància  

18/10/2021 online CCMA  
Barcelona presenta un pla d'infància a deu anys vista 
per compensar l'augment de la pobresa  

18/10/2021 ràdio COPE  
Barcelona impulsa un nuevo Plan de Infancia centrado 
en la pobreza infantil y las desigualdades  

18/10/2021 online El País  
El 34% de los niños de Barcelona está en riesgo de 
pobreza  

18/10/2021 online EuropaPress 
Barcelona impulsa un nuevo Plan de Infancia centrado 
en la pobreza infantil y las desigualdades  

18/10/2021 online La Vanguardia  
La covid deja a un mínimo de 12.000 menores más en 
situación de pobreza en Barcelona  

18/10/2021 online RAC1 

L'ajuntament de Barcelona projecte un Pla per a la 
infància de la ciutat que suposarà uns 350  milions 
d'euros en 3 anys  

18/10/2021 radio RNE 

Segons un estudi de l'Ajuntament de Barcelona la 
covid ha fet augmentar entre un 5 i un 7% els infants 
que viuen en pobresa 

19/10/2021 premsa 20 minutos 
El consistorio presenta un plan para velar por los 
derechos de los niños 

19/10/2021 premsa El País  
El 34% de los niños de Barcelona está en riesgo de 
pobreza 

19/10/2021 premsa La Vanguardia  
Un mínim de 12.000 menors més en situació de 
pobresa a Barcelona 

19/10/2021 online Social.cat 
Barcelona presenta un pla d’infància a deu anys vista 
per compensar l’augment de la pobresa  

19/10/2021 ràdio COPE  
Barcelona tornarà a preguntar als infants sobre el seu 
benestar 

19/10/2021 online COPE  
Barcelona tornarà a preguntar als infants sobre el seu 
benestar  

25/10/2021 online Betevé 
Barcelona inicia la segona enquesta de la infància: 
5.000 nens expliquen què els preocupa  

25/10/2021 tv 
Betevé - Notícies 
vespre 

Barcelona inicia la segona enquesta de la infància: 
5.000 nens expliquen què els preocupa  

13/12/2021 tv Betevé – Catakrac Enquesta de benestar dels infants a l'escola Barcelona  

13/12/2021 online Betevé – Catakrac Enquesta de benestar dels infants a l'escola Barcelona  

15/12/2021 online Línia Xarxa Quan s’escolta l’opinió dels infants 

22/12/2021 online Educa.barcelona 
Entrevista a Pau Gonzàlez, regidor d’educació de 
Barcelona: «Els infants no són el futur, són el present» 

(pendent 
publicació) online Social.cat 

Reportatge sobre l’enquesta de benestar 

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/barcelona/barcelona-enquesta-menors-de-8-a-12-anys-sobre-el-seu-benestar-i-com-millorar-lo
https://educa.barcelona/2021/10/18/barcelona-pregunta-als-seus-infants-com-se-senten/
https://www.20minutos.es/noticia/4858844/0/barcelona-presenta-plan-velar-derechos-menores-34-por-ciento-riesgo-pobreza/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/4858844/0/barcelona-presenta-plan-velar-derechos-menores-34-por-ciento-riesgo-pobreza/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/4858844/0/barcelona-presenta-plan-velar-derechos-menores-34-por-ciento-riesgo-pobreza/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.ara.cat/ara_mateix/barcelona-destinara-250-milions-d-euros-tres-anys-revertir-pobresa-infantil_25_4152583.html
https://www.ara.cat/ara_mateix/barcelona-destinara-250-milions-d-euros-tres-anys-revertir-pobresa-infantil_25_4152583.html
https://beteve.cat/societat/pla-infancia-2021-2030-mes-recursos-combatre-pobresa-infantil/
https://beteve.cat/societat/pla-infancia-2021-2030-mes-recursos-combatre-pobresa-infantil/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/OQpO4hEeEW0eaGKtqnZQ.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/OQpO4hEeEW0eaGKtqnZQ.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/ikCoORBpFEW9fzskDjvoJw.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/ikCoORBpFEW9fzskDjvoJw.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/ikCoORBpFEW9fzskDjvoJw.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/UWpOwiULZUucVungMsyNEw.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/UWpOwiULZUucVungMsyNEw.mp4
https://www.ccma.cat/324/barcelona-presenta-un-pla-dinfancia-a-deu-anys-vista-per-compensar-laugment-de-la-pobresa/noticia/3124565/
https://www.ccma.cat/324/barcelona-presenta-un-pla-dinfancia-a-deu-anys-vista-per-compensar-laugment-de-la-pobresa/noticia/3124565/
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/noticias/barcelona-impulsa-nuevo-plan-infancia-centrado-pobreza-infantil-20211018_1564803
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/noticias/barcelona-impulsa-nuevo-plan-infancia-centrado-pobreza-infantil-20211018_1564803
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-10-18/el-34-de-los-ninos-de-barcelona-esta-en-riesgo-de-pobreza.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-10-18/el-34-de-los-ninos-de-barcelona-esta-en-riesgo-de-pobreza.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-impulsa-nuevo-plan-infancia-centrado-pobreza-infantil-desigualdades-20211018130714.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-impulsa-nuevo-plan-infancia-centrado-pobreza-infantil-desigualdades-20211018130714.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20211018/7797938/covid-deja-minimo-12-000-menores-mas-situacion-pobreza-barcelona.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20211018/7797938/covid-deja-minimo-12-000-menores-mas-situacion-pobreza-barcelona.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/nVY1Dfs7SUS7bNIAq4qWA.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/nVY1Dfs7SUS7bNIAq4qWA.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/nVY1Dfs7SUS7bNIAq4qWA.mp4
file:///C:/Users/Laia/Dropbox%20(Institut%20Infància)/COMUNICACIO/mitjans_comunicacio/recull_premsa/t%20ds3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/G0CEQt2Bc0iq0hPGTWyDA.mp4
file:///C:/Users/Laia/Dropbox%20(Institut%20Infància)/COMUNICACIO/mitjans_comunicacio/recull_premsa/t%20ds3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/G0CEQt2Bc0iq0hPGTWyDA.mp4
file:///C:/Users/Laia/Dropbox%20(Institut%20Infància)/COMUNICACIO/mitjans_comunicacio/recull_premsa/t%20ds3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2021/10/18/G0CEQt2Bc0iq0hPGTWyDA.mp4
https://www.social.cat/noticia/15429/barcelona-presenta-un-pla-dinfancia-a-deu-anys-vista-per-compensar-laugment-de-la-pobresa?utm_source=Notification&utm_medium=Web-Push
https://www.social.cat/noticia/15429/barcelona-presenta-un-pla-dinfancia-a-deu-anys-vista-per-compensar-laugment-de-la-pobresa?utm_source=Notification&utm_medium=Web-Push
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/migdia-cope-catalunya-i-andorra/noticias/barcelona-tornara-preguntar-als-infants-sobre-seu-benestar-20211019_1567348
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/migdia-cope-catalunya-i-andorra/noticias/barcelona-tornara-preguntar-als-infants-sobre-seu-benestar-20211019_1567348
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/migdia-cope-catalunya-i-andorra/noticias/barcelona-tornara-preguntar-als-infants-sobre-seu-benestar-20211019_1567348
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/migdia-cope-catalunya-i-andorra/noticias/barcelona-tornara-preguntar-als-infants-sobre-seu-benestar-20211019_1567348
https://beteve.cat/societat/barcelona-inicia-segona-enquesta-benestar-infancia-2021/
https://beteve.cat/societat/barcelona-inicia-segona-enquesta-benestar-infancia-2021/
https://beteve.cat/societat/barcelona-inicia-segona-enquesta-benestar-infancia-2021/
https://beteve.cat/societat/barcelona-inicia-segona-enquesta-benestar-infancia-2021/
https://beteve.cat/catakrac/catakrac-914/
https://beteve.cat/catakrac/catakrac-914/
https://liniaxarxa.cat/noticies/quan-escolta-opinio-infants/
https://educa.barcelona/2021/12/22/pau-gonzalez-regidor-deducacio-de-barcelona-els-infants-no-son-el-futur-son-el-present/
https://educa.barcelona/2021/12/22/pau-gonzalez-regidor-deducacio-de-barcelona-els-infants-no-son-el-futur-son-el-present/
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E

Els patis, espais privilegiats per garantir joc, contacte amb la natura i
aprenentatges a l’aire lliure
per Emma Cortés Maurel Laia Curcoll 2 març, 2021

Els patis escolars són espais de joc a l’aire lliure i contacte amb la natura essencials per a l’aprenentatge.

Però, en el context de les grans ciutats com Barcelona -i encara més en temps de pandèmia-, no estan

garantits per a tots els nens i nenes. Què es pot fer per revertir aquesta situació?

COMPARTIR

ls entorns naturals i a l’aire lliure són de vital importància pel desenvolupament integral dels infants i adolescents, pel seu
benestar físic i també social, mental i afectiu. No només gràcies al contacte amb la natura, sinó també pel temps de joc i
relació a l’aire lliure. Fa temps que ho sabem i que des de l’àmbit de la recerca s’han generat evidències sobre aquests
bene�cis en la infància, però en els darrers mesos, amb la pandèmia de la Covid19 i les restriccions de mobilitat per fer-hi

front, s’ha fet més evident que mai. Molts infants i adolescents han patit -i estan patint encara- les conseqüències de no poder
disposar d’aquest espai exterior que permeti el joc i el contacte amb la natura. Especialment durant el con�nament absolut de la
infància la primavera del 2020 es va evidenciar com l’espai públic garanteix necessitats vitals de la infància i iguala oportunitats de joc
i salut.

És cert que amb el descon�nament, moltes grans ciutats, entre elles Barcelona, han reforçat les polítiques de recuperació de l’espai
públic traient més espai als cotxes i posant-lo a disposició de la ciutadania, la qual cosa ha afavorit el joc espontani a l’aire lliure per
part dels infants. Però seguim en un context de con�naments municipals o perimetrals intermitents, en el marc dels quals molts
infants i adolescents, especialment aquells que viuen en espais urbans densament poblats, segueixen tenint restringit aquest accés
als espais verds i naturalitzats que tants bene�cis reporten en la seva salut, el seu desenvolupament i el seu benestar.

A més, el major risc d’aïllament que comporta viure en espais urbans no només és perjudicial durant una pandèmia com l’actual, sinó
al llarg de tota la vida, sobretot si hi afegim la greu emergència climàtica a la que estem immersos a nivell mundial, on també les
ciutats densament urbanitzades en surten més malparades que les zones més rurals.

Els perjudicis de tot plegat no només es fan evidents en la salut física de les persones (amb conseqüències com la manca d’exercici
físic, l’augment de l’obesitat o sistemes menys reforçats), sinó que també es tradueixen en problemes de salut mental o emocional
(major aïllament social, addicció a les pantalles i di�cultats per relacionar-se, entre d’altres) que afecten tota la ciutadania i també els
infants. A més, cal considerar les conseqüències especí�ques en la infància i l’adolescència com la manca de joc lliure, la
sobreprotecció o la disminució de les possibilitats d’aprenentatge, ja que els espais rics en estímuls afavoreixen un joc divers, que
per si sol esdevé font d’aprenentatges: hi competències per a la vida que com millor s’aprenen és jugant.

•
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D’altra banda, cal tenir present que les oportunitats de joc a l’aire lliure i contacte amb la natura acaben sent molt diverses entre els
infants i adolescents, en funció de les característiques del municipi de residència, de les característiques del propi habitatge i/o del
context socioeconòmic i cultural en el qual creixen i es desenvolupen els nens i nenes.

Així doncs, si el fet de disposar d’espais de joc a l’aire lliure que permetin el contacte amb la natura és una necessitat per al
desenvolupament integral i saludable de tots els infants i adolescents; i si, en el context de les grans ciutats com Barcelona -i encara
més en temps de pandèmia-, aquests espais no estan garantits per a tots els nens i nenes, què podem fer per revertir aquesta
situació?

Segons dades del Consorci, només el 30% de patis de Barcelona són adequats| Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Els patis escolars, una oportunitat que no es pot deixar escapar
Les vies per avançar cap a una ciutat amb més oportunitats de joc a l’aire lliure són moltes, i una d’elles l’ofereixen els patis escolars.
Els infants passen més de 2.300 hores al pati de la seva escola, com a espai de joc lliure, entre els cursos de P3 i 6è de primària (780
hores en cas que vagin a dinar a casa). A aquestes hores, hi hem de sumar les d’educació física i les activitats d’aprenentatge
curricular que fan a l’aire lliure. Entre la comunitat educativa hi ha un clar consens en què el pati és un espai educatiu molt rellevant
on, a més, convergeixen (o poden convergir) joc, natura i aire lliure. Malauradament, però, segons una estimació del Consorci
d’Educació de Barcelona del 2019, només un 30% de centres educatius tenen patis adequats a criteris de jugabilitat, gènere i
sostenibilitat. Així doncs, hi ha feina a fer encara.

Aquesta mirada del pati no és nova a Barcelona: co�lectius vinculats a l’educació i l’arquitectura com ara el grup de treball ‘Com està
el pati’ de l’Associació de Mestres Rosa Sensat fa anys que hi treballen. A més, s’han fet transformacions amb perspectiva de gènere,
com la de l’Escola Drassanes, l’Escola Baró de Viver (premi Ciutat de Barcelona 2018) o l’escola La Farigola del Clot. També hi ha hagut
patis millorats a iniciativa de la comunitat educativa, tant pels equips docents com per les AFA (la majoria amb subvencions
municipals). És el cas de les transformacions de l’Escola Dovella o l’Escola la Maquinista (premi Barcelona Innovació Educativa 2018).

D’altra banda, s’han transformat recentment 11 patis escolars de la ciutat a partir del projecte de Refugis Climàtics (escoles
Cervantes, Els Llorers, Ramón Casas, Ítaca, Poeta Foix, Rius i Taulet, Font d’en Fargas, Can Fabra, Poblenou i Vila Olímpica, i l’institut-
escola Antaviana), unes transformacions, que s’emmarquen en el Pla Clima i que han aportat solucions tècniques rellevants per
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apro�tar els espais exteriors de les escoles com a palanca de canvi per a la lluita climàtica.

En aquestes transformacions cal destacar el paper de la Xarxa d’escoles més sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona, que fa més
de 20 anys que treballa perquè la natura i la sostenibilitat formin part dels projectes de centre. Amb formació i acompanyament per
a les transformacions dels patis, ha estat una de les impulsores del programa i també dona suport a la iniciativa estatal Patios por el
Clima, que posa també el focus en el rol dels patis en la lluita contra l’emergència climàtica.

Apro�tant tot el bagatge i coneixement generat en les experiències prèvies, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de
Barcelona estan impulsant una transformació dels patis escolars de la ciutat. D’aquesta manera es posa en marxa un dels projectes
tractors del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona i s’amplien les actuacions del programa refugis climàtics a més escoles. El
projecte ‘Transformem els patis’ s’impulsa amb l’objectiu d’assolir, l’any 2030, la �ta que tots els patis escolars dels actuals centres
educatius de primària de la ciutat siguin espais naturalitzats, coeducatius, inclusius i enriquidors per la diversitat de joc lliure que
ofereixen. Així es va explicar el passat 15 de desembre a la jornada Transformem els patis: més naturalitzats verds, coeducatius i
comunitaris, que va aplegar prop de 200 persones.

Per tal de transformar els patis de la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ha de�nit els 6 criteris per un bon pati a partir d’una recerca
documental sobre experiències de transformació a nivell local i internacional feta per l’Institut Infància i Adolescència, i amb el
consens i validació d’una quarantena de persones expertes del món educatiu, l’arquitectura, el joc, el verd, l’esport, l’accessibilitat, la
perspectiva de gènere, l’acció comunitària i la salut. Així doncs, la infogra�a dels 6 criteris per a un pati naturalitzat, coeducatiu i
comunitari serà un material de treball per a les escoles i els servirà com a marc a partir del qual podran de�nir els seus propis reptes
per a la transformació del seu pati.
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Com ha de ser un bon pati? 6 criteris per orientar les transformacions
ANUNCI

Privacy & Cookies Policy



15/12/21 15:18 Els patis, espais privilegiats per garantir joc, contacte amb la natura i aprenentatges a l’aire lliure - educabarcelona

https://educa.barcelona/2021/03/02/els-patis-espais-privilegiats-per-garantir-joc-contacte-amb-la-natura-i-aprenentatges-a-laire-lliure/ 6/8

Els patis escolars han de ser espais adients per al joc, espais educatius i d’aprenentatges a l’aire lliure, espais de salut i benestar,
espais de socialització, espais comunitaris i espais verds que milloren la ciutat. Però fa temps que diferents estudis (des de
l’arquitectura, la pedagogia o l’antropologia), així com les associacions de famílies, estan posant de relleu que els patis escolars no
són su�cientment diversos ni adequats per al joc. No només pel que fa als elements naturals dels que disposen (molt pocs) sinó que
el seu disseny no contribueix a trencar amb els rols de gènere, ni són su�cientment inclusius.

En general, els patis escolars són pobres en espais, dissenys i equipaments; sovint poc confortables i estimuladors i molt allunyats de
la natura. El seu apro�tament com a espais d’educació i creixement de la sociabilitat, convivència, curiositat, descoberta i creativitat
és poc signi�catiu si es compara amb el seu potencial. Les pistes esportives ocupen la part central i majoritària del pati i, a la resta
d’espais, la proposta d’elements de joc variats és molt escassa.

Fruit d’un treball de recerca documental a nivell nacional i internacional i del contrast amb persones expertes, els criteris que la
ciutat adopta com a marc per a la transformació dels seus patis, són els següents:

1) Ha de ser un espai valuós d’aprenentatge, coeducació i convivència dins de l’escola, integrat en el projecte educatiu de
centre, amb equitat de gènere en el joc, afavorint la gestió positiva dels con�ictes, la inclusió i bona convivència entre infants de
diferents capacitats, gèneres, edats i orígens; que busqui fer corresponsables els infants en la presa de decisions i en el manteniment
i cura del pati.

2) Ha d’oferir diversitat d’ambients i activitats lúdiques, creatives i amb reptes; que garanteixi poder realitzar el màxim
d’activitats lúdiques identi�cades en els 7 criteris per una ciutat jugable: lliscar, saltar, balancejar-se, córrer i rodar, amagar-se,
experimentar, explorar, expressar-se, entre altres. Alhora, ha d’oferir espais per al joc actiu, semiactiu i tranquil, amb espais i
materials atractius, estimulants i amb reptes per a totes les edats i capacitats, estimulant el joc autònom i divers sense dirigir-lo.

3) Ha de garantir el contacte amb la natura, amb el verd, la terra i l’aigua: ha de tenir més espais per la terra i la sorra que per al
ciment, oferir contacte amb la vegetació ja sigui amb arbres, cobertes enjardinades, jardins verticals, jardins comestibles i d’olors, o
bé jardineres i horts. Hi ha d’haver presència d’aigua, no només per beure, sinó també per jugar-hi i experimentar. I les estructures
de joc que hi hagi han d’estar fetes amb elements naturals.

4) Ha de ser confortable, funcional i connectat amb l’entorn: ha de tenir espais assolellats a l’hivern i ombra a l’estiu, ha de tenir
font, bancs i papereres, entre d’altres. A més, ha de permetre una bona circulació entre el pati i les aules i, sempre que sigui possible,
facilitar un accés als lavabos sense haver d’entrar a l’edi�ci de l’escola per facilitar la logística quan el pati s’obri al barri fora de
l’horari escolar.

5) Ha de tenir una distribució equilibrada dels espais on tots els jocs i activitats tinguin espais de qualitat i amb perspectiva de
gènere, perquè hi convisquin activitats amb diferents nivells de moviment i intensitat. El pati ha de poder combinar estructures �xes i
material lúdic mòbil i garantir l’accessibilitat -tant física com comunicativa- per a tots els infants, també els que tenen diversitat
funcional, sigui del tipus que sigui.

6) Ha d’oferir usos diversos per a tota la comunitat i el veïnat: a més de ser un espai de joc lliure per exce�lència, ha de ser
versàtil per a moltes activitats com ara l’educació física, aula a l’aire lliure, esport extraescolar, festes, etc. Obert al barri tant a les
tardes com els caps de setmana, per tal d’afavorir la vida comunitària i compartir els bene�cis d’un bon pati amb tots els veïns i
veïnes.

_____________________________________________________________
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6 dades que et faran reflexionar per educar en la igualtat les teves criatures
Un estudi posa xifres a les diferències de gènere en la infància i adolescència

Vince Fleming

Les diferències de gènere a�oren ja a la infància. Així ho evidencia un l'informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona
2019 (https://institutinfancia.cat/mediateca/focus-en-genere-del-dades-clau-dinfancia-i-adolescencia-2019/). Alguns d'aquests
patrons anticipen moltes de les discriminacions que les dones pateixen encara avui en la societat. Famílies i escoles tenim molt a fer
per evitar-ho i per això hem volgut seleccionar algunes de les dades més signi�catives que ens haurien de fer re�exionar: 

 

 Mentre en la infància, tant nens com nenes es mostren molt satisfets amb la seva salut (85,2%), a l'adolescència la tendència es
capgira. Són les noies adolescents les menys satisfetes amb la seva salut (47% vs. 28%) i sobretot amb el seu cos el (80% vs. 72%). 

 (https://www3.smartadserver.com/click?

imgid=26428514&insid=9968552&pgid=1278311&ckid=3829959725404344564&uii=457502708207503269&acd=1615464060685&
6e6d-41a9-9808-

8e26797903a4&opdt=1615464060&pubid=11&tmstp=892985113&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t%3bedicio%3dcriarcat%3b%24
feminisme-infancia-adolescencia-desigualtat&go=https%3a%2f%2fmnactec.cat%2fmuseualcarrer%2f)

«Jo crec que és igual, però pel tema de la societat, les nenes estan més pressionades pel seu aspecte que els
nens a ser com més �aques, a tindre roba més bonica, cabell més bonic” (Nil, 11 anys, Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera)»

  (https://www.criar.cat/)
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En l'anàlisi més detallat de la població infantil entre 10 i 12 anys es percep com les distàncies entre nenes i nens creixen a mesura
que es fan grans, sobretot entre les que es mostren poc o gens satisfetes amb el seu cos (quasi 4 punts més els nois).

 (https://www3.smartadserver.com/click?

imgid=26470570&insid=10034472&pgid=1278311&ckid=3829959725404344564&uii=456658283277349563&acd=1615464060752&
cc6f-40d1-8b28-

0e0c6e215cb4&opdt=1615464060&pubid=11&tmstp=892985113&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t%3bedicio%3dcriarcat%3b%24h
feminisme-infancia-adolescencia-desigualtat&go=http%3a%2f%2fmir.mnactec.cat%2f)

 Els esports són un dels àmbits als que els infants recorren més per donar exemples dels estereotips de gènere i les desigualtats
entre nois i noies.

«A l’hora del pati estan tots els nens jugant i totes les nenes sentades» (Oriol, 11 anys, Sants)»

En les activitats extraescolars esportives s’observen patrons de gènere molt diferenciats, amb uns esports clarament masculinitzats:
en un extrem el futbol (91% de nens-nois) i a l’altre la dansa i el patinatge (93% de nenes-noies)

 En l'adolescència, la discriminació per raó de gènere afecta principalment a les noies: 1 de cada 10 noies adolescents (el 13,5%)
diuen haver estat discriminades pel fet de ser noies. Segons aquest percentatge unes 4.148 noies entre 13 i 17 anys haurien estat
discriminades per raó de gènere a Barcelona.

  (https://www.criar.cat/)
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T'ha agradat aquest contingut?
Si vols que t'enviem notícies del teu interès, clica aquí (http://eepurl.com/hoglp5).

 

 Sentir-se segur en els espais on un infant creix és un element clau per al seu desenvolupament. Els nens i les nenes se senten
igualment segurs a casa que a l'escola, però en canvi les nenes se senten menys segures quan es mouen pel barri on viuen que no
pas els nens (53,6% vs 45,5%).

 

 1 de cada 10 adolescents no utilitza mètodes anticonceptius en les seves relacions sexuals amb penetració. L'any 2018, es van
comptabilitzar 529 embarassos adolescents: 386 noies van interrompre voluntàriament el seu embaràs (73%) i 143 van esdevenir
mares a l’adolescència (27%). En els darrers 12 anys la fecunditat adolescent s'ha reduït més d'un terç però encara hi ha molt a fer
en termes d'educació sexual. 

 

 A l'adolescència, la violència masclista pren forma en les relacions de parella i 9 de cada 10 víctimes de violència masclista ateses
pel programa SARA-Jove, són noies. 

 

 En l'àmbit de con�ictes escolars, el bullying o l'assetjament escolar afecta per igual els nois i les noies adolescents. En canvi el
cyberbulling, una forma d'assetjament emergent amb la irrupció de les tecnologies, freqüent i difícil d'identi�car, afecta el doble de
noies que de nois (13,8% vs 7,1%).

 

(https://www.criar.cat/noticia/298/consells-criar-sense-sexisme?rlc=sf)
Consells per criar sense sexisme (https://www.criar.cat/noticia/298/consells-criar-sense-sexisme?rlc=sf)
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Es pot educar a no malbaratar aliments? (https://www.criar.cat/noticia/294/es-pot-
educar-no-malbaratar-aliments)

(https://www.criar.cat/noticia/305/parir-amb-mascareta)

Parir amb mascareta (https://www.criar.cat/noticia/305/parir-amb-mascareta)
CLAUDIA MACCIONI I ALBA CARRERES
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TEST: Tens depressió postpart? (https://www.criar.cat/noticia/262/test-tens-depressio-
postpart)

(https://www.criar.cat/noticia/283/no-tingut-present-families-infants-vulnerables-hora-vacunar-covid)

«No s'ha tingut present les famílies d'infants vulnerables a l'hora de vacunar de la Covid»
(https://www.criar.cat/noticia/283/no-tingut-present-families-infants-vulnerables-hora-
vacunar-covid)
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Laia Pineda Rüegg

12/03/2021

Covid-19, crisi social i infància

La Via Laietana de Barcelona durant el confinament de l’any passat. DAVID BUENO

SEGUEIX-ME

3 min

Avui fa un any. Avui fa un any que els gronxadors van quedar aturats i
els carrers de les ciutats buits i silenciosos. Avui fa un any d’aquell
primer dia en què nens, nenes, nois i noies van quedar-se a casa perquè
la seva escola estava tancada. Era el dia en què començaven sis
llargues setmanes sense poder sortir al carrer per a res: va ser l’únic
grup de població a qui es va imposar un confinament absolut.

https://www.ara.cat/firmes/laia-pineda-ruegg/
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Un blog de El Diari de l'Educació

Un grup de nens de primària jugant al pati | Ajuntament de BCN
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Les escoles com a motors de canvi urbà de Barcelona
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E

La comunitat educativa té un paper rellevant com a promotora de la transformació urbanística de
Barcelona. Recentment, l’Ajuntament ha impulsat una sèrie de projectes que aborden els canvis necessaris
de la ciutat a través de les escoles

COMPARTIR

n l’actualitat, la ciutat de Barcelona afronta una sèrie de reptes urbanístics per avançar cap a una major paci�cació del
trànsit, un increment del verd urbà o una ampliació de l’espai a l’aire lliure d’ús ciutadà. La comunitat educativa té un
protagonisme central en la construcció de les respostes per transformar la ciutat, ja que molts d’aquests canvis s’estan
impulsant des de les escoles. La re�exió sobre el paper dels centres educatius en la transformació urbana s’ha abordat

recentment en diverses jornades i sessions de formació i debat celebrades en el marc del Consell Educatiu Municipal, algunes de les
quals, organitzades en col·laboració amb l’associació de Mestres Rosa Sensat.

“El valor més important que tenen les escoles és que moltes famílies es vinculen al barri a través de les AFAs, ja que en molts casos
no hi tenen les arrels. Podríem dir que la unitat de la ciutat és la unitat de l’àmbit d’in�uència d’una escola i, com que aquestes són
espais transversals, és un lloc ideal per fer la re�exió sobre la transformació d’un barri” assegura Francesc Magrinyà, urbanista i
conseller d’Urbanisme i Mobilitat del districte de l’Eixample.

En aquest sentit, per Magrinyà les escoles esdevenen “un actor transversal, capaç d’aglutinar gent diversa, i el motor més important
de canvi de la ciutat”. Un bon exemple d’això el trobem en tres programes que l’Ajuntament de Barcelona ha engegat en aquest
mandat: ‘Protegim les escoles’, ‘Transformem els patis’ i ‘Ampliem espais educatius als barris’.

La llavor plantada a l’Eixample
L’arrel d’aquestes iniciatives la trobem precisament a l’Eixample, el districte que acumula més contaminació atmosfèrica i que
disposa d’un índex més baix de verd per metre quadrat. Segons Magrinyà, aquestes condicions han fet que la demanda veïnal d’una
transformació urbanística sigui més acusada en el districte i que moltes proves pilot s’hagin iniciat aquí.

Fruit de les propostes de diverses AFAs per ampliar l’entorn escolar i les zones verdes, el juliol del 2016 es va posar en marxa la
mesura de govern ‘Omplim de vida els entorns escolars’ que tenia com a objectiu principal guanyar espais d’estada als entorns de
l’escola, paci�cant-ne també els carrers adjacents. La mesura anava acompanyada de tot un procés de participació que cercava la
implicació i corresponsabilitat dels teixits socials existents a cada zona.

Inicialment, el primer any es va desplegar el projecte en quatre centres escolars, però al llarg de tot el mandat 2015-2019 es van
millorar �ns a 13 entorns escolars del districte. “De seguida vam veure que la mesura tenia molt bona rebuda, moltes escoles ens
van venir a demanar participar-hi i la llista de seguida se’ns va quedar curta” explica Magrinyà, que com a conseller del districte va ser
un dels impulsors de la iniciativa.

És a partir de l’èxit d’aquesta mesura a l’Eixample i del compromís de l’Alcaldesa d’accelerar aquestes paci�cacions al voltant de les
escoles arran de l’accident mortal de l’Hugo davant de l’escola Grèvol la tardor del 2019, que en aquest mandat des de l’Ajuntament
s’ha decidit engegar el projecte ‘Protegim les escoles’.
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Els patis són un element fundamental per transformar les ciutats | Ajuntament de Barcelona

Fer més amables i segurs els entorns escolars

L’objectiu del ‘Protegim les escoles’ és fer l’entorn escolar més amable i facilitar així la trobada de les famílies, dels infants o el joc
fortuït. D’aquesta manera, el projecte impulsa la transformació dels entorns escolars, posant al centre la seguretat i el benestar dels
infants amb la paci�cació del trànsit, la millora dels accessos i l’ampliació de les zones d’estada i del verd, incorporant nou mobiliari
urbà com ara bancs o jardineres.

En el curs anterior van participar en el projecte 25 escoles, representant més de 9.000 alumnes, mentre que aquest curs, la xifra s’ha
incrementat amb 53 escoles i més de 17.000 alumnes. L’objectiu és que a �nals del curs 2022-2023 s’arribi a 200 centres educatius.

Aquest projecte s’ha acompanyat d’una eina de participació, per tal d’incorporar les propostes de la comunitat educativa i,
especialment, per donar veu als nens i nenes en la millora de l’entorn escolar. Aquest curs s’ha iniciat una prova pilot molt ben
valorada que ha implicat 10 escoles, 102 infants i 62 famílies en el procés d’elaboració dels projectes executius. “Malgrat que el
marge de maniobra no fos excessiu, les famílies s’han sentit escoltades i han pogut transmetre quines són les seves preocupacions”
assenyala Pilar Lleonart, cap del Departament de Barris Educadors, de l’Institut Municipal d’Educació.

Els patis: espais naturalitzats, coeducatius i oberts
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Per la seva banda, ‘Transformem els patis’ té l’objectiu de transformar els patis de les escoles perquè siguin espais d’aprenentatges
vitals, de benestar i de relacions equitatives pels infants i tota la comunitat, reconeixent-los com un espai de joc per excel·lència i una
eina valuosa no només per a l’escola sinó també per al barri. El projecte es desplega dins del Pla del joc a l’espai públic per avançar
cap a una ciutat jugable i es connecta amb el Pla Clima per adaptar la ciutat al canvi climàtic també des de les escoles i té com
antecedent directe la transformació d’11 patis en refugis climàtics en el marc d’un projecte europeu durant el curs 19/20.

Per això s’han �xat sis criteris per treballar de manera sistèmica els canvis i aconseguir que els patis siguin coeducatius, verds i
comunitaris en els espais i les dinàmiques. Aquests criteris serveixen de paraigües general a partir del qual cada escola pot acotar els
seus propis reptes i crear la seva proposta a través d’un grup motor que ha constituït.

“Era imprescindible comptar amb la comunitat educativa, per això cada escola ha constituït un grup motor que inclou famílies,
direcció, professorat, infants, educadors del temps del migdia o entitats vinculades al centre” relata Emma Cortés, coordinadora de
projecte de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, entitat que ha rebut l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona d’acompanyar
el projecte.

Dues nenes conversen a un pati | Ajuntament de Barcelona

Transformar la ciutat des de les escoles

Pel govern municipal, aquesta transformació a partir de les escoles és una clara prioritat política en aquest mandat. “Amb aquests
projectes abordem la intervenció en els patis, per tal d’avançar cap a l’educació i el joc a l’aire lliure i lluitar contra l’emergència
climàtica; i a la vegada generem un canvi en l’entorn immediat, on ara hi tenim aquests carrers i xamfrans poc pensats a l’espai de
trobada social” detalla la comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, Maria Truñó.

A les transformacions dels patis i dels entorns escolars hi caldria afegir una tercera capa, segons creu Truñó: Ampliem espais
educatius als barris. “Des de ben inici del curs, la ciutat s’ha bolcat per oferir espais públics i equipaments de proximitat als centres
educatius perquè l’escola presencial durant la pandèmia sigui possible. Tenim al voltant de 160 escoles i instituts que utilitzen espai
públic més enllà de les parets de l’escola, per tant la ciutat es contagia positivament de l’educació” a�rma.
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D’aquesta manera, tal com explica Truñó, el desplegament d’aquestes polítiques impacta directament en els passos endavant que cal
fer perquè la ciutat sigui més amable, segura i saludable, tant per la qualitat de l’aire com pel soroll. “Estem treballant amb la idea de
transformar la ciutat des de les escoles, posant-les al cor dels barris i fent que siguin generadores d’una transformació urbana que
busca millorar la vida de totes les persones que habitem a la ciutat, i especialment dels infants”, conclou la comissionada d’Educació.

CIUTAT

Lluís Bages

Periodista i politòleg. Tècnic de Comunicació a la Fundació Ferrer i Guàrdia
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Desigualtats socioterritorials i participació en les activitats
educatives fora de l’escola a Barcelona
24 Maig 2021

Laia Pineda – Institut Infància i Adolescència de Barcelona
Andreu Termes – Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Les activitats educatives fora escola enriqueixen i doten de signi�cat les trajectòries de molts nois i noies. Són activitats que tenen
uns impactes sobre el rendiment acadèmic, el benestar psicoemocional, i les habilitats socials. De fet, la recerca apunta que per
als alumnes més vulnerables participar en determinades extraescolars equival al guany de dos mesos i mig de progrés
acadèmic en un curs escolar , i és per això que cal considerar-les una part essencial del dret a l’educació i al lleure .

La diagnosi de les activitats educatives fora escola en el context barceloní no es pot entendre sense tenir en compte que es
despleguen en un context territorial molt desigual. Així, per exemple, l’índex de renda familiar disponible (RFD)  és tres
vegades més alt al districte de Sarrià-Sant Gervasi que a Nou Barris. I per cada infant de Sarrià-Sant Gervasi que no es pot
permetre anar una setmana a l’any de vacances, a Nou Barris n’hi ha 7 que no s’ho poden permetre.  Aquest context
desigual explica bona part la distribució irregular de les activitats educatives fora de l’escola a Barcelona i les diferents tipologies.

Malauradament, encara no disposem d’una font de dades homogènia i representativa per fer una diagnosi territorial acurada de
les activitats fora escola, però sí d’alguns indicadors que ens permeten fer una primera aproximació. Disposem, per exemple, de
dades recents sobre l’oferta de les activitats extraescolars als instituts públics de Barcelona , que mostren grans diferències
territorials, segons quantitat (número d’activitats extraescolars ofertes per institut), tipologia (esportives, culturals/artístiques,
reforç/aprofundiment, etc.) i preu. La pràctica esportiva  també presenta grans diferències segons gènere i territori.

Així i tot, cal subratllar l’augment progressiu de beques per a activitats esportives, que el 2019 van cobrir el 8,1% de la població de
6 a 17 anys, concentrant-se en els col·lectius més desafavorits.  Pel que fa a la participació en les activitats de lleure educatiu
en caus i esplais  és força baixa al conjunt de la ciutat (6,4% dels infants entre 5 i 16 anys) i molt desigualment distribuïda, en
funció d’una oferta que sovint respon a la tradició d’educació en el lleure dels districtes, di�cultant l’accés a determinats per�ls
socials. En clau d’oportunitats educatives, cal esmentar que un 14,6% reben suport econòmic per fer front al cost de les activitats.

També són destacables les activitats de suport socioeducatiu en Centres Oberts , que donen suport tant a nens i nenes amb
diagnòstic de risc social (68% del total el 2019) com a altres infants (38% restant) i que tendeixen a concentrar-se als territoris més
desafavorits.

Finalment, l’oferta municipal de les activitats de lleure d’estiu  s’ha multiplicat per quatre des del 2013, �ns al màxim històric
aquest 2020, amb una campanya reforçada per compensar els impactes del con�nament i el tancament de les escoles. Un 18,2%
de les places ocupades van ser becades.

Taula. Distribució territorial de les activitats fora de l’escola i índex de Renda Familiar Disponible. Barcelona i districtes.
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Barcelona
i Districtes

Renda
familiar
disponible
(Índex
RFD
BCN=100)
[1]

Activitats
extraescolars
ofertes per
institut
públic
(mitjana
anual) (N) [2]

Pràctica
esportiva
regular
setmanal
fora de
l’horari
lectiu (5-
16) (%)
[3]

Caus i
esplais
(N) [4]

Participació
a caus i
esplais (5-
16) (%) [5]

Centres oberts
i d’atenció
socioeducativa
(N) [6]

Participació
als centres
oberts i
d’atenció
socioeducativa
(4-17) (‰) [7]

Places
ofertes
Campanya
de
Vacances
d’Estiu (N)
[8]

Ocupació
de places
Campanya
de
Vacances
d’Estiu (1-
17) (%) [9]

Barcelona 100 7,2 76,1 138 6,4% 28 15,07 383.664 21,40%

Sarrià-St.
Gervasi

182,8 7,5 86,2 16 5,9% 0 0,00 17.275 25,9%

Les Corts 137,3 9,0 78,3 4 4,1% 1 19,39 16.310 16,8%

Eixample 122,4 8,3 78,4 22 8,1% 2 4,91 34.376 29,5%

Gràcia 105,3 14,0 79,8 17 12,0% 0 0,00 35.730 16,7%

Sant Martí 88,1 9,8 73,2 18 6,4% 3 10,64 109.022 16,9%

Sants
Montjuïc

84,6 6,4 77,7 6 4,0% 2 52,24 20.267 38,5%

Ciutat
Vella

84,3 7,5 60,9 19 8,1% 8 33,11 37.417 18,2%

Horta
Guinardó

78,0 6,4 73,7 15 6,1% 2 9,42 32.151 22,0%

Sant
Andreu

74,6 5,1 74,1 13 6,6% 4 11,20 44.846 22,7%

Nou Barris 55,0 4,4 67,0 8 2,1% 6 21,70 36.270 22,9%

Fonts: [1] IIAB, a partir de les dades de l’O�cina Municipal de Dades, Aj. Bcn , 2017; [2] IERMB , a partir de l’explotació de dades web d’instituts públics i CEB, Aj. Bcn, 2020 [3] Font: IERMB, a partir de les dades
de l’Enquesta d’hàbits esportius de la població escolar de Barcelona (EHEB), Institut Barcelona Esports, Aj. Bcn, 2018 i [4 i 5] IIAB, a partir de les dades de l’Observatori de la Joventut 2017-2018, Aj. Bcn [6 i 7]
IIAB, a partir de les dades de l’Institut Municipal de Serveis Socials, Aj. Bcn, 2019 [8 i 9] IIAB, a partir de les dades del Departament de promoció de la Infància, Aj. Bcn, 2020. 
(*) Nota: Taula ordenada segons IRFD de major a menor. 
Llegenda: L’escala de colors permet visualitzar la desviació de cada districte en relació a la mitjana de la ciutat, en verd (superior) o vermell (inferior) -i, alhora, la intensitat del color emfatitza la intensitat
d’aquesta desviació.

La distribució de les activitats educatives fora de l’escola a Barcelona és molt irregular a nivell territorial i sovint re�ecteix els
contextos de desigualtat socioeconòmica sobre el qual es despleguen. Tanmateix seria erroni plantejar l’oferta d’activitats
fora escola només en termes duals (d’absència o presència d’activitats a tots els territoris) sinó que també cal fer-ho vetllant per
la seva qualitat i diversi�cació, adreçant-la a infants i joves de per�ls diversos, i tenint en compte la seva autonomia de decisió al
voltant de les activitats a realitzar. La seva baixa satisfacció tant en la quantitat de temps lliure com en els usos que en fan , ens
alerten de la necessitat d’incorporar-los en les decisions sobre quantes i a quines activitats participar.

Per això, és necessari seguir reforçant mesures d’equitat en l’accés a les activitats fora escola (tant durant el curs escolar
com a l’estiu), particularment als infants i adolescents de contextos més desafavorits, i estendre l’abast territorial
d’aquestes activitats a tota la ciutat.

Per fer-ho, cal reconèixer l’educació fora de l’escola com un element constitutiu dels drets a l’educació i el lleure. En
aquest sentit, cal esperar que la recent mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona per a una política publica de cultura i
educació  afavoreixi una oferta més equilibrada territorialment i en totes les dimensions del fora escola: culturals, esportives,
artístiques i educatives.
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Les criatures necessiten poder passar més temps a l'aire lliure. GETTY

La recerca ens ha desvelat que tenir a prop de casa un lloc a l’aire lliure

per jugar-hi de manera segura és un dels elements que afavoreix més

la satisfacció dels infants amb el seu barri. Tot i així, la meitat dels

nens i nenes de Barcelona (47%) no n’estan prou satisfets i 4 de

cada 10 infants entre 10 i 12 anys no juguen ni passen gaire

temps a l’aire lliure (alguns mai o com a molt 1 o 2 dies a la setmana),

segons dades del 2017. Avui, Dia Internacional del Joc, és un bon

moment per recordar que el dret al joc és un dret inalienable per a

qualsevol infant i que aquest els ha de ser garantit durant la infància

(article 31 de la Convenció dels Drets de l’Infant). 

El covid-19 ha generat oportunitats inesperades en els usos de l’espai

públic: les fotografies d’infants jugant en places i carrers on abans de la

pandèmia només hi havia cotxes i turistes van omplir les xarxes socials

els dies posteriors al confinament i durant la desescalada. No oblidem

que les àrees de joc van ser dels primers espais tancats i dels últims a

ser desprecintats. Si una cosa ens ha evidenciat el covid-19, és que

quan l’espai públic és amable i està disponible, i quan els infants

tenen temps lliure i adults disposats a acompanyar-los, l’espai

públic és ràpidament emplenat amb jocs, crits d’emoció i rialles.

Però ens equivocaríem si ens penséssim que aquesta necessitat de

trobar-se amb altres nens i nenes i de jugar a l’aire lliure és nova.

Aquesta és una necessitat intrínseca a l’etapa vital de la infància,

i les nenes i nens ja van expressar-la molt abans de la pandèmia. De

l’àmplia consulta que es va fer als infants de 10 a 12 anys en tots els

districtes de la ciutat de Barcelona en el marc del programa municipal
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de l’Ajuntament de Barcelona Parlen els nens i nenes, impulsat per

l’Ajuntament de Barcelona i conduït per l’Institut Infància i

Adolescència, en van sorgir demandes que tenen a veure amb el joc i

l’espai públic: d’una banda, més vida amb la gent del barri i disposar de

més espais per jugar i trobar-se amb altres nenes i nenes i, de l’altra,

fer més coses a l’aire lliure en una ciutat més verda i pacificada. A més

els mateixos infants feien una pila de propostes per avançar en

aquesta direcció, totes recollides a l’Agenda dels Infants.

Què volen els infants per al seu barri i la seva ciutat? 

La majoria de nens i nenes coincideixen que un bon barri ha de ser

tranquil, com a sinònim de segur i poc sorollós, i alegre, com a

sinònim de vida comunitària, que els veïns i veïnes es coneguin i

que hi visquin altres nenes i nens amb qui poder-se trobar i jugar. A

més, ha de ser net i tenir zones verdes i espais per jugar a l’aire lliure.

“Alguns districtes tenen més espai, i altres potser no tenen espai

perquè estan plens de cotxes”; a més, “hi ha parcs però són molt

infantils i ens diuen que no hi podem entrar perquè són per nens més

petits. No hi ha parcs per a nosaltres”, diuen l’Abril i l’Arnau des

d’Horta-Guinardó.

Els nens i nenes es relacionen jugant, i és per això que

necessiten temps i espais adients per trobar-se amb els

altres, és a dir, per jugar amb els altres
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Els infants esperen trobar persones amables: “Volem alegria entre la

gent i que quan passis pel costat d’una persona et digui «Bon dia» i que

la gent sigui simpàtica”, diu la Rebeca des de Sant Martí. I també

esperen trobar altres infants amb qui poder jugar a l’aire lliure: “A

l’Eixample, com que és així com gran, és difícil trobar nens i amics i

m’agradaria que hi hagués algun sistema..”, es lamenta l’Eva, i

l’Eduard, de Nou Barris, afegeix que “els parcs i altres espais no són

per a ells [referint-se als veïns i veïnes del barri], sinó que és el nostre

barri, i si no ens agrada no hi podem fer vida”. Els nens i nenes es

relacionen jugant, i és per això que necessiten temps i espais adients

per trobar-se amb els altres, és a dir, per jugar amb els altres. “D'acord

que el nostre deure és estudiar, però no és la nostra vida. Ets un nen i

has de sortir al parc, has de divertir-te, estar amb els teus amics", ens

recorda la Rebeca, de Nou Barris. 

Els infants demanen transformar els barris en espais amables,

que traspuïn alegria i vida comunitària, per fer més vida al barri (i

no únicament als parcs) i poder transitar tranquils per una ciutat

jugable, que tota ella sigui més amiga amb els infants. I l’horitzó és

esperançador, en la mesura que l’Ajuntament de Barcelona ha

impulsat un pla del joc a l’espai públic, perquè d’aquí al 2030 la ciutat

ofereixi més i millors oportunitats de joc i situï l’activitat física a l’aire

lliure i la vida comunitària entre les polítiques clau de la

transformació urbana. 
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Laia Pineda Rüegg és directora de l’Institut Infància i

Adolescència de Barcelona 
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A

Laia Pineda: “Encara no hem entès prou bé que el joc és una necessitat
vital”
per Sandra Vicente

 

1 juny, 2021

Laia Pineda, directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, posa l’accent en la necessitat de
consultar els infants i joves a l’hora de dissenyar els espais públics, per tal que garanteixin el dret al joc i a
la vida comunitària

COMPARTIR

quest de 1 de juny es compleixen dos anys de l’aprovació del Pla de Joc a l’Espai Públic de Barcelona, una iniciativa que
busca generar una ciutat jugable, al servei dels infants i joves. Des de llavors, la pandèmia ha canviat les nostres relacions i
activitats i s’ha fet més necessari que mai tenir espais públics de qualitat que garanteixin el dret al joc i a la vida
comunitària. Amb motiu d’aquest aniversari, l’Ajuntament de Barcelona celebra les jornades Ciutat Jugable: com es

transforma Barcelona i la resta del món. En aquest acte hi participarà, entre d’altres, Laia Pineda, directora de l’Institut Infància i
Adolescència de Barcelona, ens que fa anys que realitza consultes als infants i adolescents per conèixer la seva opinió. Parlem amb
Laia Pineda, que ens explica com ha de ser aquest espai públic i com hem d’escoltar els nens i nenes per fer-los partícips del disseny
de les ciutats.

Amb la Covid s’està donant més importància a trobar-nos i fer activitats a l’aire lliure. Estan preparades, però, les ciutats per
albergar el joc infantil o continuen estant molt pensades des de la perspectiva adultocèntrica?

Les ciutats han estat pensades i organitzades per donar resposta a les necessitats adultes, i això no es canvia de la nit al dia, tot i que
hi ha més consciència de millorar les ciutats per deixar més espai al joc i a la mobilitat. I és que la plani�cació actual no només és
adultocèntrica, sinó que està orientada a donar resposta a l’economia productiva i a les necessitats del transport privat. Volent
introduir millores de trànsit, el que hem fet ha estat omplir les ciutats de cotxes i generar problemes derivats com la contaminació de
l’aire o l’acústica. Hem arribat al punt que arribem a concebre l’espai públic com a perillós pels infants. La por i la necessitat de
seguretat, que també són molt adultocèntriques, ens han fet delimitar i posar tanques a les àrees de joc infantil per preservar la
seguretat. Encara avui el 60% de l’espai públic està ocupat pel trànsit rodat i, en lloc de fer ciutats més amables, ens hem dedicat
durant dècades a generar espais especí�cs per la infància.

Aquests espais infantils coarten les possibilitats del joc. Un adult les dissenya per dir als infants que juguin aquí i que juguin
així.

El projecte Parlen els nens i nenes, de l’Ajuntament i desenvolupat per l‘Institut Infància i Adolescència de Barcelona, és una recerca
sobre benestar subjectiu que ens ha permès parlar amb els infants perquè ens donin la seva perspectiva sobre com són aquests
espais. S’ha fet evident que molts d’aquests parcs responen a franges d’edat determinades, que deixen fora els nens i nenes
d’entre10 i 12 anys, amb ofertes de joc molt restringides. Han insistit molt en què allò que volen no són àrees de joc “xules” sinó que
demanen un barri tranquil, on poder transitar, que sigui amable i amb espais de trobada, amb bancs i zones verdes. No es tracta,
doncs, d’incrementar l’espai jugable, sinó de diversi�car-lo.

En ciutats on el joc està delimitat pel trànsit, la contaminació i la sensació de perill, la solució sol passar per tancar-se a
casa.

Segueix @Sandra_ViBa
•
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Si l’espai es percep com a perillós i els infants no troben allò que volen als carrers, sembla que l’opció més segura és quedar-se a
casa, sí. Però no és la millor i no està a l’abast de tothom, perquè moltes famílies viuen en pisos molt petits, sense espai per jugar.
Per això, l’espai públic és aquell que ha de fer de nexe, ha de ser allà on et toqui l’aire, el sol i et trobis amb iguals. D’altra manera, els
nens i nenes es reclouen a casa i no els queda una altra que trobar-se a través de les pantalles.

Quins bene�cis té el joc a l’aire lliure?

Encara no hem entès prou que el joc és una necessitat vital. Els infants es relacionen jugant, és el seu llenguatge, la seva manera de
descobrir el món i, per tant, una via imprescindible per aprendre i socialitzar. Quan diem que el joc és un dret, ho és al mateix nivell
que els altres i és imprescindible que els adults el garantim. El joc es pot donar a molts espais, però si és a l’aire lliure es vincula amb
l’exercici físic. Han estat demostrats repetidament els bene�cis del joc dinàmic; cosa que no vol dir que el joc tranquil no sigui
important, però no pot ser l’únic. En l’enquesta sobre benestar subjectiu, queda una cosa molt clara: quan un infant passa molt de
temps jugant a l’aire lliure està més satisfet amb la seva vida.

El fet de poder jugar a l’aire lliure també està relacionat amb altres factors, com tenir un nucli familiar que et pugui
acompanyar al parc després d’escola.

Totalment. Una altra de les coses que ens deien els infants a l’enquesta és que volen passar més temps amb les famílies fora de casa.
No només es tracta que els acompanyin al parc, sinó de passejar, implicar-se en les festes del barri… Tenen ganes de fer activitats,
acompanyats dels seus adults. I és aquí on entren amb força les desigualtats socials, perquè aquesta disponibilitat és molt diferent
segons la classe social, o si tens una família lligada a la feina o amb uns horaris incompatibles amb el temps de fora l’escola. Els
alumnes amb més di�cultats solen ser aquells que passen poc temps amb els seus referents familiars.

Quan un infant passa molt de temps jugant a l’aire lliure està més
satisfet amb la seva vida“ ”
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Infants reivindicant que volen jugar als carrers | Fundació Pere Tarrés

Quan parlem de ciutat jugable pensem en infants, però què passa amb els joves i adolescents? Hi pensem poc?

Quan mires les àrees de joc, veus que estan pensades per una determinada franja d’edat i que, efectivament, als adolescents se’ls
dóna poca resposta. Tenim espais infantils i espais per persones adultes, com les terrasses dels bars, des d’on es pot vigilar què fan
els nens i nenes. Però l’adolescència la tenim desatesa. Treballem per crear places i àrees de joc més diàfanes, no dins una balla, on
infants i joves puguin trobar-se entre iguals. L’adolescència és una etapa en què necessiten molt socialitzar i no estar
permanentment sota supervisió adulta. Per això, hem de repensar els usos de l’espai públic per respondre a les necessitats dels
joves. D’aquesta manera, també podrem desmuntar una idea que tenim molt interioritzada, que ens diu que el binomi adolescents i
espai públic és sinònim de con�icte. Els joves tenen dret a què els pensem en positiu: si l’espai estigués pensat per ells, tindrien
resoltes moltes de les seves necessitats i veuríem que els con�ictes no són més que expressions de malestar. No es tracta de fer-los
fora dels carrers, sinó d’escoltar-los.

Com escoltem els infants i joves, doncs? Com participen i, sobretot, se’ls fa cas?

Com és possible que quan es dissenya un producte es tingui clar
que la satisfacció del client és primordial, però quan dissenyem
un espai per infants, no els preguntem què necessiten?“

”
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Malauradament, tot i que cada vegada hi ha més sistemes de consulta i més consciència, encara ho fem poc. Com és possible que
quan es dissenya qualsevol producte de mercat es tingui clar que la satisfacció del client és primordial, però quan dissenyem un
servei o espai pels infants i adolescents, no els preguntem què necessiten o volen? Ells i elles són els experts i saben què vol dir ser
infant molt millor que nosaltres. A Parlen els nens i nenes vam entrevistar 4.000 infants i ens han donat moltes claus: tenen moltes
propostes sobre com resoldre problemes i avançar millor cap al seu propi benestar. El quid de la qüestió és que s’han de saber
adaptar les eines i la manera de preguntar.

En quin sentit?

Depenent de l’edat de l’infant, s’ha de preguntar d’una manera o una altra. S’han de crear espais de participació que els semblin
atractius i s’ha d’ensenyar a participar. Hem de pensar que la majoria de canals de comunicació i participació estan dissenyats des de
les necessitats adultes. El 34% dels infants ens van dir que no se sentien prou satisfets en com els escoltaven els adults. L’escolta
adulta és l’element que més impacta en la satisfacció de la vida dels infants: quan se senten escoltats i saben que si tenen un
problema seran atesos, són molt més feliços.

Quina ciutat i quin joc voldrien els infants?

En el procés de participació hi va haver unes 5.000 propostes i la majoria coincidien en tenir més zones tranquil·les, sense cotxes,
netes i més verdes. Volen vida al barri, amb més activitats gratuïtes per fer en família, espais de trobada amb jocs de taula,
equipaments públics a tots els barris… Necessiten i volen un veïnat amable, on coneguin els veïns, que els ajudin si tenen problemes
i que no els vegin com un incordi si juguen a la pilota. En de�nitiva, necessiten veure’s com ciutadans; troben a faltar la vida
comunitària.

Sobretot ara amb la pandèmia

La Covid ha posat blanc sobre negre problemes que ja teníem, però que s’han radicalitzat. Aquestes demandes van ser expressades
abans de la pandèmia, però s’han accelerat els processos. Quan se’ns va demanar que ens quedéssim a casa, els turistes van marxar
i els cotxes van deixar de circular, de forma natural, tots aquests espais públics van ser ocupats per infants. Quan els espais estan
disponibles, s’ocupen; si no sortim més al carrer és perquè no ens sentim acollits.

Quines conseqüències tindrà al llarg termini la pandèmia pels infants i joves? Abans deies que necessiten que els escoltin,
però durant el con�nament no se’ls va escoltar gens.

El 47% dels infants contagiats són asimptomàtics i la resta tenen símptomes molt lleus. Amb això no vull dir que no ens haguem de
preocupar, però hem d’entendre que les relacions són molt importants pels infants i joves i hem de fer el necessari per preservar-les.
Una cosa és que els adults ens sacri�quem, però els infants haurien de poder quedar-se al marge per preservar les seves necessitats
i prevenir conseqüències greus en la salut mental. El seus temps i espais de trobada han estat molt alterats i hi ha joves que estan
petant. Fa poc, estava a una reunió, com a mare, i discutíem sobre si s’havien de fer les colònies o no. Una mare va dir que si els
adults havíem deixat de veure família i amics, els infants també se’n podien estar. Però no podem estar més equivocats: un any en la
vida d’un infant no té res a veure amb un any adult; no és veritat que puguin estar sense veure els seus amics perquè es perden
vivències que, si no les viuen ara, no les viuran mai. Aquesta època és clau per prevenir depressions i malalties. Si volem una bona
cohesió social en el futur, hem de cuidar la infància.

I és que les conseqüències a llarg termini dependran de nosaltres. La desigualtat, la pobresa infantil o els problemes de salut mental
ja se’ns estan manifestant. Si hi fem cas, tenim possibilitats de posar-hi remei. Encara som a temps d’entendre l’escola i l’educació en
el lleure com a serveis essencials, no com a complements. Prevenir aquestes conseqüències és a les nostres mans i ho aconseguirem
si encertem bé on posem els recursos.

Quan els espais estan disponibles, s’ocupen; si no sortim més al
carrer és perquè no ens sentim acollits“ ”
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NOTÍCIES

Són feliços els infants
després de quasi un
any i mig de
pandèmia?
Redacció | 13 juliol 2021 | Barcelona | Línia

L’enquesta preguntarà sobre la relació amb els companys de classe, els
docents i els familiars. Foto: Ajuntament de Barcelona

Primer van haver de passar mesos tancats a casa
sense poder sortir. Després moltes de les activitats

EL MÉS LLEGIT

1 Ada Colau: “Pujol va
voler frenar l’àrea
metropolitana i
encara en patim les
conseqüències”

2 El triangle de l’èxit

3 El PIB fa la felicitat?

4 Els municipis
metropolitans més
rics són els menys
sostenibles

5 Són joves, no
delinqüents

el diari metropolità
escull el teu  línia  comunicació21  cultura21  exterior  
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que feien a l’estiu van ser anul·lades. Finalment l’escola
ha estat diferent del que generacions d’infants
anteriors han viscut.

S’ha parlat molt sobre com han viscut els infants la
pandèmia i el patiment que han hagut d’aguantar. Amb
tot, poc han parlat ells, poc han pogut dir sobre què
senten o com viuen aquesta anomalia històrica.

És per aquest motiu que l’Enquesta de Benestar
Subjectiu de la Infància a Barcelona que realitza
l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB)
per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona dins el marc
Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la
infància a Barcelona.

En l’enquesta, que va començar a fer-se l’any 2016, es
pregunta als infants de 8 a 12 anys, de 3r a 6è
d’educació primària, sobre elements com la casa on
viuen, la seva relació amb la família, la seva relació
amb altres infants a l’escola o amb els mestres.

A diferència d’altres estudis, aquesta investigació posa
èmfasi en l’aspecte qualitatiu de les relacions
humanes. És a dir, es pregunta als infants com se
senten en relació amb els seus amics o amb els adults.
Al mateix temps, es pregunta sobre aspectes com la
percepció de seguretat que tenen sobre el barri en el
qual viuen o sobre si se senten o no feliços.

Sens dubte aquestes preguntes prenen més
importància que mai perquè podran determinar �ns a
quin punt els menors d’edat han vist com la seva vida
canviava arran de la pandèmia.

Comparteix

TAMBÉ T'INTERESSA...

El

NOTÍCIES A FONS ENTREVISTES OPINIÓ ESPORTS

ESTILS DE VIDA + Cercar ... 



https://liniaxarxa.cat/#whatsapp
https://liniaxarxa.cat/#email
https://liniaxarxa.cat/#twitter
https://liniaxarxa.cat/#facebook
https://liniaxarxa.cat/#telegram
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuUGnlxkBdELWsZEmfQ13QaJYC-T08kQFXQxMwbRDrFDplAoVgACfkFtFnbBvt3NNJ8BdiMx6g1cSox7rui6aPVMnF2yvvEc0PEUS5O-IGGPoP7wTMQBD-lKDnSgyLyQ3Tu46YFithSogoOsAkz45C8pvSjUmijnfDqFuysRlYft2Or_mOx3HTdyQ8wz8-SKae3ykZ9qQeDLBZ4dYQjAHbQhcx8Ku8f9EgXldfk2GkdRrVxe6Aj9yEt2iSeQOyIDNuwXU4Yo1kdKkfC8LjOWCHuTepzg_eBGWVzuiyh82W4r2l0cNt7CCBjPqn8aFcwIwdHMDPN3wuATJHuJq40OYRtMPpNGXbSJWXNzFTVwrgli-oGd89RiNUKJAnjSbRf7FxTOCLkHLHWrAZmay819KU8Eqgf5nhHgNqgdUCitYk075gpPasadIrjCLKusgZT109lKvKGXHkUtl2MHozS7ermrTAIcy9x7PjiuXPgG639cTBM4rcZog-JgivDCWno_wo5dIB2WAOVzAuHePcomqLRewRp31v8cEdqjCYUdmQOd8jFH5Z72mCnvAFLiTHJXfVhDtPbvWrB4Yzq2EMZ9udfqsJuxkyesvzUWFROJiShqX_c1gDSXyVzd2u7oL-NfpMQP9n10HJR0avTcSur_5mLyN3PPhAWYUhY2argwvocFdrFqwEIKppFR3H9ZHD6X7xc-s7YGUaqNNlsWL6-U_s8l1-wTHVL-PiB5fnhHcV4ug3cypK8KaYOfyz1z40-jlnW_jBVsrt_mvsjLdgOJZwAjNML62lzNOxUxwhBuCW6S3Jh7t0-fDQiTgkIp6-eC7XIqn4ee7lqBnlhpoEPRLKsr9yTAqouR-3kzfKyYY7e9Hrp8kSLbXQAk9BI3i4E1rBgU-svvhj_wgSmpZPJbFDB8mgdsd8GAAaMVn-Xj4HoEjgbH9m1Y--Ns4OQxQkJYS6l_DR77tQDyYfIk60firTRXeuve6SfrvclR-4_G6Zhu6I-rNw4tikPn7vNZARmkuyHTt1KnrfqRF5HHKOs7pbXYHYzbjFqwxZEN4jcy0JBzdCtpQxng3qnUrL69DGOWce0qTuy7I_CqFaqmQY5tOQCi9o-r-cijq17dNrFmqUudX55Fsy--dtE_VTHXq4hIwi8a6a6ZFXIQ1V0OthYqZja7mFi9PVJd8lykmIaIK6bWkaydmJnfJl-_GyRe6tYKjNY4GqPgzaaIw&sai=AMfl-YSeit5tO2_7qtNnauqSYrfMn1FBfakzjsY9OxG6zxEACuhwrlErWpNBuuQQo-JDOfo5ol9UvvTRynDBKtMXr5YDzOIBa-e8LWynekdnQCC9CD6Yk0He6w_EZ4-8-3T35Sd10c-zHSAVkCJ6tLMNRtgkOyW-_vDRaMLEa268&sig=Cg0ArKJSzG7EArUUisPN&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.leroymerlin.es/ofertas/aniversario%3Futm_source%3Ddv360_rt%26utm_medium%3Domd_programmatic%26utm_campaign%3Daniversario%26utm_term%3D300x250%26utm_content%3Dproducto2/306887535%26dclid%3D%25edclid!
https://liniaxarxa.cat/?pasID=MTA5ODA=&pasZONE=ODgzOQ==
https://liniaxarxa.cat/estils-de-vida/el-truc-per-dormir-be-quan-fa-calor/
https://liniaxarxa.cat/estils-de-vida/el-truc-per-dormir-be-quan-fa-calor/
https://liniaxarxa.cat/noticies/
https://liniaxarxa.cat/a-fons/
https://liniaxarxa.cat/entrevistes/
https://liniaxarxa.cat/opinio/
https://liniaxarxa.cat/esports/
https://liniaxarxa.cat/estils-de-vida/


15/7/2021 Són feliços els infants després de quasi un any i mig de pandèmia? - Línia

https://liniaxarxa.cat/noticies/son-felicos-els-infants-despres-de-quasi-un-any-i-mig-de-pandemia/ 3/5

truc per dormir bé quan fa
calor

El

col·lectiu LGTBI diu prou:
“No m’amagaré de ser qui
soc”

Barcelona debatrà sobre
com ha de ser el turisme
postpandèmic

59

infants viuen en
assentaments a
Barcelona

Compte enrere per al
Barcelona Triathlon 2021
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Q
Infància
CIUTATS 
‘JUGABLES’ 

“Quan pensem en els infants i en espais 
per a ells, pensem en la nostra pròpia 
infància i on jugàvem nosaltres de pe-
tits, i veiem com ha canviat la relació 
que tenen ara els infants amb la ciutat. 
El seu horitzó s’ha anat reduint, i un 
dels motius és la urbanització de l’en-
torn”, explicava fa uns dies Tim Gill, 
consultor independent sobre infància 
i defensor del joc i la mobilitat dels in-
fants. Va participar en la jornada Ciu-
tat jugable: com es transforma Barce-
lona i la resta del món, que va tenir lloc 
el mes de juny passat al Born Centre 
Cultural. Feia aquesta reflexió mentre 
mostrava un mapa de la ciutat anglesa 
de Sheffield i evidenciava, a través de 
cercles concèntrics, com la mobilitat, 
generació rere generació, s’havia anat 
reduint. Si el 1919, el besavi caminava 
lliurement al llarg de deu quilòmetres 
per la seva ciutat, el 2007 al besnet no-
més se li permetia fer-ho al llarg de 300 
metres per arribar al final del carrer. 
Gill va subratllar que una ciutat amable 
amb els infants ha de permetre la seva 
mobilitat, que puguin caminar sols i se-
gurs pel carrer i decidir on volen anar, 
ja que això es tradueix en oportunitats 
de creixement. 

La jornada, organitzada per l’Ajun-
tament de Barcelona en col·laboració 
amb l’Institut Infància i Adolescència 
de Barcelona i l’Associació Internaci-
onal de Ciutats Educadores (AICE), va 
posar sobre la taula com la situació ac-
tual de pandèmia ha fet més necessa-
ri que mai transformar la ciutat per 
fer-la més jugable, posant el benestar 
dels infants i de la ciutadania en primer 
terme i garantint el dret a la salut, la vi-
da comunitària i la lluita contra l’emer-
gència climàtica. “L’Alt Comissionat 
pels Drets Humans de l’ONU reconeix 
el joc com un dret de la infància, i la 
carta de ciutats educadores ens convi-
da a ordenar l’espai públic per atendre 
les necessitats d’accessibilitat, cures, 
salut, trobada, seguretat, joc i esbarjo. 
Tot, per millorar la conciliació entre la 
vida personal, familiar i laboral”, va 

recordar Marina Canals, secretària ge-
neral de l’AICE. En aquest sentit, Ja-
net Sanz, tinent d’alcaldia d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobili-
tat, va apuntar que el consistori de la 
capital catalana fa anys que treballa 
per posar els infants al centre de les po-
lítiques que porten a terme. “Hi havia 
un element de justícia urbana que era 
mirar amb llum nova l’exclusió que ha-
vien patit els nens de les planificacions 
i les transformacions urbanes. Hem 
posat Barcelona al davant d’una onada 
de ciutats que treballem per aconse-
guir que siguin per als infants, perquè 
si són per a ells són per a tothom. Sem-
pre pensem en els infants des d’una 
perspectiva de futur, però ho hem de 
fer en clau de present, perquè també 
mereixen viure en una ciutat amable, 
que els aculli i els permeti desenvolu-
par-se com a persones”. 

EL JOC PREN L’ESPAI PÚBLIC  
El consistori barceloní va presentar fa 
tres anys el Pla del Joc a l’Espai Públic 

JUDIT MONCLÚS

amb l’horitzó 2030 per passar d’una 
ciutat amb àrees de joc a una ciutat ju-
gable. El conformen diferents projec-
tes que fomenten un canvi de visió al 
voltant del joc, com ara la creació 
d’espais lúdics singulars –en són 
exemples la balena del Parc Central 
de Nou Barris, el pop a la Pegaso o 
l’Oreneta als Jardins de la Indústria–, 
la transformació dels patis dels cen-
tres educatius en espais verds i comu-
nitaris, o la posada en marxa d’inici-
atives com Obrim carrers i Protegim 
les escoles. L’objectiu del pla és millo-
rar i diversificar les oportunitats de 
joc i d’activitat física a l’espai públic 
pels beneficis que suposa tant per a 
infants i adolescents com per al con-
junt de la vida comunitària. 

“Hem fet estudis sobre el benestar 
dels infants i ells mateixos ens han dit 
que per sentir-se més satisfets al seu 
barri han de tenir espais per jugar 
que siguin segurs i amb veïns ama-
bles. Per això, els hem de tenir en 
compte per crear espais de joc pacifi-

Cada vegada 
s’aixequen més veus 
que demanen que la 

transformació 
urbanística prioritzi 

la infància i tingui en 
compte les seves 

necessitats

París i São Paulo van ser les ciutats convidades a la jornada Ciutat 
jugable: com es transforma Barcelona i la resta del món, que va tenir 
lloc el mes de juny passat al Born Centre Cultural. Les dues urbs van 
compartir les seves experiències per afavorir el joc a l’espai públic. En 
el cas francès, Cyrille Peyraube, director del gabinet de Patrick Bloche, 
tinent d’alcalde de París encarregat d’Educació, Primera Infància, 
Famílies i Nous Aprenentatges, va explicar les experiències de 
ludoteques fixes instal·lades a la ciutat, com la de la plaça de la 
República, i altres de tipus mòbil, que a la primavera omplen les vores 
del Sena a petició de la ciutadania. A la vegada, va reconèixer l’èxit 
obtingut pel consistori parisenc al copiar de Barcelona el programa de 
Patis escolars oberts al barri. Per la seva banda, Fábio Rodrigo 
Brandão, coordinador del projecte Ruas de Lazer a São Paulo, va 
explicar que iniciatives com la d’obrir els carrers al joc i a les persones 
brinden oportunitats per a activitats d’esbarjo de manera informal i no 
institucionalitzada, a la vegada que estimulen l’apropiació de l’espai 
públic transformant-lo en un entorn ple de vida.

Experiències de ciutats ‘jugables’ al món 
La proposta

Criteris per al disseny 
d’una ciutat ‘jugable’
Barcelona ha engegat diferents 
projectes per convertir-se en una 
ciutat jugable i amable amb els 
infants: Protegim les escoles, 
Superilla Barcelona, Obrim 
carrers, Transformem els patis, 
Ampliem els espais educatius als 
barris... Tots, però, han seguit 
uns criteris de disseny perquè el 
joc i els seus beneficis en siguin 
els protagonistes. Per això, les 
iniciatives que es duen a terme 
han de fomentar jocs diversos, 
creatius i amb reptes, així com 
inclusius per a la diversitat 
d’edats, gèneres, orígens i 
capacitats. L’espai físic que els 
acull ha de ser un lloc de 
trobada estimulant i accessible 
que faciliti el contacte amb la 
natura i, a la vegada, promogui 
el joc compartit en un entorn 
segur, verd i pacificat. 

En resum
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cats, ja que en són els experts, i per-
què les seves peticions es reflecteixin 
després en els diferents projectes”, 
apunta Laia Pineda, directora de 
l’Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona. La pandèmia ha portat a 
accelerar aquestes estratègies del Pla 
del Joc a l’Espai Públic i n’ha accen-
tuat el valor. Així, iniciatives com el 
programa Ampliem espais educatius 
al barri han pres més sentit que mai. 
“L’estiu passat vam treballar per po-
sar a l’abast de les escoles espais pú-
blics com places, jardins, interiors 
d’illa i carrers pròxims als centres. 

Aquest curs, 4 de cada 10 escoles i ins-
tituts de Barcelona han utilitzat al-
gun d’aquests espais més enllà de les 
seves parets. Això ha fet que millores-
sin l’educació i el benestar dels in-
fants, ha reduït la conflictivitat en els 
moments de pati, ha generat noves 
dinàmiques de joc i, cosa encara mi-
llor, ha vingut per quedar-se, perquè 
el 70% dels centres volen continuar 
fent escola fora de l’escola”, assenya-
la Maria Truñó, actual comissiona-
da d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona i qui va dirigir el projecte 
Ciutat Jugable en el marc del qual 

FOTOS:  GETTY

s’ha redactat el Pla del Joc de l’Espai 
Públic. Truñó també posa de mani-
fest que aquest programa ha servit 
per estrènyer el lligam de les escoles 
amb el seu entorn més pròxim i per 
compartir l’espai públic amb la res-
ta de la ciutadania. “Arran d’aquests 
nous usos han sorgit altres experièn-
cies de recuperació o de millora d’es-
pais públics als barris. I és que, com 
més juguem, més veiem la necessitat 
de millorar el nostre entorn”. 

MOTOR DE CANVI 
Les evidències mostren que les actu-
acions que es fan a dins i al voltant de 
les escoles s’estan convertint en mo-
tor de transformació de la ciutat. “Les 
escoles no són uns equipaments 
qualssevol, són molt sensibles. Els in-
fants hi passen la major part del dia, 
però la sortida fins ara s’ha fet en una 
vorera estreta per trobar, a continu-
ació, una ciutat hostil. El programa 
Protegim les escoles pretén revertir 
aquesta situació”, explica Xavier Ma-
tilla, arquitecte en cap de l’Ajunta-
ment de Barcelona. Matilla reconeix 
que reben moltes demandes ciutada-
nes en aquest sentit. “Exigim mesures 
de transformació urbana i ens mobi-
litzem per demostrar que estem a fa-
vor dels canvis impulsats, però cre-
iem que no són suficients”, diu Gui-
lle López, representant de l’Associa-
ció Eixample Respira i del moviment 
Revolta Escolar, que aquest curs ha 
dut a terme diferents talls de trànsit 
davant dels centres educatius per re-
clamar menys contaminació, més se-
guretat als voltants i més espai per ju-
gar al carrer. “Quan fem aquests talls, 
constatem un moment màgic. Quan 
desapareixen motos i cotxes, apareix 
un joc espontani perquè els infants 
estan amb els seus amics. Ho viuen 
com un empoderament perquè 
s’apropien d’un espai hostil davant la 
seva escola”, manifesta. I és que, com 
va dir Truñó per posar fi a la jornada 
citant l’urbanista Jan Gehl, “les papa-
llones són les indicadores de la qua-
litat de l’aire i els nens jugant al carrer 
d’una manera lliure ho són de la qua-
litat de la vida comunitària”. ✖
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A Catalunya, el 93% de les excedències per cura de �lls les demanen
les dones

Presentadora i directora de "Solidaris"

 

TEMA: PRECARIETAT LABORAL

Jennifer Jiménez té 35 anys i en fa 15 que és caixera de supermercat. Va
néixer al barri del Bon Pastor, a la zona de les Cases Barates, al districte de
Sant Andreu de Barcelona. Treballa de dos quarts de nou del matí a dos
quarts de tres de la tarda. Té una reducció de jornada per poder conciliar. Tot
i així ho té complicat per fer-se càrrec dels seus �lls de 12, 8 i 5 anys:

"Als matins sempre necessito algú. I a la tarda és plegar, córrer i
anar a buscar les meves �lles petites. No puc treballar per pagar
una cangur".

Jennifer Jiménez ha teixit una xarxa de mares a Bon Pastor (Catalunya Ràdio)

MERCÈ FOLCH

@Solidaris_CR

03/09/2021 - 08.17   Actualitzat  05/09/2021 - 09.53
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La seva parella, amb feina al port de Barcelona, surt més tard de treballar i no
arriba a casa �ns a les sis. Davant d'aquesta situació i veient que no podien
fer front als imprevistos, ella i altres mares del barri es van organitzar per fer-
se cangurs mutus. A través d'un grup de WhatsApp van crear xarxa:

"Ens truquem per dir-nos: "Em pots agafar al nen, que trigaré mitja
hora?" O que hi ha un nen a l'escola que ha de sortir però la seva
mare encara no ha arribat... doncs truquem a la mare: 'Mira, que
està aquí tu hijo, te lo cogemos?' El que faci falta. I quan els nens
estan malalts, també".

L'esperit de les Cases Barates

El grup el formen una desena de mares que recuperen l'esperit de comunitat,
de vida de poble, que tant va caracteritzar aquesta zona situada als marges
de la ciutat, a tocar del riu Besòs i que fa frontera amb Santa Coloma de
Gramenet:

"Hem crescut amb aquests valors: de tribu, de ser una gran família, i
ens agrada conservar-los. Hi ha mares que treballen, n'hi ha que
estan a l'atur, n'hi ha de separades. Cadascuna té la seva ideologia,
la seva cultura, la seva ètnia però totes ens ajudem i som amigues".

La Jennifer té molt arrelada aquesta manera de ser. Explica que la seva àvia
va tenir nou �lls i que, �ns i tot, va ser mare de llet del �ll de la seva veïna
perquè ella pogués anar a treballar.

El paper de l'escola

L'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de
Barcelona va organitzar unes jornades sobre els avenços i els reptes de la
política pública de la petita infància, és a dir, dels 0 als 3 anys.

En una de les ponències s'hi va explicar que hi ha mares que tenen una
situació laboral tan dèbil que demanen a l'escola bressol --els que tenen la
sort d'obtenir plaça-- que no les truquin en horari laboral perquè no poden
atendre el telèfon. O d'altres, que envien els �lls grans a buscar els germans
petits perquè cap dels progenitors hi pot anar.
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Com més precària és la situació laboral, més important és poder conciliar.
De fet, pot representar la diferència entre estar per sobre o per sota del llindar
de la pobresa. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, els districtes de
renda alta tenen una taxa d'escolarització 2,5 vegades superior que en els
barris empobrits. I això deixa empremta en infants i mares. El director de la
Fundació Jaume Bo�ll, Ismael Palacín, explica el perquè d'aquesta marca:

"L'educació de 0-3 anys és molt important perquè complementa, en
clau d'aprenentatge, allò que la teva família et pot oferir. També
ofereix a les mares, amb una situació laboral més precària, un
entorn de seguretat. I els permet seguir treballant".

El Nobel d'Economia James Heckman diu que el creixement econòmic d'un
país passa per invertir en les classes més desafavorides i en l'etapa de 0-3
anys. Assegura que invertir en aquest període és més rendible que fer-ho en
borsa.

Només la �lla petita de la Jennifer va poder anar a l'escola bressol:

"No em va ser fàcil obtenir plaça. Ni la meva �lla mitjana, ni el meu
�ll gran hi va poder anar. Els va cuidar la seva iaia. És una qüestió de
manca d'oferta i tampoc podia pagar els 400 euros que em
demanaven a la privada".

Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, a la capital catalana la demanda
és molt més alta que l'oferta. Es cobreix el 60 per cent de la demanda. I cada
any se'n queden fora tres mil criatures.

"Volunturisme" i postureig: "T'imagines que la gent vingués a Barcelona a visitar
orfenats?"

RELACIONAT



La motxilla de les cures

Segons un informe de l'Institut Català de les Dones, el 93 per cent de les
excedències per cura de �lls les han demanades les dones, davant de poc
més del 7 per cent dels homes. SEGÜENT 
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Elisa Stinus és doctora en polítiques públiques i transformació socialElisa  i
investigadora a l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona:

"Està estudiat que les dones quan tenen �lls tenen moltes més
penalitzacions que els homes. Hi ha dos moments en la seva vida
en què disminueixen la seva dedicació al món laboral: quan tenen
�lls i quan els pares són grans i dependents".

I això té efectes directes en la disminució de salari i en el desenvolupament
professional de les dones. Elles, habitualment, tenen professions
relacionades amb allò social, amb l'àmbit de les cures, amb l'educació. Son
feines pitjor remunerades que les més masculinitzades vinculades a l'àrea
cientí�ca o tecnològica.

El cas de l'Àngela

Àngela Peris té 38 anys. Va néixer a Castelló en una família de classe
mitjana-alta. És educadora, ballarina i coreògrafa i treballa fent tallers
creatius en centres com el MACBA i la Fundació Yehudi Menuhin. L'Àngela
està separada i és mare de la Lola, que té 4 anys:

"A la meva �lla només la tinc la meitat del temps. I això em fa
pensar si el temps de qualitat que passo amb ella és un temps de
qualitat real o �ccional perquè soc una dona que estic preocupada
pel meu dia a dia. Estic en el llindar de la pobresa".

Ara mateix l'Àngela cobra 1.700 euros al mes però ha acumulat tants deutes
que té di�cultats per cobrir les necessitats bàsiques:

"No treballo tots els mesos, no tinc quitances, no tinc pagues extres,
ni cobro quan estic malalta. El dia zero del mes, ja ha he pagat
1.200 euros. Pago 650 euros de lloguer per una casa de 25 metres
quadrats. I a banda, has de sumar les despeses".

SEGÜENT 
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Àngela Peris, separada i amb una �lla, fa malabars per arribar a �nals de mes (Catalunya Ràdio)

La seva exparella es fa càrrec de les despeses més importants relacionades
amb la nena i ella confessa que això és una fuetada al seu orgull i a la seva
responsabilitat com a mare. Es pregunta què pot oferir a la seva �lla quan
sigui més gran.

L'Àngela, que també és llicenciada en comunicació audiovisual, es queixa que
tot i treballar en institucions reconegudes, no arribi a �nal de mes:

"Encara he d'anar al supermercat amb calculadora. He hagut de
tornar factures per poder fer una compra al Bonpreu de llet i
productes bàsics"

I es lamenta:

"Com pot ser això? Com està conformada aquesta societat? Quants
diners he de guanyar per poder sobreviure sola, sense una
estructura familiar? Quant hem de guanyar les dones que viuen com
jo? Separades amb �lls a càrrec amb una carrera creativa, amb
treballs que són inestables?"

SEGÜENT 
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D'estar a la presó a fer de voluntari: "El que no es comparteix no val res"

RELACIONAT



Xarxes de suport

L'Àngela està molt vinculada amb la família de la seva exparella, que l'ajuden
quan ho necessita. Però també té el suport d'altres mares del barri:

"Soc d'una associació veïnal, Mama G, de suport a la criança. Hem
fet molta pinya. Ens trobem per jugar a la plaça, ens quedem amb
els nens d'unes o de les altres. També tinc una veïna, ja jubilada,
que s'ha ofert a cuidar de la nena".

Tot i la situació tan inestable que està patint, l'Àngela no vol renunciar a la
seva carrera artística:

"La precarietat es basa en una situació que a llarg termini és
insostenible. Que és aquesta manca de matalàs on poder caure en
els moments de màxima debilitat i vulnerabilitat".

La història de la Maria i la Zelie

L'artista i fotògrafa francesa Severine Sajous és la mare de la Zelie, que ara
té 4 anys. La Severine va viure durant vuit anys al barri del Poblenou de
Barcelona. Compartia replà amb la Maria, que actualment té 77 anys i és
vídua:

"Soc mare soltera. I la Maria va aparèixer en el moment en què la
nena va entrar a les nostres vides. Amb la Maria es va construir una
relació molt bonica. Era com si fos l'àvia de la nena. I a mi em va
ajudar molt en la criança".

La Severine va voler captar amb la seva càmera la tendresa d'una relació
basada en l'acompanyament i en els gestos simples. I en va sortir el projecte
"Maria, una història d'amor".

SEGÜENT 
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"El projecte surt d'una necessitat i d'una certa soledat. La Maria era
vídua des de feia 5 anys i jo em vaig trobar sola amb la Zelie des del
principi. I això és el que ens va unir".

La Zelie i la Maria, en una escena familiar (Severine Sajous)

La Maria s'emociona recordant aquell període:

"Va ser una relació preciosa. Va ser el temps més feliç de la meva
vida. La Severine i la seva �lla són com la meva família. Ella em
tenia a mi perquè la seva mare vivia a França. Jo era la iaia d'aquella
nena".

El projecte també qüestiona el model tradicional de família i re�exiona sobre
els rols i els estereotips de gènere. La Severine es va separar de l'Ahmed, el
pare de la Zelie, quan estava embarassada de vuit mesos:

"L'Ahmed és egipci i musulmà. En la seva cultura jo no encaixava. Hi
havia molta pressió familiar perquè ens caséssim. També vaig patir
amenaces"

La Severine volia que la seva �lla tingués una infantesa feliç

ARXIVAT A: EDUCACIÓ PRECARIETAT LABORAL

SEGÜENT 
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Conciliació i precarietat

 

Moltes famílies a Catalunya tenen escenaris laborals precaris que fan que els sigui
impossible treballar i fer-se càrrec dels �lls quan són petits. Sobretot per les mares, que són les
que carreguen massa sovint amb la motxilla de les cures. La conciliació, en aquests casos, és una
paraula buida de contingut. I no únicament això: com menys recursos també més di�cultat per
escolaritzar... 

Busca àudios i vídeos 



 

00:56:01

SOLIDARIS 

 

04/09/2021

Més

É

 

 Alec BaldwinVolcà La Palma directeVariant Delta plus | 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/
javascript: void(0);
javascript: void(0);
https://www.ccma.cat/catradio/
https://www.ccma.cat/catradio/solidaris/
https://audios.ccma.cat/multimedia/mp3/2/6/1630593334162/conciliacio-i-precarietat.mp3
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/fitxa-programa/ultims-programes/1117/
https://www.ccma.cat/324/la-pistola-utilitzada-per-alec-baldwin-era-segura-segons-van-dir-li-abans-de-disparar/noticia/3125650/
https://www.ccma.cat/324/en-directe-les-imatges-duna-de-les-boques-del-volca-de-la-palma-mes-a-prop-que-mai/noticia/3125700/
https://www.ccma.cat/324/delta-plus-la-mutacio-de-la-variant-del-coronavirus-que-vigilen-de-prop-al-regne-unit/noticia/3124818/


El reportatge del mes

Dia 26 d’abril del 2020.
Què va passar? Per
què és tan important
aquesta data que pro-

bablement no transcendirà? És
un dels dies més destacats de la
història recent de la infància ca-
talana. El govern espanyol va de-
cretar que els menors de 14 anys
podien tornar a sortir al carrer
després d’haver-se passat 43
dies tancats a casa. Un milió de
nens i nenes deixaven enrere
l’enclaustrament. 

A Catalunya, els menors de 0
a 5 anys ho podien fer de les 11
a les 13 hores, mentre que per als
de 6 a 13 la franja reservada era
la de les 16 a les 18 hores. Tots
ells podien sortir de casa sempre
que anessin acompanyats d’un
adult i, segons recomanava la
Generalitat, calia evitar “entrar
a comerços amb infants”, com si
els nens i les nenes fossin éssers
incontrolats. “Si et trobes amb un
amic, recorda que no us podeu
abraçar, donar la mà ni fer pe-
tons”, recalcava el protocol.

UNA HISTÒRIA INFANTIL
La gestió de la infància durant tota
la pandèmia ha estat un tema
controvertit. Des de diferents es-
pais s'ha considerat que ha estat
trufada d'adultcentrisme. És a
dir, els adults han dictat el que ha-
vien de fer els infants sense pre-
guntar-los res. Segons explicava
el doctor en Educació Daniel Or-
tega en un article a Social.cat, du-
rant els últims temps s'ha tractat
els menors d'edat d'una manera
“paternalista sense tenir en comp-
te ni la seva opinió, ni la seva per-
cepció ni els seus anhels”.

Una altra data a recordar: 14
de setembre del 2020. La temu-
da tornada a les escoles després
de la primera fase de la pandèmia.
Tot feia preveure que el nombre
de contagis es dispararia amb la
recuperació de les classes pre-
sencials. Malgrat això, l'expe-
riència ha demostrat que, tot i l'a-
nomalia –mascaretes, grups
bombolla, normes higièniques o
baixes del professorat–, el curs es
va poder fer amb força normali-
tat. Durant els mesos de classe,
només un 5,3% dels infants i
dels adolescents van ser positius,
i només un 2% de les escoles de
tot el país van haver de tancar per
contagis. “Mantenir les escoles
obertes ha estat molt beneficiós,
perquè els centres educatius han
explicat millor que ningú què és
la Covid-19”, afirma Ingeborg
Porcar, directora tècnica de la
Unitat de Crisi de Barcelona (Uni-
tat de Trauma, Crisi i Conflictes
de la Facultat de Psicologia de la
UAB). Per a l'experta en psicolo-
gia, “tancar les escoles és un risc
per a la societat, ja que qui hi ha
millor per explicar una situació
com aquesta que els mestres?”.

Si els infants escrivissin la
història, hi hauria dues dates
més per assenyalar: el 23 de
novembre del 2020 i el 22 de fe-
brer del 2021. Va ser aleshores
quan el Procicat va determinar
que estaven permeses les activi-

tats esportives escolars no com-
petitives, primer, i les activitats
de lleure, després. Van ser mo-
ments importants, ja que 3 de cada
4 escolars practiquen esports de
forma habitual i més de 120.000
infants i joves són integrants d'un
cau o esplai a Catalunya.

Última data en la història in-
fantil recent: 13 de setembre
d’enguany. La tornada a les es-
coles es presenta de nou com-
plicada. Es mantenen les mesu-
res de seguretat amb alguns

canvis. Els vacunats no hauran
de confinar-se en cas de conta-
gi a la seva classe i els controls de
temperatura als accessos dels
centres no seran obligatoris.

SÓN FELIÇOS?
Més enllà de les dates i dels canvis
legislatius que han afectat els in-
fants, seguim sense conèixer com
ha estat per a ells l’últim any i mig.
Com s’han sentit? Com han can-
viat? Entenen el que està passant?

Porcar és taxativa quan afir-

ma que, a diferència de la idea
que globalment s’ha instal·lat,
l’experiència no sempre ha estat
traumàtica. “Si parlem de me-
nors, cal distingir entre tres grups
d’edat: els que tenen de 0 a 7 anys,
els que tenen entre 7 i 12 anys i els
adolescents, que són un tema a
part i ho han passat molt mala-
ment”, considera l’experta. En el
primer dels grups, el confina-
ment es va presentar de manera
ambivalent. Estem parlant d’una
edat en la qual es fan els primers

llaços de socialització i s’aprenen
els hàbits, dos elements que la
pandèmia va empitjorar. Tot i
això, “el confinament va com-
portar tenir més disponibles els
pares, i això, encara que no sem-
pre, va ser positiu per als in-
fants”, assenyala Porcar. Pel que
fa a la segona franja d’edat, la va-
loració del confinament va ser po-
sitiva. “Trobaven a faltar el grup
d’amics, però no havien d’anar a
l’escola, i això en una edat on es
comença a desenvolupar l’auto-

El 26 d’abril del 2020 els infants van poder tornar a sortir al carrer després de passar-se 43 dies tancats a casa. Foto: Carola López/ACN

Sovint s’han gestionat les necessitats dels infants durant la pandèmia des d’una
perspectiva adultcèntrica, és a dir, sense comptar amb la percepció ni els anhels
dels nens i nenes. Ens preguntem com han viscut el confinament i les mesures 
de restricció ara que comença el segon curs escolar sota l’ombra del coronavirus

La pandèmia 
menys escoltada
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n L’Ona té 9 anys, viu a Barcelona i
la seva vivència de la pandèmia,
com la de cada infant, és única. Per
això no podem extrapolar la seva
experiència a la de la resta de nens i
nenes de Catalunya. Amb tot, el que
explica demostra que no sempre
s’ha escoltat suficientment els in-
fants ni s’ha entès com estaven vi-
vint la crisi sanitària. 

Tot i la seva edat, reconeix que
ella va tenir sort, ja que va poder
passar el confinament en una casa a
fora de la ciutat. A més, la seva mare
és mestra, el seu pare teletreballava i

els dos van mantenir la feina. Se-
gons comenta, aquest any les vacan-
ces li han semblat curtes, perquè les
compara amb el temps que el darrer
curs va passar sense anar a l’escola. 

Malgrat això, no tot el que ha
passat li sembla bé. “Durant el curs
ens van separar a les meves amigues
i a mi en tres classes diferents... I no
podíem jugar juntes al pati, perquè
érem de tres grups diferents”, expli-
ca. “Aquest curs ens han posat jun-
tes”, afegeix convençuda de la millo-
ra que això suposa.

Tant ella com altres infants no
van acabar d’entendre mai aquesta
mena de decisions. “Havien d’estar
en grups bombolla a classe i al pati,

però quan havien de pujar a l’auto-
bús podien barrejar-se, i això els cos-
tava molt d’entendre”, explica Juan-
ma Martín, director territorial del Ca-
sal dels Infants a la Mina-Besòs.

Alguns nens i nenes que Martín
tracta “tenien la sensació de ser un
objecte, perquè les normatives can-
viaven sovint i algunes els sembla-
ven incoherents”. Segons la investi-
gadora de l’Institut Infància i Adoles-
cència de Barcelona Mari Corominas,
“quan els infants se senten ben es-
coltats pels seus entorns, també se
senten millor, més segurs i més autò-

noms”. “Als infants no se’ls ha tingut
en compte”, rebla Martín.

L’Ona comença a estar cansada
de portar la mascareta, sobretot a
l’estiu, perquè té calor. Però tot i la
queixa, amb 9 anys és capaç de re-
conèixer que aquest neguit és poca
cosa si el compara amb el que altres
infants estan vivint. L’empatia in-
fantil contrasta amb l’egocentrisme
de molts adults. “Hi ha altres nenes
que no ho han passat gaire bé... A
una companya de classe se li han
mort els avis i els seus pares tenen
molta por”, diu. Una nena que s’as-
sembla a alguns infants que Martín
descriu amb “ulls tristos i por de ser
un vector de contagi”. 

En primera persona

nomia individual era positiu per
a ells”, considera. 

Quan aquella època va acabar,
els infants van ser capaços d’in-
terioritzar amb facilitat la nova si-
tuació d'excepcionalitat. “La in-
certesa i la preocupació dels pares
pel que fa a la feina sí que els va
afectar negativament”, diu Porcar.

En una línia menys optimista
se situa Mari Corominas, docto-
ra en psicologia, salut i qualitat de
vida i investigadora de l’Institut In-
fància i Adolescència de Barcelo-
na. “El confinament va tenir efec-
tes negatius en totes les dimen-
sions de les vides de tots els in-
fants, però de manera diferen-
ciada segons els contextos so-
cials”, afirma. “Durant el confi-
nament absolut, els infants van
enyorar poder estar amb els amics
i, sobretot, els que no tenen ter-
rassa a casa seva també van tro-
bar a faltar poder sortir al carrer
i estar a l’aire lliure”, afegeix. 

Les dues psicòlogues coinci-
deixen a assenyalar que la crisi sa-
nitària també està suposant un
aprenentatge per als menors de 12
anys. “De la pandèmia han après
que cal cuidar-se i cuidar bé els al-
tres per viure millor. Hem com-
partit valors de ciutadania i res-
ponsabilitat. Per als infants ha es-
tat un aprenentatge entendre que

l’acceptació d’unes normes i els
comportaments individuals re-
percuteixen en el benestar col·lec-
tiu”, afirma Corominas. “Han res-
pectat les restriccions o compor-
taments que se’ls demanen”, diu. 

Porcar també considera que la
pandèmia ha estat una bona opor-
tunitat, però segons la seva opinió
no sempre ha estat aprofitada. “A
la nostra societat hi ha poca tole-
rància a la frustració perquè venim
de generacions que van néixer en
la postguerra i no han educat els
seus fills en aquesta línia”, expli-
ca la psicòloga. 

Per entendre el que vol dir, ser-
veix la història que relata dels seus
veïns: “Visc en un poble a fora de
Barcelona i al costat de casa hi ha
una parella jove amb dos fills”, co-
mença. Quan es va decretar el con-
finament, tot i que hi havia unes
vinyes davant de casa seva on el
nen i la nena podien sortir a pas-
sejar, els seus pares van decidir no
fer-ho. “Ningú els hauria vist,
però van pensar que el missatge
que havien de transmetre als seus
fills era que si hi havia molts in-
fants que no podien sortir de casa
perquè no tenien aquella sort,
ells tampoc ho farien”, segueix
Porcar. L’experiment pedagògic
volia fer entendre als infants el va-
lor de la responsabilitat social. 

“Per als infants, 
la pandèmia ha servit
per entendre que
l’acceptació de normes 
i els comportaments
individuals
repercuteixen en 
el benestar col·lectiu”

L’ALTRA INFÀNCIA
Oportunitat, adaptació, educa-
ció. Si bé és cert que molts infants
han viscut una pandèmia menys
terrorífica del que se’ns ha narrat,
també ho és que als barris vulne-
rables la Covid-19 ha estat un
malson. Així ho apuntava aquest
juliol el Síndic de Greuges de Ca-
talunya quan assegurava que la
pandèmia “ha tingut un impacte
especialment negatiu entre els
infants” i sobretot en aquells que
“estan socialment desfavorits”.

Vista sobre el terreny, la reali-
tat és cruenta i dona fe de les di-
ferències entre infàncies. Juanma
Martín, director territorial del Ca-
sal dels Infants a la Mina-Besòs,
explica que el confinament va su-
posar un abans i un després per
a molts dels nens i nenes dels
barris on treballa. “Al principi
molts van perdre la rutina i el rit-
me del son, i això va fer que la
seva escolarització es veiés molt
afectada”, diu. Molts es passaven
fins a altes hores de la matinada
jugant al mòbil i l'endemà no ren-
dien. Lluny de desaparèixer,
aquestes dinàmiques no van mar-
xar quan va acabar el confina-
ment. “Per exemple, un nen de 10
anys se'n va a dormir a les 6 de la
matinada, es lleva a les 12 i men-
ja a les tres... Si hi ha desordre, la

relació amb els meus iguals es des-
ordena”, afirma Martín.

En gran part, aquesta situació
es produïa per la desestructuració
que existeix en algunes famílies
d’aquests barris. “En un pis de 40
metres quadrats hi poden viure
cinc persones, i això ha fet que les
relacions entre adults i infants es
tensessin”, considera el director
del Casal dels Infants. Així, la
pandèmia també ha fet aflorar
trastorns mentals que fins ales-
hores no havien sortit a la super-
fície. “Tot i que és una paradoxa,
ja que es tracta de barris on la bret-
xa digital és alta, hem vist com, a
més de casos d'ansietat o depres-
sió, ha augmentat l'addicció a les
pantalles”, diu Martín.

“La pandèmia ha servit per ac-
celerar i visibilitzar processos que
ja existien”, recalca. Entre els més
recurrents, la desafecció cap a l’e-
ducació formal d'algunes famílies
vulnerables. “Moltes tenien por i em
deien que a l'escola hi ha massa gent
i per això no hi duien els fills”, sen-
tencia Martín. I és que la pandèmia
ha tensat les costures d’una socie-
tat desigual.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Molts nens i nenes 
van perdre la rutina 
i el ritme del son, 
i això va afectar
negativament la 
seva escolarització, 
la salut mental i 
la relació amb els amics

Alguns infants tenen la sensació que durant 
la pandèmia se’ls ha tractat com un objecte 
amb normatives canviants i incoherents
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Barcelona enquesta menors de 8 a 12 anys
sobre el seu benestar i com millorar-lo
Incorpora un bloc sobre l'impacte de la covid-19 en les seves vides

L’Institut d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat la IIa

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància (EBSIB-2021) per preguntar a menors de 8

a 12 anys sobre el seu benestar i quines mesures serien necessàries per millorar la seva

situació.

L’enquesta es farà aleatòriament a 5.000 menors de 58 centres educatius de la capital

catalana durant el primer trimestre del segon any escolar en pandèmia, ha informat

l’Ajuntament en un comunicat.

Per Europa Press  - 16 d'octubre de 2021 14:6h.

Nens i nenes. Imatge d'arxiu
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Amb els resultats es pretén conèixer els punts de vista dels alumnes sobre aspectes de les

seves vides com la família, l’escola, les amistats o els seus barris amb la finalitat de

dissenyar actuacions de millora.

El qüestionari s’ha dissenyat amb la intenció d’aprofundir en assumptes que van destacar

en la primera edició, al 2017, amb nous blocs sobre les violències a les escoles, l’ús del

temps lliure i les expectatives de futur.
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També s’ha incorporat un nou bloc de preguntes específiques sobre l’impacte que ha tingut

per a ells la pandèmia de la covid-19.

Segons els resultats de la primera edició de l’enquesta, el 69% dels nens i nenes estaven

molt satisfets amb la seva vida en general, un 23% ho estava força i un 8% ho estava poc

o gens, una xifra a la qual l’Ajuntament dedica especial atenció perquè no és “ni desitjable

ni habitual”.

Europa Press
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Barcelona presenta un plan para velar

por los derechos de los menores: el

34,4% están en riesgo de pobreza

GISELA MACEDO   18.10.2021 - 13:26H

ÚLTIMA HORA Muere Concha Márquez Piquer, hija de Concha Piquer, a los 75 años 

A FONDO El pueblo de los resorts de lujo abandonado que ahora sueña con resurgir 

El Ayuntamiento presenta el ‘Plan de infancia 2021-2030’, un proyecto que da continuidad al de 2017-2020.

El proyecto engloba actuaciones que ya están en marcha, como el canguraje municipal o el dentista público.

Niños jugando en la 'superilla' de Sant Antoni. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Se estima que el 34,4% de los menores de 0 a 17 años que viven en Barcelona

están bajo una situación de riesgo de pobreza o exclusión social, según datos

que el Ayuntamiento ha hecho públicos este lunes y que han sido elaborados

por el Observatorio 0-17 BCN. Estos viven, en su mayoría, en los distritos de Nou

Barris y Sants-Montjuïc; y en menor medida en los barrios de el Besòs i el

Maresme, la Verneda i la Pau (Sant Martí), el Carmel (Horta-Guinardó) y la Trinitat

Vella (Sant Andreu).

Vulnerables o no, en Barcelona viven un total de 246.452 niños y adolescentes

de 0 a 17 años, que representan el 14,8% de la población de la ciudad. Con el

objetivo de “mejorar la calidad de vida y los derechos de la infancia y la

adolescencia”, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado el ‘Plan de infancia
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2021-2030’, un proyecto que da continuidad al plan 2017-2020 que ya estaba en

marcha, pero que por primera vez se fija un horizonte más a largo plazo.

Este plan incluye medidas que ya se están

ejecutando, como el Fondo Extraordinario de

Ayudas de Emergencia Social para Niños y Niñas

de 0 a 16 años; el servicio de canguraje municipal;

el servicio de dentista público municipal; y el

programa ‘Connectem Barcelona’ para reducir la

brecha digital.

No obstante, los concejales Laura Pérez y Joan

Ramon Riera, -de Derechos Sociales y de Infancia y Juventud,

respectivamente-, han evitado concretar cuáles serán las acciones concretas

que se pondrán en marcha próximamente en el marco de este nuevo plan, a

pesar de que sí han anunciado que tienen previsto ejecutar unas 70

actuaciones.

Lo que sí han iniciado, según Riera, es una encuesta de bienestar de la infancia

para “averiguar nuevas necesidades”. También ha apuntado que, aunque se

prestará especial atención a los menores en riesgo de exclusión social, “todos los

niños de la ciudad” podrán beneficiarse del plan, ya que tiene como objetivo

velar por el cumplimiento de derechos tan básicos como el derecho al juego o a

la salud.
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Barcelona destinarà 250 milions d'euros en tres anys
per revertir la pobresa infantil

La pobresa afecta un de cada tres infants a Catalunya. XAVIER BETRAL

Pobresa

ARA MATEIX |

1 min

L'Ajuntament de Barcelona invertirà 350 milions d'euros per a la

infància i adolescència fins al 2023. D'aquests 350 milions, que en part

depenen dels fons europeus, 250 es destinaran a revertir la pobresa

infantil. El 34,4% dels menors de 17 anys pateixen risc d'exclusió

social a Barcelona.
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Pla d’Infància 2021-2030: l’Ajuntament destina

més recursos per combatre la pobresa infantil

En els propers dos anys, el govern Colau destinarà fins a 350 milions a ampliar programes

infantils

Ana Gili | dilluns, 18 d'octubre del 2021, a les 14.55

  

El govern d’Ada Colau intensifica les accions destinades a la infància amb un pla específic que

inclou un gruix de mesures per als menors més desafavorits. El nou Pla d’Infància 2021-2030

preveu destinar en els propers dos anys entre 330 i 350 milions per impulsar 70 mesures

concretes, de les quals 30 busquen frenar la pobresa infantil.

Les xifres són clares. Abans de la pandèmia, una tercera part (34,4 %) dels infants menors de 17

anys de Barcelona estaven en risc de pobresa i excusió social (segons xifres de l’Observatori 0-

17 anys). Tot i que encara no hi ha xifres postpandèmia, es preveu que la taxa de pobresa hagi

crescut entre un 5 i un 7 % a la ciutat.

Les conductes suïcides entre adolescents augmenten un 30 % per la pandèmia

Plans de salut i medicació infantils gratuïts
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El Pla d’Infància 2021-2030 preveu un conjunt d’actuacions molt àmplies per crear i millorar

equipaments existents, serveis d’atenció i també prestacions econòmiques, així com programes

municipals. S’hi inclouen, per exemple, mesures per frenar la bretxa digital en famílies

desafavorides. En l’àmbit de la salut, es reforça el pla de salut mental, el projecte de salut ocular

i bucodental, així com programes d’educació sexoafectiva per prevenir les violències sexuals.

També es reforcen els programes d’acompanyament emocional a les escoles i les bressol municipal,

entre d’altres.

125 escoles bressol el 2030
En aquest reforç de la infància, el Pla d’Infància de Barcelona 2021-2030 es marca com a objectiu

arribar a les 11.000 places de 0-3 i passar de les actuals 103 a 125 escoles bressol municipal. A

més de la construcció de centres nous, una altra de les vies de creixement és la incorporació a la

xarxa municipal de les cinc llars d’infants de la Generalitat. Fins ara, Ada Colau s’havia compromès a

fer-ne 115 abans del 2024. 

Una pla d’Infància que els responsables municipals han detallat en una compareixença. Segons ha

explicat el regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, “és

evident que la covid ha fet augmentar les desigualtats a la ciutat”. Riera ha explicat que “ara que

estem en el període de recuperació, aquesta ha de ser per a tots, també per als infants.”En la

mateixa línia, la tinenta de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha

destacat que el Pla d’Infància és una política integral amb una mirada infantil”.

Com afecta la pobresa a la salut

Consulta l’especial analitzant els efectes en la salut mental

Escoles Bressol Municipals 2021-2024

Consulta els mapes de les noves EBM que es crearan en els propers anys
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Barcelona presenta un pla d'infància a deu anys vista
per compensar l'augment de la pobresa

 

ACN Barcelona.-L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns un pla
d'infància a deu anys vista amb la intenció de revertir, especialment,
l'augment del la pobresa per la pandèmia de la covid-19. Així, el pla preveu
�ns a 70 actuacions en diferents àmbits com la salut, el lleure o la
participació. El pressupost és d'uns 350 MEUR els primers 3 anys. El regidor
d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb discapacitat, Joan
Ramon Riera, l'ha reivindicat com una iniciativa de "mirada llarga", ja que és la
primera vegada que es presenta un pla en aquest àmbit amb una durada
superior als cinc anys.

La voluntat del govern municipal és que aquest projecte faci de paraigua de
les diferents iniciatives dirigides als infants i adolescents de les ciutats,
algunes de les quals ja estan en marxa i d'altres que s'aniran anunciant
pròximament. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha remarcat l'accent social del pla. Així, ha
quanti�cat la inversió prevista per als primers tres anys de la iniciativa en uns
350 milions d'euros i que, d'aquests, 250 milions anirien destinats a
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combatre la pobresa infantil. Aquest pressupost inclou els anys entre 2021 i
2023 i s'anirà actualitzant en el futur.Segons ha explicat Pérez, "gairebé el
35% dels infants i adolescents de Barcelona viuen en situació de risc de
pobresa" i això va acompanyat de situacions d'exclusió social com de manca
de cobertura de les necessitats materials. "És important que les condicions
econòmiques i materials puguin estar cobertes, i ara mateix no ho estan. I
ens preocupa", ha rematat. En el mateix sentit, els representants de
l'Ajuntament han informat que la pandèmia ha agreujat l'escenari i que durant
el 2020 la taxa de risc de pobresa moderada hauria crescut entre 5 i 7 punts,
segons un estudi preliminar. A falta de les dades o�cials que arribaran els
pròxims mesos, els càlculs municipals situen un augment d'entre 12.000 i
18.000 d'infants que s'haurien trobat en situació de pobresa com a
conseqüència directa de la crisi del coronavirus. En aquesta línia, la tinenta
d'alcaldia a càrrec de l'àrea social ha explicat que la intervenció del pla
preveu un reforç especial en zones com Ciutat Vella, Nou Barris i Sant
Martí.Més escoles bressol, prevenció i participacióL'Ajuntament reparteix les
70 actuacions en 23 reptes. Així, es volen garantir un total de set drets: a
unes condicions econòmiques i materials adequades; a l'educació, el lleure,
la cultura, el joc i el descans; a la salut integral i als serveis sanitaris; a la
família i les seves responsabilitats, i a la protecció social de la infància; a la
protecció contra les discriminacions i les violències; a la participació, a
l'escolta i a rebre una informació adequada, i a l'interès superior de l'infant.
Aquesta voluntat s'ha traduir en diversos canvis que l'Ajuntament considera
"estratègics" els pròxims anys. Una de les propostes inclou la creació de més
escoles bressols municipals, més serveis de salut mental, més prevenció de
violències sexuals tant en infància com en adolescència i més participació
de la canalla en el disseny de les necessitats futures. Aquesta "escolta
activa" de les inquietuds dels més petits, com ho ha de�nit Joan Ramon
Riera, "no ha de ser una �or que no fa estiu, sinó que a poc a poc hem d'anar
consolidant les estructures participatives d'aquest Ajuntament també amb la
infància". Aixi, el pla preveu adequar el portal municipal 'Decidim' perquè els
menors d'edat també puguin també dir la seva. Entre les mesures
destacades, Laura Pérez també ha mencionat que el Pla d'Infància 2021-

SEGÜENT 

https://www.ccma.cat/324/un-mes-de-lerupcio-els-12-videos-mes-impactants-del-volca-de-la-palma/noticia/3124352/#origen=swipe
https://www.ccma.cat/324/un-mes-de-lerupcio-els-12-videos-mes-impactants-del-volca-de-la-palma/noticia/3124352/#origen=swipe


19/10/21 7:35 Barcelona presenta un pla d'infància a deu anys vista per compensar l'augment de la pobresa

https://www.ccma.cat/324/barcelona-presenta-un-pla-dinfancia-a-deu-anys-vista-per-compensar-laugment-de-la-pobresa/noticia/3124565/ 3/7

2030 garanteix mesures de salut que no entren dins la sanitat pública, com la
salut bucodental o l'oftalmològica.
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Un mes de l'erupció: els 12 vídeos més
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EN DIRECTE | L'erupció de La Palma ja és la que més superfície de l'illa ha cobert en
500 anys
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Barcelona impulsa un nuevo Plan de Infancia centrado en la pobreza
infantil y las desigualdades

Contempla 70 actuaciones para dar respuesta a los retos de la ciudad a 10 años vista

   

Tiempo de lectura: 1' 18 oct 2021 - 16:12 

| Actualizado 16:32

El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado el nuevo Plan de Infancia 2021-2030, el primero que
se hace a diez años vista, para impulsar actuaciones en la ciudad que tengan en cuenta la visión
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de los niños y centrado en tres ejes transversales: la pobreza infantil, las desigualdades y la
equidad territorial.

El concejal de Infancia, Juventud, Ancianos y Personas con Discapacidad, Joan Ramon Riera, y la
teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, han presentado este lunes en rueda de
prensa el plan, que expondrán este martes en la Comisión de Derechos Sociales y que cuenta con
350 millones de euros.

El plan, que se ha elaborado con la participación de 150 expertos en la materia y teniendo en
cuenta las opiniones de los niños de la ciudad, se estructura entorno a siete derechos de la
infancia: derecho a las condiciones económicas y materiales adecuadas; a la educación, el ocio,
la cultura, el juego y el descanso; y a la salud integral y a los servicios sanitarios.

Según datos municipales, en la ciudad viven 246.453 niños y adolescentes de entre 0 y 17 años,
que representan el 14,8% de la población de la ciudad, donde más del 18% son de nacionalidad
extranjera, y entre los cuales el 34,4% viven en riesgo de pobreza o exclusión social.

Más de un tercio de las actuaciones del plan pretenden dar respuesta de manera especifica a la
pobreza infantil, como el Fondo de Infancia 0-16, el Plan de choque contra la segregación escolar y
para la igualdad de oportunidades y éxito educativo, y la reducción de desigualdades sociales en la
infancia para el acceso de tratamientos sanitarios no cubiertos por la red publica de salud.
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En Barcelona viven casi 250.000 niños y jóvenes (de entre 0 y 17 años), el 15% de la población, y presentan

datos “preocupantes”, admite el Ayuntamiento, en materia de pobreza infantil. Indicadores que se han

agravado durante la pandemia y han llevado al gobierno de la alcaldesa Ada Colau a centrar el Plan de

Infancia en atacar el fenómeno y reducir las desigualdades. “La recuperación debe ser para todos,

también para nuestra infancia”, señaló este lunes el concejal de Infancia, Juventud y Mayores, Joan

Ramon Riera.

El 34,4% de menores de la ciudad está en riesgo de exclusión, según el indicador reconocido en Europa,

la tasa AROPE (de Riesgo de Pobreza y/o Exclusión, en sus siglas en inglés) de 2019, un porcentaje

superior al del resto de la población de la ciudad, que se sitúa en el 24,5%. La tasa AROPE de los menores

de Barcelona es superior a la tasa catalana (32,8%) y cuatro puntos superior a la española (30,3%).

Respecto a la europea, está 11 puntos por encima, 23,4%.

Otro indicador, en este caso municipal, apunta que el 30,4% de los niños y adolescentes de Barcelona

vivía en 2019 en riesgo de pobreza moderada. Y el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos ha

estimado que puede haber aumentado entre 5 y 7 puntos durante el primer año de la pandemia (2020).

Los que en 2019 estaban en riesgo de pobreza extrema eran el 10,8%.

Los datos citados explican que el Plan de Infancia 2021-2030 presentado por el Ayuntamiento se centre

en reducir estas situaciones y las desigualdades existentes entre colectivos (los menores de familias

migrantes presentan mayores índices de pobreza); o territorios (la incidencia es mayor en Nou Barris, los

barrios del Besòs o La Marina de la Zona Franca).

De las 70 actuaciones, un tercio se centrarán en la pobreza infantil, para paliar la situación y por las

consecuencias que tiene para el futuro de estos chavales: peores resultados académicos o trayectorias

laborales, apunta el plan. En total, el plan destinará 350 millones de euros entre 2021 y 2023, aunque la

cantidad no detalla cuánto presupuesto es ordinario o acciones ya anunciadas, y cuánto corresponde a

acciones nuevas.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, destacó que el plan tiene “una mirada larga y

universal a todas las infancias, pero pone el foco en las que se encuentren en situación de vulnerabilidad,

que la pandemia ha amplificado con fuerza”. La edil cuantificó en entre 12.000 y 18.000 los niños de la

ciudad que pueden haber entrado en los baremos de pobreza material en 2020: “Nos preocupa mucho”.

Para rebajar estos indicadores el plan comienza por medidas dirigidas a asegurar condiciones materiales,

como la ayuda mensual entorno a 100 euros de 0 a 16 años. Existe desde 2015, cuando el PSC la pactó

desde la oposición con el ex alcalde Xavier Trias. Contempla otras como facilitar el acceso a tratamientos

de salud bucodental u oftalmológicos que no incluye la sanidad pública.

En un segundo plano, afronta la prevención vinculada a la pérdida de vivienda, o la brecha digital de los

menores de las familias con menores recursos, que afectan a su formación. “Hay cuestiones que no son

privación material, cuestiones que son más invisibles, pero también importantes”, convino Pérez.
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Barcelona impulsa un nuevo Plan de Infancia centrado en la
pobreza infantil y las desigualdades

   Contempla 70 actuaciones para dar respuesta a los retos de la ciudad a 10 años vista

   BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado el nuevo Plan de Infancia 2021-2030, el primero
que se hace a diez años vista, para impulsar actuaciones en la ciudad que tengan en cuenta la
visión de los niños y centrado en tres ejes transversales: la pobreza infantil, las desigualdades y
la equidad territorial.

   El concejal de Infancia, Juventud, Ancianos y Personas con Discapacidad, Joan Ramon Riera, y
la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, han presentado este lunes en rueda de
prensa el plan, que expondrán este martes en la Comisión de Derechos Sociales y que cuenta
con 350 millones de euros.

Archivo - Padres y alumnos en el patio de un colegio durante el primer día del curso escolar 2020-2021,
en Barcelona, Catalunya (España), a 14 de septiembre de 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
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   El plan, que se ha elaborado con la participación de 150 expertos en la materia y teniendo en
cuenta las opiniones de los niños de la ciudad, se estructura entorno a siete derechos de la
infancia: derecho a las condiciones económicas y materiales adecuadas; a la educación, el ocio,
la cultura, el juego y el descanso; y a la salud integral y a los servicios sanitarios.

   También el derecho a la familia y a sus responsabilidades; a la protección social de la infancia;
a la protección contra las discriminaciones y violencias; a la participación, a la escucha y a recibir
una información adecuada, y al interés superior de los niños.

   En relación a estos derechos principales se vinculan 23 retos de ciudad a los que se espera dar
respuesta a partir de las 70 actuaciones, entre las cuales destacan un refuerzo de las guarderías
municipales, servicios y recursos en salud mental y un sistema de cribado para valorar la
vulnerabilidad social.

TRES EJES TRANSVERSALES

   Según datos municipales, en la ciudad viven 246.453 niños y adolescentes de entre 0 y 17
años, que representan el 14,8% de la población de la ciudad, donde más del 18% son de
nacionalidad extranjera, y entre los cuales el 34,4% viven en riesgo de pobreza o exclusión social.

   Por eso el Ayuntamiento quiere incidir de manera especí�ca en tres ejes transversales: la
pobreza infantil y las situaciones de vulnerabilidad o riesgo de sufrir exclusión social; las
desigualdades sociales por razón de género, la discapacidad y el origen, y la equidad territorial.

   Más de un tercio de las actuaciones del plan pretenden dar respuesta de manera especi�ca a la
pobreza infantil, como el Fondo de Infancia 0-16, el Plan de choque contra la segregación escolar
y para la igualdad de oportunidades y éxito educativo, y la reducción de desigualdades sociales
en la infancia para el acceso de tratamientos sanitarios no cubiertos por la red publica de salud.

PLAN "AMBICIOSO, CONCRETO Y ESTRATÉGICO"

   Riera ha remarcado que el plan gira alrededor de la profundización de los derechos de
ciudadanía de los niños y ha destacado la importancia de que el plan tenga una mirada
estratégica que permita realizar un plan a largo plazo pero que también consiga la concreción.

   Por su parte, Pérez ha incidido en que de las 70 actuaciones, "30 están dando respuesta a la
lucha contra la pobreza infantil de la ciudad", y ha cali�cado el plan de ambicioso, concreto,
estratégico y consensuado.
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La covid deja a un mínimo de 12.000 menores
más en situación de pobreza en Barcelona

El Plan de Infancia municipal prevé destinar 250 millones a combatir la
exclusión de niños y jóvenes 

El principal objetivo del plan municipal es reducir la pobreza infantil  (CEDIDA / ARCHIVO)

Rosa M. Bosch
Barcelona
18/10/2021 14:55 | Actualizado a 18/10/2021 18:34
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La covid ha dejado a entre 12.000 y 18.000 menores más en riesgo de pobreza
en Barcelona, según la proyección realizada por el Instituto de Estudios
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Regionales y Metropolitanos (IERMB). De esta manera, y en el peor de los
escenarios, más de 92.000 niños y jóvenes que todavía no han cumplido los 18
años estarían en esta situación por el impacto de la pandemia en las
economías familiares. Estos son algunos de los datos destacados esta mañana
por la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y
LGTBI, Laura Pérez, en la presentación del Plan de Infancia de la ciudad para
el periodo 2021-2030. Hasta el 2023 se prevén invertir un total de 330 millones
de euros, de los cuales 250 a combatir la exclusión que sufre este colectivo.

La tasa de pobreza infantil aumentará entre el 5% y el 7% a
causa de la covid

Las últimas estadísticas que se manejan son del periodo 2018-2019, cuando la
tasa de riesgo de pobreza moderada de las personas de entre cero y 17 años era
del 30,4% y afectaba a cerca de 75.000 personas. Los cálculos realizados por el
IERMB apuntan a que dicho porcentaje habría aumentado entre cinco y siete
puntos durante el 2020, con lo que el número de menores afectados superaría
en el peor de los casos la cifra de 92.000.

Cabe apuntar que el umbral de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los
ingresos por unidad de consumo de los hogares.  La mediana es el valor que,
ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad
de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Por
tanto el umbral de pobreza sube o baja en la medida en que lo haga la mediana
de los ingresos.

Por distritos, Ciutat Vella, con un 42% de la población infantil procedente de
otros países, y Nou Barris son dos de los que requieren una especial atención.

Lee también

La Cruz Roja alerta de que la crisis social persistirá
ROSA M. BOSCH

El sector social pide cambios estructurales y menos asistencialismo contra la
pobreza
ROSA M. BOSCH
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Las actuaciones

Plan de choque contra la segregación escolar y más
guarderías

El concejal de Infancia y Juventud, Joan Ramon Riera, ha destacado que más
de 150 personas han participado en la elaboración del plan que persigue el
objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes y que, por
primera vez, se elabora por un periodo de diez años. Algunas de las
actuaciones destacadas son definir un método de cribaje para valorar la
vulnerabilidad social de este colectivo; aumentar la oferta de guarderías y de
recursos en salud mental, y avanzar en el programa para la prevención de la 
violencia sexual.

Más de una tercera parte de las acciones pretenden dar respuesta al
preocupante incremento de la pobreza infantil con un plan de choque contra
la segregación escolar, fomentando la reducción de las desigualdades en el
acceso a tratamientos sanitarios no cubiertos por la sanidad pública y con el
fondo extraordinario de ayudas de emergencia social para la franja de cero a
16 años.

Participa en el Debate
La pobreza energética en España
PARTICIPACIÓN
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BENESTAR INFANTIL I JUVENIL

Barcelona tornarà a preguntar als infants sobre el seu benestar
Més de 5.000 infants d'entre 8 i 12 anys participaran a l'enquesta, en una mostra aleatòria i socialment

representativa de la ciutat, gràcies a la participació de 58 escoles.

   

Migdia a COPE Catalunya i Andorra | Barcelona

Tiempo de lectura: 4' 19 oct 2021 - 16:06 

| Actualizado 16:16

Quatre anys després de la primera Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona de
l’any 2017, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Infància i Adolescència, pregunta de
nou “com estàs?” als nens i nenes de la ciutat.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la directora de l'institut Infància i Adolescència de
Barcelona, laia Pineda. (àudio)
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Barcelona tornarà a preguntar als infants sobre el seu benestar
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L’objectiu de l’enquesta, que es realitzarà a 5.000 infants d’entre 8 i 12 anys de la ciutat durant el
primer trimestre del curs escolar, és conèixer els punts de vista dels infants sobre aspectes
importants de les seves vides (la família, l’escola, les amistats i el seu barri) amb la finalitat
d’assenyalar actuacions per millorar el seu benestar des de l’Administració pública, la comunitat
educativa i/o les famílies.

A més, en aquesta edició, el qüestionari s’ha dissenyat per tal de poder aprofundir en els temes
que en la primera edició de l’enquesta es van mostrar més rellevants i s’ha inclòs un bloc de
preguntes específic sobre com estan vivint la pandèmia.

L’enquesta s’emmarca en el programa municipal de recerca i participació infantil “Parlen els nens i
nenes: el benestar de la infància a Barcelona”, que té per objectiu donar veu als infants de la ciutat
i reconèixer el seu paper com a ciutadans amb perspectives i interessos propis que cal conèixer i
tenir en compte.

Temps, espai públic, ús d’internet, violències entre iguals, expectatives de futur i impactes de la
pandèmia: coneixement aprofundit que aportarà l’enquesta

Segons es va despendre de la primera edició de l’enquesta, l’any 2017 el 69% dels infants de la
ciutat estaven molt satisfets amb la seva vida en global, el 23% bastant, mentre que un 8% va
expressar que estava poc o gens satisfet amb la seva vida, una dada a la qual cal prestar especial
atenció, ja que una baixa satisfacció amb la vida durant la infància no és un resultat esperable ni
habitual i pot estar indicant preocupacions o malestars importants en aquests infants.

A banda de comparar resultats i conèixer si hi ha hagut alguna variació en el benestar dels infants
respecte el 2017, la segona onada de l’enquesta -que es duu a terme quan tot just comença el
segon curs escolar en pandèmia- permetrà valorar quins han estat els efectes de la covid-19 en les
vides i el benestar dels nens i nenes, ja que també s’ha inclòs un bloc de preguntes específiques
sobre com estan vivint la pandèmia.

Una altra novetat important de la nova edició és que s’ha construït un qüestionari modular per
poder aprofundir en tres temes que la primera edició de l’enquesta es van mostrar rellevants: sobre
les violències entre iguals a l’escola, sobre l’ús que fan els infants del seu temps (vida a la ciutat i
l’espai públic, així com ús d’internet), i sobre com perceben les seves expectatives de futur.

5.000 infants i 58 escoles participants en un treball de camp
que va més enllà d’una simple recollida de dades
Investigar temes socials amb infants implica comunicar-s’hi de manera respectuosa. És per això
que el treball de camp de l’enquesta de benestar subjectiu no s’entén com una simple recollida de
dades. Seguint orientacions de recerca ètica amb infants, l’equip d’enquestadors/es
desenvoluparà les sessions als diferents grups-classe vetllant pels aspectes tècnics dels
qüestionaris digitals i la seva comprensió lectora, però també facilitant escolta activa,
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acompanyament emocional i un qüestionari ajustat per als infants que puguin trobar-se amb
dificultats per acabar el qüestionari complet.

El treball de camp es realitzarà durant tot el primer trimestre escolar a través de 58 escoles de la
ciutat que han estat escollides aleatòriament per tal de generar una mostra socialment

representativa de la ciutat. Tal com ja es va fer en la primera edició de l’enquesta, hi participaran
4.000 infants d’entre 10 i 12 anys (5è i 6è de primària) i, aquesta vegada, s’ampliarà amb una
mostra complementària a 1.000 infants de 8 i 9 anys (3r i 4t de primària). A més, com a novetat
important d’aquesta edició, i per tal d’afavorir el principi de participació, les escoles de la ciutat que
no han estat seleccionades aleatòriament poden inscriure’s voluntàriament al programa (hi haurà
anàlisis diferenciades de la mostra aleatòria i voluntària per generar coneixement rigorós). Les
escoles que estiguin interessades en el programa “Parlen els nens i nenes” poden enviar un
missatge explicant-ho a benestarinfancia@bcn.cat.

Conèixer el grau de benestar dels infants per poder-lo millorar
L’Ajuntament de Barcelona té la voluntat no només de preguntar als infants per conèixer i millorar
el benestar que expressen, sinó també per garantir que exerceixen el seu dret a ser escoltats i
contribuir a la construcció de la ciutat. Per això, tal com ja es va fer en la primera edició, l’Enquesta
de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona és només la primera fase del programa “Parlen
els nens i nenes”.

Així, un cop publicat el primer informe de resultats preliminars l’estiu que ve, es durà a terme una
segona fase que consistirà en el retorn dels resultats als infants que hauran participat en l’estudi
i en promoure un procés participatiu amb els infants durant els següents cursos 2022-2023 i
2023-2024. En aquesta fase, els nens i nenes coneixeran i interpretaran els resultats inicials de
l’enquesta i faran propostes d’actuació que ajudin a millorar el seu benestar, que acabaran
constituint la nova Agenda dels infants de Barcelona.

Justament, en l’Agenda dels Infants publicada el 2018, els infants van traslladar a la ciutat
(administració, comunitat educativa i famílies) les seves 11 demandes i 115 propostes per millorar
el benestar de la infància.
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Barcelona inicia la segona enquesta de la

infància: 5.000 nens expliquen què els

preocupa

La segona enquesta municipal farà un mapa de propostes de millora de l'entorn dels infants: al

barri, l'escola i l'aula

Ana Gili | dilluns, 25 d'octubre del 2021, a les 12.54

  

“Com valores el teu benestar?”, “Et sents escoltat?”, “Hi ha baralles a la teva ecola?”. Aquestes són

algunes de les 50 preguntes confidencials que fins al desembre estan responent 5.000 infants

d’entre 8 i 12 anys de 58 escoles de Barcelona dins la segona Enquesta del benestar de la

infància. Un qüestionari municipal impulsat per l’Ajuntament a través de l’Institut Infància i

Adolescència pensat per descobrir què els preocupa i com valoren el seu entorn (companys, escola,

família i ciutat). D’aquí a uns mesos, els resultats es retornaran als centres i, més endavant, els

infants faran una presentació pública a l’Ajuntament de les peticions concretes que fan.

Radiografia social sobre el territori

Les 58 escoles escollides a l’atzar estan repartides pels 10 districtes de la ciutat perquè la

mostra sigui social i territorialment representativa. Les respostes permetran fer una radiografia
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socioeconòmica de l’alumnat amb preguntes sobre els dispositius tecnològics que tenen a casa, si

marxen de vacances o si tenen segona residència, per exemple. A l’estiu, l’Ajuntament publicarà un

primer resultat del qüestionari.

Analitzar els efectes de la pandèmia

L’enquesta té un conjunt específic de qüestions per recollir com han viscut els menors la

pandèmia, quins efectes ha tingut el confinament i si els ha afectat en l’aprenentatge.

Fer propostes concretes a l’administració

Els treball de camp preguntant als infants es farà fins al desembre i, a partir d’aquí, es recolliran

les respostes per analitzar-les. Cada escola rebrà un resum dels aspectes més destacats que han

respost els seus alumnes (respectant l’anonimat de la resposta) que pot servir per obrir el debat a

classe i fer propostes concretes de millora a l’escola. En el cas de l’Escola Dovella (el Camp de

l’Arpa del Clot), els alumnes de sisè han mostrat preocupació per les xarxes socials i, per això,

passat Nadal, treballaran com gestionar les TIC i fer-ne un bon ús.

El curs que ve es faran tallers participatius a les escoles on els infants podran fer propostes de

millora del seu benestar dirigides a l’administració pública, l’escoles, les famílies i als mateixos

infants.

La mostra arriba quatre anys després de la primera Enquesta de benestar subjectiu de la infància.

En aquell cas, el 2017, el 69 % dels infants estaven molts satisfets amb la seva vida, tot i que un

27 % va afirmar que no estava a gust amb el seu cos. Un dels objectius de la mostra actual serà

comparar els resultats d’ara amb els de fa quatre anys.

L’impacte de la pandèmia en infants

El confinament afecta la salut mental dels infants i redueix el rendiment acadèmic
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Reconèixer els infants com a ciutadans

El treball de camp es farà aquest primer trimestre del curs 2021-22. Hi participaran 4.000 infants

de 5è i 6è (10-12 anys) i també un miler més d’infants de 3r i 4t (8-9 anys). L’enquesta s’emmarca

en el programa municipal Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona, que vol que

tinguin veu a la ciutat i reconèixer el seu paper com a ciutadans.

Pla de la infància 2030: més recursos per combatre la pobresa infantil

Com explica a betevé Laia Pineda, directora de l’Institut Infància i Adolescència, es tracta de

mostrar que, “com a societat, escoltem activament els nens per veure com ens interpel·len i ens

responen”. És una enquesta pensada com “un projecte de coneixement rigorós amb voluntat

transformadora” i que inclogui propostes de millora que es traslladaran als centes i als

responsables polítics.

Calendari escolar 2021-22 a Catalunya: tornada a l’escola, vacances i dies festius

seccions 

societat  educació

etiquetes 

— Ajuntament de Barcelona  — coronavirus  — escoles  — infants

també et pot interessar

Resultats primera enquesta municipal infància

Consulta les preocupacions dels infants en el primer sondeig fet al 2017
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Barcelona presenta un pla d’infància a deu anys vista per compensar
l’augment de la pobresa
L’Ajuntament anuncia un conjunt de 70 actuacions amb uns 350 milions d’euros de pressupost els primers tres anys
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El 35% dels infants i adolescents de Barcelona viuen en situació de risc de pobresa | Ostap Senyuk (Unsplash)
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L’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns un pla d’infància a deu anys vista amb la intenció de revertir,
especialment, l’augment del la pobresa per la pandèmia de la Covid-19.

Així, el pla preveu fins a 70 actuacions en diferents àmbits com la salut, el lleure o la participació. El pressupost és d'uns 350 milions d’euros els primers tres
anys. El regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb discapacitat, Joan Ramon Riera, l’ha reivindicat com una iniciativa de “mirada llarga”,
ja que és la primera vegada que es presenta un pla en aquest àmbit amb una durada superior als cinc anys.

La voluntat del govern municipal és que aquest projecte faci de paraigua de les diferents iniciatives dirigides als infants i adolescents de les ciutats, algunes
de les quals ja estan en marxa i d’altres que s’aniran anunciant pròximament. La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
Laura Pérez, ha remarcat l’accent social del pla. Així, ha quantificat la inversió prevista per als primers tres anys de la iniciativa en uns 350 milions d’euros i
que, d’aquests, 250 milions anirien destinats a combatre la pobresa infantil. Aquest pressupost inclou els anys entre 2021 i 2023 i s’anirà actualitzant en el
futur.

Segons ha explicat Pérez, “gairebé el 35% dels infants i adolescents de Barcelona viuen en situació de risc de pobresa” i això va acompanyat de situacions
d’exclusió social com de manca de cobertura de les necessitats materials. “És important que les condicions econòmiques i materials puguin estar cobertes, i
ara mateix no ho estan. I ens preocupa”, ha rematat.

En el mateix sentit, els representants de l’Ajuntament han informat que la pandèmia ha agreujat l’escenari i que durant el 2020 la taxa de risc de pobresa
moderada hauria crescut entre cinc i set punts, segons un estudi preliminar. A falta de les dades oficials que arribaran els pròxims mesos, els càlculs
municipals situen un augment d’entre 12.000 i 18.000 d’infants que s’haurien trobat en situació de pobresa com a conseqüència directa de la crisi del
coronavirus. En aquesta línia, la tinenta d’alcaldia a càrrec de l’àrea social ha explicat que la intervenció del pla preveu un reforç especial en zones com
Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí.

Més escoles bressol, prevenció i participació

L’Ajuntament reparteix les 70 actuacions en 23 reptes. Així, es volen garantir un total de set drets: a unes condicions econòmiques i materials adequades; a
l’educació, el lleure, la cultura, el joc i el descans; a la salut integral i als serveis sanitaris; a la família i les seves responsabilitats, i a la protecció social de la
infància; a la protecció contra les discriminacions i les violències; a la participació, a l’escolta i a rebre una informació adequada, i a l’interès superior de
l’infant.

Aquesta voluntat s’ha traduir en diversos canvis que l’Ajuntament considera “estratègics” els pròxims anys. Una de les propostes inclou la creació de més
escoles bressols municipals, més serveis de salut mental, més prevenció de violències sexuals tant en infància com en adolescència i més participació de la
canalla en el disseny de les necessitats futures. Aquesta “escolta activa” de les inquietuds dels més petits, com ho ha definit Joan Ramon Riera, “no ha de ser
una flor que no fa estiu, sinó que a poc a poc hem d’anar consolidant les estructures participatives d’aquest Ajuntament també amb la infància”. Així, el pla
preveu adequar el portal municipal 'Decidim' perquè els menors d’edat també puguin també dir la seva.

Entre les mesures destacades, Laura Pérez també ha mencionat que el Pla d’Infància 2021-2030 garanteix mesures de salut que no entren dins la sanitat
pública, com la salut bucodental o l’oftalmològica.
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Darreres notícies (noticies)
Un estudi valida una nova diana terapèutica en el tractament amb immunoteràpia d’un dels càncers de mama més agressius
(https://www.social.cat/noticia/15436/un-estudi-valida-una-nova-diana-terapeutica-en-el-tractament-amb-immunoterapia-dun-dels-ca)

El 34% de les dones amb càncer de mama perden la feina o l’han de deixar i el 70% veuen reduïts els ingressos
(https://www.social.cat/noticia/15434/el-34-de-les-dones-amb-cancer-de-mama-perden-la-feina-o-lhan-de-deixar-i-el-70-veuen-redui)

El Govern espanyol vol duplicar el nombre de beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital amb la introducció de “millores”
(https://www.social.cat/noticia/15433/el-govern-espanyol-vol-duplicar-el-nombre-de-beneficiaris-de-lingres-minim-vital-amb-la-in)

La micropigmentació de l’arèola-mugró posterior a un procés oncològic s’estén arreu de Catalunya
(https://www.social.cat/noticia/15431/la-micropigmentacio-de-lareola-mugro-posterior-a-un-proces-oncologic-sesten-arreu-de-catal)
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P

Pau Gonzàlez es converteix en regidor d’educació de l’Ajuntament de Barcelona durant el segon curs

pandèmic. Pren el relleu a un any i escaig de les eleccions, en un moment de canvis i amb projectes per

acabar d’assentar

COMPARTIR

au Gonzàlez Val (1987) és veí del barri d’Horta i graduat en ciències polítiques. Els darrers anys de la vida els ha passat
vinculat a l’associacionisme i a l’educació no formal, activitats que el van apropar a la política feta des dels carrers que,
després de les eleccions municipals de 2015, va arribar a les institucions. Des d’aquell moment es va agafar una excedència
a la seva feina, com a conductor de metros de TMB, i va entrar al consistori. Després de passar per diversos càrrecs, l’estiu

del 2021 pren possessió com a regidor d’educació –responsabilitat que Joan Subirats deixa orfe quan plega–, i compagina aquest
càrrec amb el de regidor de l’Eixample.

Ens trobem en aquesta seu de districte per fer l’entrevista, un dimarts 21 de desembre. És important destacar la data perquè durant
l’hora que dura la conversa xerrem sobre la pandèmia i el paper de les escoles en aquesta punyent sisena onada, així com de la
sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà. I en aquests moments, en què tot canvia tan ràpid, és important recordar
quan es diuen les coses.

La primera pregunta és obligada: com arriba un conductor de metro a convertir-se en regidor d’educació de l’Ajuntament de

Barcelona?

El vincle més directe que em duu a ser regidor el trobo en la meva experiència al Moviment Laic i Progressista, als Esplais Catalans i
al Consell de la Joventut de Barcelona, sempre des de l’àmbit de l’educació no formal i l’associacionisme, treballant en la millora dels
barris. Però és veritat que del metro m’enduc moltes coses que puc aplicar ara. Sent Agent d’Atenció al Client del Metro vaig
aprendre la vocació de servei públic. Vaig entrar-hi el 2010, en l’època d’aquella nevada a la ciutat que va dur al co�lapse; llavors es
van modi�car sobre la marxa els horaris i els treballadors i treballadores del Metro van ser els qui van sostenir la mobilitat a la ciutat
en un moment en el qual, a la superfície, gairebé tot fallava.

I, para�lelament a aquella feina, vaig seguir amb l’associacionisme, �ns que arriba un moment, el 2014, que apareix una nova força
política que agrupa gent que ve dels carrers i dels partits, i guanyem! I així em converteixo en conseller tècnic d’Horta-Guinardó i
passo per la regidoria de Drets de Ciutadania i Participació, que em permet conèixer molt bé totes les Barcelones.

A la regidoria de Participació va estar treballant en els pressupostos participatius, que van incloure propostes del jovent de

la ciutat. En base a això, creu que Barcelona escolta prou els seus infants?

Podem fer molt més per escoltar la ciutadania en general, i els infants en particular. En els pressupostos participatius vam baixar, per
primera vegada, l’edat de participació i es va permetre que gent més jove del que és habitual pogués fer propostes. Tot i que va
haver-hi gent que ens ho va qüestionar, vam baixar l’edat al mínim que ens permet la llei, als 14 anys. Hem vist que, quan posem
eines, la ciutadania respon. Com deia, hi ha marge de millora, però Barcelona és un referent a nivell internacional de participació
ciutadana.

Hi ha gent que s’ha oposat a baixar l’edat de participació?
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Per nosaltres és natural: hi ha una edat a partir de la qual tens capacitat per informar-te i tenir una opinió pròpia i, per tant, has de
tenir dret a decidir què passa a la teva ciutat. Però, de vegades, regna una concepció de ciutadania basada en una franja d’edat molt
concreta, amb mirada productivista: només ets ciutadà quan treballes. Abans ets preciutadà i després postciutadà. A ambdues
franges, la infància i la tercera edat, se’ls posen en qüestió un seguit de drets. Normalment, es diu que els infants són el futur, però
no és veritat. Els infants ja hi són: són el present i els hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar una ciutat que també és seva.

La darrera Enquesta de Benestar Subjectiu de Barcelona diu que el 38% dels infants no se senten escoltats per les persones

adultes. Segons aquesta enquesta, l’escolta adulta és clau per un bon estat emocional. Ara que se’ns diu que la propera

pandèmia serà la de la salut mental, com afronten aquest fenomen des de l’Ajuntament?

Hem estat pioners en ampliar els marges d’allò que es considera salut. Per què puc anar al traumatòleg, però no al psicòleg o al
dentista, a no ser que tingui recursos per poder-ho pagar? Hem d’ampliar encara més els drets efectius de la població: els drets
simbòlics els tenim, però hi ha moltes persones que no els veuen garantits a no ser que tinguin capacitat econòmica. Hem posat
recursos al servei de la població, però tenim marge de millora. Per exemple, el servei Konsulta’m funciona bé, però s’acaba als 22
anys. Tenim educadors emocionals als centres escolars, però hem de mirar d’arribar a més centres. Al Fòrum Jove, les persones
participants ens van advertir que, si bé tenen molts serveis a la seva disposició, la informació no els arriba.

El regidor d’educació de l’Ajuntament de Barcelona, Pau González, durant l’entrevista | Pol Rius

Amb el Konsulta’m feu incidència als centres cívics i casals, que són competència de l’Ajuntament. Però, no és su�cient?

No tots els joves van a centres cívics. També vam fer campanyes per TikTok amb in�uencers, perquè el que està clar és que, si posem
banderoles als carrers, no arribarem a cap jove. Però no és su�cient. De vegades tenim algunes contradiccions entre voler anar més
enllà de les nostres competències com a Ajuntament, perquè som un consistori solvent, però alhora ens enfrontem al fet que hi ha
drets que no haurien de dependre de si ets de Barcelona o no perquè estiguin coberts.

De vegades, regna una concepció de ciutadania basada en una

mirada productivista: només ets ciutadà quan treballes“ ”
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Seguint amb les competències. L’escola bressol és la punta de llança de l’educació municipal. Però, a Barcelona, menys de la

meitat d’infants van a una bressol pública. Com valoreu aquesta dada?

Ens planteja una alerta important. Ara atenem el 65% de famílies que ens so�liciten plaça, que són moltes més que fa una dècada. Hi
ha una aposta decidida per ampliar la xarxa d’escola bressol, que fa que responguem a una major demanda, però això no és
su�cient. Sóc regidor de l’Eixample, que és el districte que menys demanda atén. Per tant, hem de seguir desplegant la xarxa, que és
una de les joies de la ciutat, per arribar a més infants.

Per què hi ha districtes en què la pública no acaba d’arribar? Hi ha preferència per la concertada o la privada?

Jo crec que no. De fet, amb la bressol passa una cosa que hauria de passar a totes les etapes educatives, que és que la gent no diu
que entra a l’escola tal, sinó que entra a la xarxa pública. M’estranyaria trobar una família que prefereixi entrar a una privada perquè,
encara que fan una feina important i les necessitem, tenim unes bressol públiques d’enveja.

Enguany s’han complert quatre anys de la tarifació social. Com valoreu aquest període?

Les dades diuen que ha funcionat i ha canviat la composició social de la gent que accedeix a la bressol pública. Busquem un objectiu
que és fàcil de dir, però difícil d’assolir que és que la composició de les aules s’assembli al màxim als barris. I això està passant: amb
la tarifació ha baixat el percentatge de les quatre franges de renda més alta en bene�ci de les sis més baixes, que inclouen també
classe mitja.

Respecte a aquestes franges més altes que abandonen, hi va haver una polèmica al principi degut a que les tarifes més altes

de les bressols públiques superaven la quota d’una escola concertada.

De vegades és capciós comparar certes coses i hem de tenir en compte que les quotes de la pública inclouen també l’alimentació. És
cert que les tarifes de les rendes altes són importants, però volem que el que es paga correspongui a la renda, que és l’eina que
tenim. El fet que haguem tret la quota zero i l’haguem substituït per una de 50 euros (que es pot sufragar a través de Serveis Socials)
és una altra manera de dir que cadascú, en la mesura que li sigui possible, ha d’aportar als serveis públics. I amb això no vull dir que
amb aquest canvi l’Ajuntament s’hagi estalviat diners; al contrari, paguem més, però ho fem contents.

Creu que amb la pandèmia hem arribat a contemplar la bressol com una etapa educativa necessària i no com un simple

servei de conciliació?

Espero que sí. Deien que de la pandèmia en sortiríem millors. No sé si és així, però crec que ens ha ajudat a veure que allò que ens
treu d’una situació difícil són els serveis públics. Davant les set plagues que havien de venir i d’aquelles persones que saben molt
d’epidemiologia, però poc de pedagogia, i que deien que s’havien de tancar les escoles, aquestes han seguit funcionant i s’han vist

Hi ha drets que no haurien de dependre de si ets de Barcelona o

no perquè estiguin coberts“ ”
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necessàries. I han fet una gran feina, tot i fer-la en pitjors condicions, perquè no hem d’oblidar que van ser les darreres en tornar a la
normalitat. Amb tot, s’ha demostrat, una vegada més, que l’escola, igual que qualsevol servei públic, ajuda a sostenir la vida en
moments de crisi. Si hem convençut algú, una mica millors sí que en sortirem.

El regidor d’educació de l’Ajuntament de Barcelona, Pau Gonzàlez, durant l’entrevista | Pol Rius

Semblaria que sí perquè, almenys encara, no hi ha tot el moviment que demana tancar escoles que podria haver-hi a

principis de la pandèmia.

Bé, avui (pel 21 de desembre) l’Oriol Mitjà ha demanat tancar una setmana les escoles després de les vacances. És veritat que
queden tres dies de classe i moltes famílies han decidit no dur-hi més les criatures, autocon�nar-se i assegurar-se les festes, però
avui només tenim 26 grups con�nats dels 605 que hi ha a les bressol públiques. La tendència és dolenta, però encara no és
alarmant.

L’etapa 0-3 va ser la més afectada pel con�nament, perquè és impensable traslladar la bressol a una modalitat online. Creu

que estaríem preparats si s’haguessin de tornar a tancar les escoles?

Crec que sí, perquè venim d’una experiència prèvia, però l’escola s’ha de fer a l’escola. Hi ha certes desigualtats socials, econòmiques
i d’accés que, encara que repartim ordinadors, si no hi ha connexió a Internet o es comparteix habitació amb tres germans, fan
impossible que l’infant estigui bé. Si haguéssim d’arribar a l’extrem de tancar, ho faríem millor, però ha de ser la darrera opció,
perquè hem estat injustos amb els infants d’aquest país: els vam tancar els primers i els vam obrir els darrers. A més, des de l’estiu
passat no s’havien actualitzat els protocols de les escoles, però la resta de la població ja estava ben entrada a la nova normalitat,
anant als estadis esportius o als bars. Va ser tan injust, que es donaven situacions estranyes com que, durant la setmana, els grups
bombolla no es podien barrejar als patis, però els caps de setmana, als patis oberts, sí, perquè no estaven afectats per normativa
escolar sinó per normativa de parcs i jardins. Acostumem a posar el focus en les escoles, però el problema del repunt no és allà.

ANUNCI
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La Covid no és la primera excusa que es fa servir per centrar en l’escola un problema que, sovint és social. Què li sembla la

sentència que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà?

Em sorprèn que la sentència es basi en una llei que ja no existeix. A això s’hi suma el fet que és una sentència que valora
negativament el model català, quan és un model d’èxit perquè tot l’alumnat acaba la seva escolarització sabent perfectament castellà
i català. S’han inventat un problema i hi han posat una solució que no és bona. Hem de poder debatre amb serenor sobre si cal
canviar el model, perquè la Catalunya d’avui no és la mateixa que la dels vuitanta, però ho hem de fer apro�tant les eines de la
LOMLOE per blindar el model i evitant fer de la llengua una lluita partidista.

Perquè no és just que Pablo Casado digui que els nens catalans no pixen si ho demanen en castellà, però tampoc no ho és que entre
socis de govern estiguin més preocupats d’usar això per posar el conseller d’educació als peus dels cavalls proposant que assumeixi
la direcció de l’escola de Canet. Hem d’evitar apro�tar aquest con�icte, que va al moll de l’os de la nostra societat, per fer
electoralisme.

Quin missatge creu que dóna a l’administració i a la comunitat educativa el fet que la justícia intervingui en l’escola?

Jo tinc molta con�ança personal en el model d’escola que tenim. Si vaig al metge, vull que qui decideixi si em prenc un 25% de
paracetamol sigui un metge, no un jutge. D’altra manera, no em donaria seguretat. Si portem aquesta metàfora a l’escola, vull que
qui decideixi quina és la millor manera que els nostres infants creixin i aprenguin català, castellà, anglès i totes les matèries, i creixin
com a persones, siguin els nostres professionals.

Un estudi diu que un de cada quatre mestres usa de manera freqüent el castellà a l’escola i que només el 46% sempre usa el

català. Tenim un problema que, com veiem amb la pandèmia, té l’arrel fora de l’escola

El problema no és a l’escola, però l’escola pot ser motor de canvi. En aquelles zones on perilla l’ús del català, l’escola té un paper
primordial a l’hora de garantir el seu ús. No es tracta només de fer la classe de matemàtiques en català, sinó pensar eines perquè
aquesta sigui una llengua d’ús comuna i que l’alumnat se senti còmoda fent-la servir. Perquè el coneixement no ocupa lloc i els
donarà eines culturals, de vida i laborals. Però el pes i la responsabilitat no és només de l’escola. Parlem molt de Net�ix, però s’ha
estrenat Spiderman, que ho ha petat i no la pots veure en català enlloc. Per molt que l’escola s’hi dediqui en cos i ànima, els nens i
nenes, quan vagin al pati i juguin a Spiderman, ho faran en castellà perquè es refugien en un univers Marvel en el qual no tenen
referents en català. L’escola fa una feinada, però som davant un problema social i polític.
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un impacte sobre els infants per això l'ajuntament vol destinar fins a 350 milions euros en els propers dos anys els menús molt
especial nens per frenar els efectes de la població fantil que ha crescut amb la pandèmia una tercera part dels infants de la ciutat
estan en risc de pobresa per això Mussara 70 mesures concretes es vol ampliar el programa de visites gratuïtes de dentistes I
oculistes i també reforçar la Salut Mental un pla per a la Infància que estan bé per veu a comentar les escoles bressol municipals de
103a 125 d'ara al 2030 Partido s'ha produït és un fet i ara tampoc la recuperació Doncs ara perquè la recuperació la recuperació
també de fer per tots i també pels infants

El Ayuntamiento de Barcelona quiere invertir hasta
350 millones de euros en los próximos 2 años a

los menores, especialmente para frenar los
efectos de la pobreza infantil.
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Sergi Caballero l'Ajuntament de Barcelona invertirà 350 milions d'euros en els pròxims dos anys en un plaç pacífic de protecció
Infància un cultiu molt tocat per la pandèmia el govern d'Ada Colau Calcula La crisi de la còpia de ficar augmentar entre 5 i 7 punts
la taxa de menors que viuen en risc de pobresa solet Domínguez vivint Enric d'excursió i de pobresa una xifra que segons les
estimacions incrementat aquest any 2021 perquè 8 dels 10 barris o només apujat la tos o també els que concentren més població
d'aquesta data el pla d'infancia preveu més de 70 accions a desenvolupar i avaluar en els pròxims anys amb una idea bàsica que
les polítiques de recuperació han de tenir molt present la Infància Joan Ramon Riera del regidor Infància recuperació la recuperació
també de ser per tots a ser també pels infants del pressupost previst es concentraren els barris ja me'ls manos amb més necessitat
però el pla inclou també mesures i propostes per exemple per millorar els espais de joc de la ciutat atacar les conductes
discriminatòries en matèria de gènere i incrementar els recursos per atendre la Salut Mental Les captures

El Ayuntamiento de Barcelona invertirá 350
millones de euros en los próximos 2 años en un
plan de protección de la infancia, un colectivo

muy afectado por la pandemia.
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magatzem a Barcelona un terç dels infants i joves de fins a 17 anys viu en risc de pobresa D'aquesta Ton 5 punts percentuals per la
pandèmia i amb aquest escenari el Consistori anunciar una inversió milionària del pla Infància fins a 350 milions d'euros per als
propers tres anys de la 70 actuacions que es preveuen 30 Són per lluita directament contra la pobresa infantil explicar Laura Perez
de drets socials justícia Global feminismes i LGTB 13,3% de les llars en situació de vulnerabilitat no disposa d'Internet a casa i això
es correspon també amb propostes que estem portant en aquest pla per treballar i acabar amb la amb l'escletxa digital un 18% de
Catalunya nova seguir el curs escolar a distància per tant la Bretxa que suposa també a nivell d'accés educatiu encara estabilitza
molt més aquests indicadors i fa molt difícil trencar

En Barcelona un tercio de los niños y jovenes de
hasta 17 años vive en riesgo de pobreza, un índice

que ha aumentado unos 5 puntos porcentuales
por la pandemia.
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tot això l'ajuntament de Barcelona projecte un pla per la Infància de la ciutat que suposarà Uns 350 milions Us amb tres anys afecta
gaire bé tots els d'apartaments i vol garantir drets com L'educació i el joc la família o què els infants siguin escoltats i puguin tenir
veu en les coses que els afecten Elena Soler permeten que el primer de tot és garantir les necessitats econòmiques bàsiques i per
això Bona part del pressupost 250000000 són polítiques en aquest sentit i és que tenen cap al culpa de la pandèmia crescut entre
un 5 i un 7% els infants en risc d'exclusió segons la tinenta d'alcaldia Laura Pérez de nenes de la ciutat entre 12.000 i 18.000
infants de la ciutat de Barcelona que poden entrar en aquest veremadors d'exclusió i ens preocupa molt el pla preveu una 70
actuacions que no concretat sinó que vas enviar presentant diuen que la d'apartament afectado

El Ayuntamiento de Barcelona proyecta un plan
para la infancia de la ciudad que supondrá unos

350 millones de euros en tres años y afecta a casi
todos los departamentos.
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segons un estudi ahir de l'Ajuntament de Barcelona a la comida fet incrementa entre un 5 i un 7% els nens en situació de pobresa
una xifra que suposa entre tots Emili 18.000 nens de 0 a 17 anys més en situació de vulnerabilitat o exclusió social Maite gual
aquell de més anguiles de 0 a 17 anys es troben en situació de pobresa a Barcelona dels 200 46021 Cifre que abans de la cubitera
més baixa ja que la pandèmia ha fet res entre un 5 i un 7% la xifra de menors en situació de vulnerabilitat o exclusió social segons
dades municipals Això suposa entre 12001 18.000 menors més que s'haurien incorporat a la bossa de pobresa infantil per fer front
a aquesta situació l'Ajuntament de Barcelona invertirà 2 150 milions dels 300 del Pla de Infància 2021 2030 Laura Pérez tinent
d'alcalde de drets socials el material Bretxa digital en projectes com el connectem Barcelona en habitatge d'estudi indica de neu
Callau l'acudit ha fet més mal S Nou barris de Ciutat Vella i entre les famílies migrades un 18% dels menors de la ciutat no vam
poder seguir el curs a distància durant el confinament

Según un estudio del Ayuntamiento de Barcelona,
el Covid ha hecho incrementar entre un 5% y un
7% los niños en situación de pobreza, una cifra

que podría afectar a 18 mil niños más de entre 0 y
17 ....
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Las defensas del caso Pujol re-
mitieron ayer a la Audiencia 
Nacional sus escritos para pe-
dir la absolución del expresi-
dente de la Generalitat Jordi 
Pujol y sus siete hijos. Asegu-
raron que nunca se aprovechó 
de su cargo para beneficiarse 
económicamente de forma ilí-
cita, ni a sí mismo ni a su fami-
lia, y que el dinero que oculta-
ron durante años en Andorra 
procedía de un legado de su pa-
dre Florenci. Así, el escrito de la 
defensa del expresident alega 
que jamás «torció su recto y dig-
no ejercicio» al frente de la Ge-
neralitat ni desoyó el interés ge-
neral «por motivaciones econó-
micas» que favorecieran a su 
familia. 

Aunque la Fiscalía le acusa 
de los delitos de asociación ilí-
cita y blanqueo, el texto resal-
ta que «no existe un solo in-
greso en el patrimonio de sus 
hijos y esposa que tenga rela-
ción causal con un abusivo e ile-
gítimo ejercicio de su autoridad 
y potestades públicas». Ade-
más, apunta que la acusación 
no ha aportado pruebas en su 
contra.  

La defensa explica que el ex-
presidente del Govern arrancó 
su trayectoria profesional man-
teniendo una «fuerte vincula-
ción» con su padre Florenci, 

con quien aunó esfuerzos en 
proyectos como los Laborato-
rios Fides o Banca Catalana. 
«Sin embargo, pronto la acti-
vidad política pasó a reclamar 
el mayor empeño y esfuerzo y, 
es más, la propia actividad eco-
nómica quedó también reo-
rientada al servicio del proyec-
to político», esgrime.  

En este contexto, la «profunda 
inestabilidad política» y los 
«riesgos» que Jordi Pujol asumía 
«producían una profunda in-
quietud y desasosiego» en su pa-
dre Florenci, «quien le aventu-
raba un futuro incierto para él y 
su ya entonces numerosa fa-

milia». «En ese marco de preo-
cupación y con voluntad de ase-
gurar y garantizar la estabilidad 
económica de su nuera y nietos, 
Florenci hizo saber a su hijo y 
nuera que constituía un depó-
sito en el exterior», que ascen-
dían a 140 millones de pesetas 
en dólares. Su deseo, les dijo, era 
«que se mantuviera unido e in-
tacto, para amortiguar futuras 
eventualidades de necesidad 
económica», resalta el texto.  

En cuanto al escrito de la de-
fensa de Jordi Pujol Ferrusola, 
hijo primogénito del expresi-
dente catalán, para quien la Fis-
calía pide 29 años de prisión, sos-
tiene que las cuentas bancarias 
que gestionaba en Andorra «no 
recibieron nunca ingresos vin-
culados a la administración pú-
blica» ni tuvieron relación con 
«influjo» sobre funcionarios o 
adjudicación de contratos.   

Por su parte, Oriol Pujol, el úni-
co de los hijos del expresident 
que se dedicó a la política –que 
abandonó en 2014 por el caso de 
corrupción ITV–, alega que su 
familia no es una «asociación 
constituida para delinquir». 
También asegura que no ha exis-
tido entre ellos «más acuerdo 
que el de admitir el ingreso en 
sus cuentas de los fondos opacos 
situados en el extranjero».   

En la misma línea exculpato-
ria, Josep Pujol afirma que en al-
gunas de las operaciones en que 
participó con sus empresas, co-
mo Diagonal Mar o Cat Helicóp-
ters, no se produjo ninguna «su-
gerencia, incitación, influjo, ni 
la más remota intervención» 
por parte del entonces presiden-
te del Govern para que fructifi-
caran.  �

La Generalitat pagará final-
mente el 100% de la paga extra 
de 2014 a los trabajadores pú-
blicos antes de acabar el año, 
según anunciaron ayer  los re-
presentantes de la Adminis-
tración en el marco de la Mesa 
General de Negociación de los 

Empleados Públicos. Con esta 
iniciativa, que supone el abo-
no de 533 millones de euros, el 
Govern ha adelantado un año 
el cumplimiento total del 
acuerdo firmado con los sindi-
catos para el retorno de las pa-
gas y «se ha reafirmado en su 

compromiso con la recupera-
ción de los derechos labora-
les y la mejora de las condicio-
nes de trabajo», según infor-
man en un comunicado.  

Con este objetivo, la Genera-
litat aprobará hoy un decreto 
ley que prevé el «retorno ín-
tegro» de la paga extra de 2014 
a todos los trabajadores públi-
cos este 2021. El acuerdo fir-
mado en 2018 preveía la devo-

lución de un 55% de la paga 
antes de final de año, con 293 
millones, mientras que el 45% 
restante se debía devolver en 
2022. «El Gobierno ha hecho 
un esfuerzo presupuestario, 
con una inversión extra de 240 
millones de euros, que per-
mitirá el retorno del 100% de 
la paga este año», con lo que 
quedarán restablecidas la to-
talidad de las pagas. � R.B.

Más de 50 novedades en el Gastronomic Forum   
Salsa de aceitunas líquidas, polvorones de tomate, vermut con 
mistela, pasta elaborada con lentejas y esencia de sobrasada 
son algunas de las más de 50 novedades que se presentan en el 
Gastronomic Forum Barcelona, que ayer abrió sus puertas y se 
celebra en Fira Barcelona hasta el 20 de octubre. FOTO: ACN

Se estima que el 34,4% de los 
menores de 0 a 17 años que 
viven en Barcelona están ba-
jo una situación de riesgo de 
pobreza o exclusión social, se-
gún datos que el Ayuntamien-
to hizo públicos ayer lunes. Es-
tos viven, en su mayoría, en los 
distritos de Nou Barris y Sants-
Montjuïc; y en menor medi-
da en los barrios del Besòs i 
el Maresme, la Verneda i la 
Pau (Sant Martí), el Carmel 
(Horta-Guinardó) y la Trinitat 
Vella (Sant Andreu). 

Vulnerables o no, en Barce-
lona viven un total de 246.452 
niños y adolescentes de 0 a 17 
años, que representan el 14,8% 
de la población de la ciudad. 
Con el objetivo de «mejorar la 
calidad de vida y los derechos 
de la infancia y la adolescen-
cia», el consistorio presentó 

ayer  el Plan de infancia 2021-
2030, un proyecto que da con-
tinuidad al plan 2017-2020 que 
ya estaba en marcha, pero que 
por primera vez se fija un ho-
rizonte más a largo plazo. Es-
te plan incluye medidas que 
ya se están ejecutando, como 
el Fondo Extraordinario de 
Ayudas de Emergencia Social 
para Niños y Niñas de 0 a 16 
años; el servicio de canguraje 
municipal; el dentista público 
municipal; o el programa Con-
nectem Barcelona para redu-
cir la brecha digital. 

No obstante, los concejales 
Laura Pérez y Joan Ramon 
Riera, –de Derechos Sociales y 
de Infancia y Juventud, res-
pectivamente–, evitaron con-
cretar cuáles serán las accio-
nes concretas que se pondrán 
en marcha próximamente en 
el marco de este nuevo plan, 
a pesar de que sí anunciaron 
que ejecutarán 70 actuacio-
nes. La novedad que se está 
llevando a cabo por ahora, se-
gún Riera, es una encuesta de 
bienestar de la infancia para 
«averiguar nuevas necesida-
des de los infantes».  

El concejal también apuntó 
que, aunque se prestará es-
pecial atención a los meno-
res en riesgo de exclusión, «to-
dos los niños de la ciudad» po-
drán beneficiarse del plan, ya 
que pretende velar por el cum-
plimiento de puntos tan bá-
sicos como el derecho al juego 
o a la salud.  � GISELA MACEDO

El consistorio 
presenta un 
plan para velar 
por los derechos 
de los niños

LA CIFRA 

34,4% 
de los menores barceloneses 
están en riesgo de pobreza, se-
gún datos del Ayuntamiento

Los funcionarios cobrarán 
la paga pendiente de 2014 

AYER REMITIÓ a la 
Audiencia Nacional 
su escrito de defensa 
para reclamar su 
absolución 

EL EXPRESIDENTE del 
Govern sostiene que 
los fondos que tenía 
en Andorra eran un 
legado de su padre  

LOS HIJOS de Pujol 
también afirman que 
nunca recibieron 
dinero procedente de 
la corrupción política

#Juicio

Pujol asegura que nunca 
torció su «digno ejercicio» 
como president por dinero

EL APUNTE 

La Fiscalía pide 
9 años de prisión 

La Fiscalía pide para el ex-
president nueve años de 
cárcel, y entre ocho y 29 
años para sus hijos. Consi-
dera que la familia «ocultó 
una ingente cantidad de 
dinero en Andorra, produc-
to del favorecimiento a em-
presarios para que resulta-
ran adjudicatarios de con-
cursos públicos».   

Pujol llegando a la Audiencia Nacional en febrero de 2016. ACN
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Dalmau, l’exconseller delegat.
Els dos únics acusats –inicial-
ment van ser 18 els investigats–
vanassegurarqueelprocésd’in-
jecció de gas al subsolmarí es va
ferseguint totes lesrecomanaci-
ons tècniques dels experts. Van
afegir que el gas es va injectar al
reservori amb pressions d’entre
dos i set bars, molt lluny dels 49
bars de pressió màxima que els
havien alertat els experts que
podienalterar l’activitat sísmica
de la zona.
“Ens van dir que si no s’injec-

tavaelgasaunapressiósuperior
(49 bars) no hi havia risc de
mourecapfalla;vamexerciruna
pressiómolt inferior”, vadirDel
Potro. Els acusats van destacar
que es va operar a tota hora se-
guint les indicacionsdelGovern
espanyol i la normativa, amb
“total transparència” i amb l’as-
sessorament d’organismes tèc-
nics independents de referència

com l’Observatori de l’Ebre o
l’InstitutGeològicd’Espanya.
Els dos acusats s’enfronten a

una petició de pena de set anys
de presó per un presumpte de-
licte contra elmedi ambient. Els
dos exdirectius, que van negar
tenir cap responsabilitat execu-
tiva en el procés d’injecció del
gas, van recordar que llavors les
funcionsexecutivesrequeienen
el director tècnic del projecte,
CarlosBarat,mortdurant la ins-
trucció judicial.
Els acusats van insistir en les

seves declaracions, responent a
les preguntes de totes la parts,
que el Castor es va projectar en
“unazonademoltbaixasismici-
tat”,a22quilòmetresde lacosta,

entre Alcanar (Montsià) i Vina-
ròs (BaixMaestrat), per això res
no els feia pensar en possibles
terratrèmols. Del Potro va treu-
re qualsevol rellevància als 200
sismes que es van registrar du-
rant laprimer fasede la injecció,
perquè asseguraque “novan ser
percebutsper lapoblació”.Mar-
tínezDalmauvanegarqualsevol
impacte en el medi ambient
al·legant que la sismicitat natu-
ralde lazonano“s’havistaltera-
da els últims vuit anys”, després
de la clausura del reservori de
gas, pendent encara de desman-
tellament. També van negar ha-
ver causat danys materials per-
quèsostenenqueelssismesdela
fased’injecciódel gasnovan su-
perar els 3 graus (Richter). Al-
guns dels terratrèmols van su-
perar els 4 graus a finals de se-
tembre i principis d’octubre.
Almenys 15 van ser percebuts
pels veïns a la costa.

Els amos del Castor
se’n renten lesmans

Defensa amb urpes i dents ahir
dels promotors del Castor da-
vant la costa de l’Ebre i Castelló
en el primer dia del judici per
l’allau de terratrèmols entre el
setembre i l’octubre del 2013.
Responsabilitat, cap. Autocríti-
ca, zero. Al banc dels acusats,
RecaredodelPotro,expresident
d’Escal UGS, impulsora del re-
servoridegas,participadamajo-
ritàriamentperl’ACSdeFloren-
tino Pérez, i José LuisMartínez

Elsdosacusats,
directiusdelgrup
impulsordelmagatzem
degas,minimitzen
lacrisi sísmicaal judici

Els jutjats, José LuisMartínezDalmau i Recaredo del Potro

Els responsables de
la injecció de gas al
subsolmarí asseguren
que no es va superar
la pressiómàxima ElsMossosd’Esquadra van iniciar ahir aBarce-

lonauna setmanaenquè se succeiran els actes de celebració
de lesEsquadres, ajornats per la pandèmia. La comissària
responsabledeBarcelona,MartaFernández, va elogiar la
feinadels seuspolicies, quedevegadeshande resoldrepro-
blemesqueno tenen fàcil solució, ni policial, i hand’“aguan-
tar” una “violència inacceptable”.Unadenúncia quees va fer
seva en la seva intervenció el conseller d’Interior, Joan Ignasi
Elena, present a l’acte. /MaykaNavarro

La comissària responsable deBarcelona,MartaFernández

L’establimentChristianDior del passeig deGrà-
cia deBarcelona va patir lamatinada de diumenge a dilluns
un intent de robatorimitjançant elmètode de l’encastament.
Els lladres només van aconseguir trencar els vidres, però no
la porta de seguretat, que vamantenir blindat l’interior de
l’establiment.Una patrulla de seguretat ciutadana delsMos-
sos d’Esquadra va provocar la fugida dels lladres, que van
xocar ambun cotxe policial i només van tenir temps d’em-
portar-se una bossa demàde l’aparador. /MaykaNavarro

L’aparador vandalitzat al passeig de Gràcia

Unmínimde 12.000
menorsmés en situació
de pobresa a Barcelona

La covid ha deixat entre 12.000
i 18.000 menors més en risc de
pobresa a Barcelona, segons la
projecció feta per l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropo-
litans (Iermb). D’aquesta ma-
nera, i en el pitjor dels escena-
ris, més de 92.000 nens i joves
que encara no han fet els
18 anys estarien en aquesta si-
tuació per l’impacte de la pan-

dèmia en les economies de les
seves famílies. Aquestes són al-
gunes de les dades destacades
ahir per la tinenta d’alcaldia de
Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI, Laura
Pérez, durant la presentació
del pla d’infància de la ciutat
per al període 2021-2030. Fins
al 2023 es preveuen invertir
fins a 330 milions d’euros, dels
quals 250 a combatre l’exclusió
que pateix aquest col·lectiu.
Les últimes estadístiques de

què es disposen són del període
2018-2019, quan la taxa de risc
de pobresa moderada de les
persones d’entre zero i 17 anys
era d’un 30,4% i afectava gaire-
bé 75.000 persones. Els càlculs
fets per l’Iermb apunten que
aquest percentatge hauria aug-
mentat entre cinc i set punts
durant el 2020, amb la qual co-
sa en el pitjor dels casos el
nombre de menors afectats su-
peraria l’esmentada xifra de
92.000.
Cal apuntar que el llindar de

pobresa es fixa en un 60% de la
medianadels ingressos per uni-
tat de consum de les llars. La
mediana és el valor que, orde-
nant tots els individus de
menys a més ingressos, deixa
una meitat d’aquests individus
per sota de l’esmentat valor i

l’altra meitat per sobre. Per
tant, el llindar de pobresa puja
o baixa en la mesura que pu-
ja o baixa la mediana dels in-
gressos.
El regidor d’Infància i Joven-

tut, Joan Ramon Riera, va des-
tacar ahir que més de 150 per-
sones han participat en l’elabo-
ració d’aquest pla, que
persegueix l’objectiu de millo-
rar la qualitat de vida de nens i

adolescents i que, per primera
vegada, s’elabora per un perío-
de de deu anys. Algunes de les
actuacions destacades són defi-
nir un mètode de cribratge per
valorar la vulnerabilitat social
dels menors; augmentar l’ofer-
ta de llars d’infants i de recur-
sos en salut mental, i avançar
en el programa per a la preven-
ció de la violència sexual.
Més d’una tercera part de les

accions pretenen donar respos-
ta al preocupant increment de
la pobresa infantil amb un pla
de xoc contra la segregació es-
colar fomentant la reducció de
les desigualtats en l’accés a
tractaments sanitaris no co-
berts per la sanitat pública i
amb el fons extraordinari
d’ajuts d’emergència social per
a la franja de zero a 16 anys.

Elplad’infància
preveu250milions
d’eurosfinsal2023
percombatrel’exclusió
denensiadolescents
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