
Vides i drets  
de la infància i l’adolescència a la ciutat 



 
L’OBSERVATORI 0-17 BCN:  
per què, antecedents, què és i línies de treball  
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EL SISTEMA INTEGRAL D’INDICADORS DE LA INFÀNCIA 
I L’ ADOLESCÈNCIA A BARCELONA en 10 punts 
 
 
DE QUI PARLEM? ALGUNES DADES CLAU 3 



Un programa de l’Àrea Drets Socials de: 

Realitzat per: 

Amb la col·laboració de: 

L’Observatori 0-17 BCN 



Per què un Observatori de l’etapa 0-17? 
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INTERÈS SUPERIOR DE L’INFANT i INTEGRALITAT   
Per garantir el principi de l’interès superior de l’infant en les decisions públiques locals i 
fer avançar els drets dels nens, nenes i adolescents cal analitzar com viuen amb una 
mirada integral. (Convenció  Drets infant NNUU, 1998) “la infància primer, al centre i sencera” 

ETAPA ESTRATÈGICA DEL CICLE VITAL PER REDUIR LES DESIGUALTATS  
Per trencar el cicle de desigualtats cal apostar per la igualtat d’oportunitats en la infància 
i generar coneixement sobre l’etapa 0-17 amb enfocament d’equitat perquè sabem que 
el seu present condiciona les trajectòries vitals i la cohesió social a la ciutat.  
(Recomanació UE Invertir en infància, 2013) 

CONEIXEMENT PER MILLORAR LES POLÍTIQUES EN BASE A EVIDÈNCIES 
Per orientar millor i avaluar les polítiques públiques que els afecten necessitem generar 
evidències i una major comprensió de les vides diverses i desiguals de tots els nens, 
nenes i adolescents, en especial els qui estan en situacions de més vulnerabilitat social.  
(Observacions Comitè Drets Infant NNUU a Espanya 2018) 



Antecedents 
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En l’enfocament metodològic 
• preguntant als infants  
• i amb el seu protagonisme  
• + robustesa de la mostra  

En l’optimització, 
sistematització i anàlisi  
de dades disponibles  
 



Què és l’Observatori 0-17 BCN? 
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 Un programa de l’Ajuntament que té per objectiu millorar el 
coneixement sobre les vides i els drets dels infants i adolescents 

per enfortir les polítiques locals que afecten aquesta etapa vital. 
 

 Una eina per fer seguiment, anàlisis i consultar dades sobre la 
infància i l’adolescència de Barcelona amb visió integral i mirada 
prioritària a la major vulnerabilitat social i a les desigualtats. 

 
 Un instrument que vol contribuir a analitzar els progressos en els 

drets i les oportunitats dels 245.144 nens, nenes i adolescents, el 
15% de la ciutadania que són present i futur de la ciutat. 

 
 

 
 



4. Línies de treball 
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I. SISTEMA INDICADORS:  disseny, recopilació, seguiment periòdic i anàlisi del 

sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència de BCN, amb informe anual de 
dades clau, i progressivament, dades en obert.  

II. ESTUDIS: recerques aplicades i avaluacions amb metodologies diverses i dimensió 

diagnòstica i propositiva per orientar polítiques locals. Treballs des de 2008 AjBCN i altres. 
• Condicions de vida famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials (IIAB, juliol 2018) 
• Pobresa infantil BCN amb EMCV 2016-17 (IERMB, desembre 2018) 
• Avaluació d’impactes subjectius Fons 0-16 en infants i adolescents i les seves famílies (IIAB, 2019) 
• (en projecte) Inversió en infància : el pes dels infants i adolescents en pressupostos municipals  
• (en projecte) Infàncies desiguals i temps lliure: polítiques locals per reduir bretxa educativa  

III. DADES EN OBERT: posada en obert de fitxers de microdades d’enquestes de 

ciutat per generar més recerca. 
• Disponibles: Baròmetre de la infància i les famílies (2014), Condicions de Vida de les Persones 

Usuàries dels CCSS (2016) 
• En endavant: Benestar subjectiu de la infància a Barcelona 2017 (IIAB), FRESC 2016 (ASPB), Hàbits 

esportius de la població en edat escolar 2018 (IBE)... 



El sistema integral 
d’indicadors de la 
infància i l’adolescència 
de Barcelona  
 
en 10 punts 
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1. Situa els infants i adolescents al centre  (i no a l’administració) 
amb una visió integral de les seves vides. 
 

2. Treballa només amb dades de la ciutat de Barcelona. 
 

3. Optimitza dades disponibles de diferents fonts (17) de serveis 
i departaments municipals i altres institucions públiques.  
 

4. Sistematitza dades d’enquestes periòdiques i de registres 
administratius.  
 

5. Combina dades objectives i subjectives  
 

6. Desagregarà per sexe, territori, nacionalitat i grups d’edats, 
sempre que sigui possible. 
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7. Aportarà sèrie històrica per analitzar tendències, avenços i 
retrocessos, en aquells indicadors disponibles. 
 

8. Inclourà fites a assolir consensuades en agendes i estratègies 
de BCN, CAT, ESP, UE i NNUU, quan sigui oportú.  
 

9. Construït seleccionant indicadors a partir de 4 criteris: 
 Disponibilitat i periodicitat  
 Qualitat tècnica: validesa + confiabilitat  
 Coherència amb altres sistemes  
 Coincidència amb fites 
 

10.Estructurat en 6 dimensions, 18 subdimensions i uns 120 
indicadors. 
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DIMENSIÓ SUBDIMENSIONS FONTS - INSTITUCIONS 

1  
Context 
socio- 

demogràfic 

• Població 
• Perfils sociodemogràfics 

 Padró municipal de Dades - Oficina Muncipal de Dades   
 Registres IMPD  
 Dept. Recerca i Coneixement i Gestió de Sistemes 

d’Informació 

2 

 
Educació 

• Educació 0-2 
• Infantil 2on cicle, 

primària i secundària 
• Secundària post-

obligatòria  

 Registres  IMEB, CEB i Dept. Ensenyament Generalitat 
 Enquesta Benestar subjectiu infància a Barcelona - IIAB 
 Enquesta sobre convivència escolar i seguretat a 

Catalunya - Dept. Interior Generalitat 
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Salut 

• Condicions salut física  
• Condicions salut mental 
• Hàbits saludables 
• Conductes de risc 

 Enquesta de Salut de Barcelona - ASPB 
 Enquesta FRESC-ASPB 
 Sistemes d’Informació Sanitària – Servei Català de la 

Salut. Generalitat de Catalunya 
 Registre Sistema d'informació de salut sexual i 

reproductiva - ASPB 
 Enquesta hàbits esportius de població escolar - IBE 
 Enquesta Benestar subjectiu infància a Barcelona - IIAB 



12 

4  
Pobresa,  
exclusió i 

desigualtats 
  
  

• Desigualtat de renda 
• Pobresa i exclusió 

social 
• Privació material, 

alimentació i habitatge 

 Estadístiques Metropolitanes de Condicions de Vida  
- IERMB/Idescat   

 Registres  Consorci d’Educació  de Barcelona 
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Temps,  
relacions i 
ciutadania 

• Activitats en el temps 
lliure 

• Relacions 
• Ciutadania 

 Registres Direcció de gent gran, juventut i infància 
 Enquesta d'hàbits esportius població en edat 

escolar - IBE 
 Enquesta Benestar Subjectiu Infància  - IIAB 
 Enquesta FRESC - ASPB 
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Violències,  
risc social i 
protecció 

• Violències 
• Atenció a situacions de 

risc social 
• Protecció en situacions 

de desemparament 

 Registres administratius de l'IMSS 
 Enquesta Benestar Subjectiu Infància - IIAB 
 Enquesta FRESC - ASPB 
 Registres DGAIA 



De qui parlem? 
 
Dades clau de context 
sociodemogràfic i de violències, 
risc social i protecció 
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  QUANTS SÓN?  

  A Barcelona viuen 245.144 infants i adolescents                  

 

COM SÓN? DIVERSOS 
 

Edats: 5,1% petita infància (0-2) + 5,1% infància (6-
12) + 4,9% adolescència (13-17). 

Gènere: el 48,7% són nenes i noies (CV el menys 
feminitzat -1pp) 

Orígens: 16% nacionalitat estrangera, però 
distribució desigual: CV 39% - SSG 10%. 

Diversitat funcional: un 1,5% tenen alguna 
discapacitat reconeguda  

ON SÓN? DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DESEQUILIBRADA 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal d’Habitants . Ajuntament de Barcelona 



Distribució de la població infantil i adolescent de Barcelona, per barris  

Font: Padró Municipal d’Habitants .2017  



Evolució pes població d’infants i adolescents a BCN i per districtes (2007-2017) 

Font: Padró d’Habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona 

CAP A UNA CIUTAT ENCARA AMB MENYS INFANTS?  
 

BCN té menys pes població 0-17 que CAT, ESP i UE (15% vs 18-19%), malgrat 
creixement última dècada (absoluts +20.000; relatiu +1 pp), gràcies a població 
estrangera. 

PROJECCIONS 2026: lleuger descens població 0-17 BCN, però menys intens que CAT. 



VIOLÈNCIES 

• 1 de cada 4 noies de 17-18 anys declara haver patit algun tipus 
d’assetjament sexual. 

• 414 infants i adolescents atesos per violència masclista pel servei 
SARA i SARA-Jove  

• 276 denúncies de maltractaments contra infants i adolescents. 

 

RISC SOCIAL I PROTECCIÓ 

• Uns 3.000 infants i adolescents en risc social o desemparament:  
– 1.265 amb intervenció d’EAIA per valorar o atendre situació de risc social  

– 1.686 amb intervenció DGAIA per tutelar situació desemparament: meitat 
en centres residencials i perfil majoritari noi, adolescent i espanyol.   

• 218 menors estrangers no acompanyats atesos per l’IMSS (SDI-
Menes). 
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#Observatori017BCN 
 


