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Barcelona injecta 670.000 euros per a l’atenció a la 
infància en risc d’exclusió social 
 
» L’objectiu és ampliar i dotar de més recursos econòmics la xarxa de centres oberts 

gestionats per entitats, i obrir un nou centre de titularitat municipal. 
 

» Els centres oberts atenen nens i adolescents entre els 0 i els 16 anys i a les seves 
famílies. 

 
»  En total, a la ciutat de Barcelona, la xarxa de centres oberts atenen anualment un 

mínim de 1.704 nens i famílies. 
 
 

L’Ajuntament de Barcelona destinarà, aquest any 2012, més de 670.000 euros a reforçar la 
tasca dels Centres Oberts per a infants i adolescents, un servei que ofereix el govern municipal, 
juntament amb el tercer sector, per a famílies i menors en procés d’inclusió, en què es facilita la 
intervenció per a compensar les deficiències socioeducatives de les persones ateses. Aquesta 
xifra suposa un increment del 14,7% respecte de l’import del conveni signat el 2011, en què es 
van destinar uns 584.000 euros. 
 
Els serveis que es donen des d’aquests centres van des del treball d’hàbits d’higiene, salut o 
estudi, fins a informació i orientació prelaboral per als adolescents, a més de convertir-se en 
espais de trobada per a pares, mares i famílies. Les accions que es duen a terme inclouen 
projectes educatius generals o per grups d’edats, i seguiment individual.  
 
En aquest àmbit, l’Ajuntament treballa des de dues línies d’acció: amb convenis de 
col·laboració amb entitats i organitzacions que gestionen centres oberts, i amb centres oberts 
de titularitat municipal. 
 
L’Ajuntament de Barcelona lidera la xarxa de centres oberts, que va néixer a mitjans de 2006, 
en el marc de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva, en la que hi participen 11 
organitzacions, incloent-hi el consistori. Al 2009 es va posar en marxa el primer centre obert de 
titularitat municipal a Sant Martí, el segon, es posà en marxa el 2011, i dóna servei al territori de 
Les Corts i Sants-Montjuïc.  
 
Fins ara, la xarxa compta amb 16 organitzacions que gestionen 17 centres oberts: 15 de 
titularitat privada i 2 municipals.  
 
La regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, Irma Rognoni, ha recordat 
que “pel nou govern municipal, els centres oberts són un eix estratègic bàsic com a forma de 
lluita contra la pobres ai la exclusió social de la infància”. “Amb aquests servei es compensa les 
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deficiències socioeducatives dels infants, i s’estimulen els recursos personals per trencar el 
cercle de pobresa social i econòmica generacional”, ha afegit. 
 
Per això, el compromís de l’Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit passa per a l’ampliació 
de la xarxa de centres oberts conveniats amb quatre de nous, l’ampliació de la dotació 
econòmica a les organitzacions i entitats que gestionen centres oberts, i la posta en marxa d’un 
tercer centre obert de titularitat municipal. 
 
Dades d’atenció  
 
Segons dades del mes de març d’enguany, els 17 centres oberts de Barcelona atenen un total 
de 1.297 nens. La mitja de nens atesos per centre és de 81 infants. Concretament, els dos 
Centres Oberts municipals fan una oferta de 140 places diàries per a infants de 4 a 16 anys i 25 
places diàries de 0 a 3 anys. En aquests dos centres, la distribució en grups ha permès atendre 
274 infants de 4 a 16 anys, i 133 de 0 a 3 anys. Així, la mitjana de nens atesos per centre és de 
203.  
 
En total, a la ciutat de Barcelona, la xarxa de centres oberts atenen anualment un mínim 
de 1.704 nens i famílies. 


