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BARCELONA, CIUTAT AMIGA DELS INFANTS

L’ any 2007, la població de Barcelona era de més d’un milió 
i mig de persones. I de cada cent persones, quinze eren 
menors de 18 anys; si ho mirem per districtes, on hi 

havia més menors de 18 anys és a l’Eixample, seguit de Sant Martí. 

I aquesta població continua creixent, perquè cada cop hi ha més 
naixements: a Barcelona neixen, aproximadament, uns 14.000 
nadons per any!

Això dóna una idea de la importància de les accions adreçades 
a la infància per part de la ciutat de Barcelona. I, per aquest 
motiu, l’any 2007 es va crear el departament d’Infància i Famílies, 
depenent de la Direcció d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona.

Ja l’any 2006, Barcelona va rebre el reconeixement de l’UNICEF 
com a ciutat amiga de la infància per les accions que s’hi 
desenvolupen a favor de la infància i que estan recollides al 
Programa Municipal per a la Infància i l’Adolescència 2007-2010.

Amb aquest recull de jocs i activitats us volem apropar el Programa 
Municipal per a la Infància i l’Adolescència, perquè comprengueu 
què es fa des de Barcelona per fer que la ciutat on viviu sigui 
amiga de debò dels nens i les nenes. Això vol dir que ha de ser 
una ciutat a la vostra mida i a la mida de les vostres famílies, 
tenint en compte les vostres necessitats, siguin quines siguin. 

Com veureu, aquest Programa inclou moltes coses: algunes 
que feu cada dia, com anar a l’escola i al parc, altres que podeu 
fer de tant en tant, com ara anar a la biblioteca o aprendre a 
nedar, i d’altres tan importants com garantir que els infants o 
les famílies amb problemes puguin trobar solucions per viure el 
seu dia a dia i mirar el futur amb optimisme.

Tots aquests temes de què parlàvem estan dividits en cinc 
grans grups. En cadascun d’ells, es presenta un aspecte de la 
ciutat amiga. Així, trobareu:
• una ciutat amiga dels nens i les nenes (que explica com 
participar i donar opinions),
• una ciutat amiga de les famílies, 
• una ciutat amiga d’un bon entorn (ambiental, però també humà), 
• una ciutat sempre amiga (davant de qualsevol problema 
que pugui sorgir), 
• una ciutat amiga del diàleg (preocupada per les vostres 
necessitats i en les solucions que s’han de buscar entre tots).

Però perquè aquesta relació d’amistat amb la vostra ciutat 
sigui possible, vosaltres, els nens i les nenes, hi heu de dir la 
vostra. Després de llegir el que podeu trobar a la vostra ciutat 
amiga i de jugar, fent les activitats, us demanem que ens 
retorneu la butlleta que hi ha al final amb les vostres propostes 
i idees. Estarem encantats de tenir moltes respostes que ens 
ajudin a fer una ciutat cada dia més amiga dels nens i les nenes!
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U na ciutat amiga dels nens i les nenes vol dir una ciutat 
amb espais on vosaltres sou els protagonistes, uns espais 
a la vostra mida, on us sentiu còmodes i on pugueu 

fer allò que us agrada. A la ciutat i al barri on viviu teniu 
molts llocs on es fan activitats: als centres cívics podeu veure 
titelles i obres de teatre, a molts museus podeu entrar gratis 
i aprendre moltes coses. Ja coneixeu la biblioteca del vostre 
barri? Sabíeu que us deixen emportar molts llibres, música, 
pel·lícules i connectar-vos a Internet: tot gratis! A més, si 
t’agrada que t’expliquin contes, segur que t’ho passaràs molt 
bé. Us agrada fer esport? Ja sabeu nedar? Sabeu on jugar al 
futbol? A moltes instal·lacions esportives del vostre barri podeu 
fer aquests esports i molts més.

Coneixeu el telèfon on trobar tota aquesta informació? 
És un telèfon molt curt i molt fàcil d’aprendre: 010.

Els parcs són bons llocs per jugar. Sabeu el nom del parc més 
proper a casa vostra? Quin és el parc que més us agrada? Com 
voldríeu que fos el parc on jugueu amb els amics? Sabeu que 
molts parcs de la ciutat els han estat pensats pels nens i nenes 
a les escoles? Ajudeu-nos i doneu-nos idees.

Acostumeu a anar a les platges de Barcelona? Sabeu que 
s’hi pot anar a jugar i passejar també a l’hivern? Quan hi heu 
anat, heu trobat l’aigua i la sorra netes? Cada dia al matí 
es netegen, però entre tots hem de procurar utilitzar les 
papereres i els contenidors. Heu utilitzat alguna vegada els 
serveis de socorrisme? Si els necessiteu, són molt a prop. 
Què més us agradaria trobar a les platges i no teniu?

Us proposem pensar plegats aquesta ciutat amiga, això sí, sense 
oblidar-nos de ningú: cal que tots els nens i les nenes s’hi puguin 
trobar bé, siguin com siguin, vinguin d’on vinguin. També 
aquells que tenen alguna discapacitat o aquells que no fa gaire 
que hi han arribat i encara no se l’han fet seva.

Sabeu que a alguns barris els Camins Escolars i els Camins Amics 
estan pensats perquè els nens i les nenes vagin de l’escola a 
casa i de casa a l’escola amb tranquil·litat i seguretat i quan 
els arriba l’edat fins i tot puguin anar-hi sols? Pregunteu a la 
vostra escola si forma part dels camins escolars. Heu d’agafar 
sovint el transport públic? Us agrada el metro i l’autobús? 
Ja heu pujat al tramvia? Acostumeu a agafar la bici? 

Us animem a imaginar una millor ciutat perquè ens interessa 
el que penseu i us tenim en compte. La veu dels infants es 
recull a les festes d’hivern, al pregó de la Laia i a l’audiència dels 
infants, on l’alcalde escolta cada any el que molts nens i nenes 
preparen: ja ho veieu, sols heu de preguntar a la vostra escola 
si participen en l’audiència i en el pregó de la Laia i si no ho fan, 
els podeu animar a fer-ho. 

Coneixeu la pàgina web de l’Ajuntament? Ens trobareu a 
l’adreça http://www.bcn.cat. Ens diuen que és molt maca, però 
a vosaltres us agrada? També amb l’ordinador i des de casa ens 
podeu dir la vostra opinió. 

I volem compartir amb vosaltres un dia que potser no coneixeu 
però que cal apuntar: és el dia 20 de novembre, el Dia 
Internacional dels Infants. Això vol dir que a tots els països del 
món aquest dia es pensa molt en els nens i per això és un dia 
molt especial per a nosaltres, i ho volem celebrar amb premis 
i amb festes perquè us sentiu protagonistes i importants. 
Perquè a Barcelona els nens i les nenes són molt importants 
i volem que us trobeu a gust i sobretot que sigueu feliços.

BARCELONA, 
CIUTAT AMIGA 
DELS NENS 
I LES NENES
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EL LABERINT En aquest laberint hi ha dibuixats diversos 
espais o serveis que Barcelona, com a ciutat 
amiga, ofereix a les famílies per poder 
realitzar activitats o per poder satisfer 
les seves necessitats. Hi ha una biblioteca, 

una ludoteca, una piscina, unes magnífiques 
intal·lacions esportives i una platja.

Pots ajudar aquesta família a arribar 
a cadascun d’aquests llocs?

UNEIX LES PARELLES
En aquesta imatge apareixen 
diversos espais i elements que 
formen diferents parelles. 
Es tracta de pensar quina 
activitat o quin objecte està 
relacionat amb cada espai. Per 
exemple, on et sembla que es pot 
anar a veure un espectacle de 
titelles? A un centre cívic del barri 
o a una piscina municipal? 

Pots unir les cinc parelles que 
hi ha a la pàgina següent? 
Potser et resultarà més fàcil si 
primer poses el nom de cada cosa 
sota el dibuix corresponent. 
Ah! I no t’oblidis de pintar-lo!

BARCELONA, CIUTAT AMIGA DELS NENS I LES NENES BARCELONA, CIUTAT AMIGA DELS NENS I LES NENES
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C om és una ciutat amiga de les famílies? Doncs, és una 
ciutat que les té en compte. De fet, de famílies n’hi ha 
tantes com gent hi ha al món. En aquest cas, però, parlem 

de famílies amb fills que viuen a casa. Fills que poden ser nens    
i nenes petits o nois i noies que ja van a l’institut. 

Tot i que tenen una cosa en comú, aquest grup de famílies 
també és molt divers. Mireu, si no, al vostre voltant... Són iguals 
totes les famílies que coneixeu? Segur que no, que no hi ha 
dues famílies idèntiques. No obstant això, hi ha una cosa que 
sempre es repeteix: tothom vol el millor per als seus, que no els 
falti res. També diversió i temps per compartir.

Imagineu espais, com una biblioteca, on pugueu gaudir 
de diferents activitats amb el pare, la mare i els germans.                
A la biblioteca, mentre vosaltres escolteu un conte o feu un 
taller, el pare i la mare poden llegir o consultar coses que 
els interessen al Racó de pares i mares. Qui sap si la recepta 
d’un pastís deliciós o una activat fantàstica per fer el cap de 
setmana? També podeu fer deures junts, consultar qualsevol 
tema per Internet o gaudir de la lectura de tants llibres!

Si teniu un germà petit, el pare o la mare poden fer activitats a 
espais familiars o a les ludoteques en família. També poden anar 
a nedar amb ell a una piscina de la ciutat. Ha de ser divertit, oi? 
Potser també ho vau fer vosaltres... Ara que ja no sou nadons 
podeu escollir fer qualsevol activitat esportiva a les instal·lacions 
del barri, és molt bo moure’s després de tantes hores a l’escola! 
També us podeu posar en forma en família! Aquest és un costum 
molt sa, com menjar de tot, dormir prou hores...i altres coses que 
faran que us trobeu molt bé i pugueu gaudir de la vostra ciutat 
amb tots els sentits i amb tota la família. 

Anant a l’escola també fareu moltes descobertes i la ciutat 
amiga de les famílies també us donarà un cop de mà: la xarxa 
d’escoles bressol va creixent per poder atendre els més petits. 
També, tots els dubtes s’intenten resoldre a les guies adreçades 
a pares i mares. I si cal posar-se d’acord en temes que a casa són
difícils, trobareu llocs on us ajudaran a parlar amb les persones 
grans de casa i a resoldre problemes que són difícils de 
solucionar tots sols.”

 Si el pare i la mare necessiten una mica d’ajuda, un bon consell 
o un altre pare o mare amic que els escolti, la ciutat els ofereix 
trobades Entre pares i mares. Però si la família té dificultats, la 
ciutat és mostra més amiga que mai: hi ha serveis al domicili, 
acollides per als infants si els pares no se’n poden fer càrrec 
temporalment o ajuts per posar-se d’acord entre els membres 
de la família. 

Així doncs, esteu preparats per fer un munt d’activitats 
en família?

BARCELONA, 
CIUTAT AMIGA 
DE LES 
FAMÍLIES
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LES SET 
DIFERÈNCIES

A la pàgina següent, hi ha la mateixa ludoteca 
dibuixada dues vegades. Hi ha molts nens i 
nenes jugant en aquest espai familiar. 
I també hi ha molts pares i mares que els 
acompanyen i juguen amb ells.

Però si t’hi fixes bé, veuràs que les dues 
ludoteques no són ben bé iguals. De fet, 
hi ha set diferències entre l’una i l’altra. 
Podries dir quines?

UN OBJECTE PER 
A CADA PERSONA

La ciutat amiga ho posa fàcil 
per poder fer activitats en 
família. També dóna les solucions 
adequades per a cadascun dels 
seus membres. A la pàgina 
següent trobaràs una família 
nombrosa i una sèrie d’objectes 
que corresponen a les diferents 
persones que en formen part. 
Podries dir a qui pertany 
cada cosa?

BARCELONA, CIUTAT AMIGA DE LES FAMÍLIES BARCELONA, CIUTAT AMIGA DE LES FAMÍLIES
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U na ciutat amiga de l’entorn té cura del medi ambient.      
Vol que hi hagi una ciutat sense contaminació, molts 
espais verds, que no es malgastin recursos... Però també 

desitja que els nens i les nenes l’ajudeu a fer-ho possible. Des de 
l’escola, i també des de casa. Si la vostra escola és una «Escola 
Verda», segur que heu après a tenir actituds solidàries amb el 
Planeta. També a casa vostra podeu posar en pràctica aquests 
bons hàbits: recordeu els colors dels contenidors per reciclar el 
paper, el plàstic i el vidre? Per si de cas, us ajudem a refrescar-
los: el blau per al paper, el groc per al plàstic i el verd per al vidre.

Volem que tothom sense excepció se senti a gust i part de la 
ciutat on viu. Tots junts fem un bon entorn. A aquesta ciutat 
i a tot al món, hem de fixar-nos en aquelles coses que tots 
tenim en comú i que ens uneixen, aprenent de cada cultura: 
heu provat menjars d’altres parts del món? És molt divertit 
provar gustos diferents, i també ho és escoltar les músiques 
i els idiomes de cada país... A tots ens agrada conèixer països 
nous, però no cal viatjar per trobar la diversitat, que ens fa 
més solidaris. 

I, és clar, també cal donar un cop de mà a aquells nens i nenes, 
i a les seves famílies que, per una raó o una altra, necessiten 
ajuda. I d’aquesta manera fer que formin part d’aquesta ciutat 
sense sentir-se diferents, exclosos. 

Això vol dir oferir, quan cal, ajuts per als menjadors escolars, 
aconseguir que els nens i nenes s’ho passin bé a l’escola i a 
l’institut, i que prefereixin anar-hi a aprendre moltes coses 
i a fer amics que no estar pel carrer. De fet hi ha temps per 
tot i a la sortida, quan s’han acabat les hores de classe, és el 
moment per fer activitats molt divertides. Amb les activitats 
extraescolars de l’escola, a les ludoteques, als casals infantils 
i a les instal·lacions esportives us podeu trobar amb nens 
i nenes del barri i els podeu conèixer millor. I també podeu 
aprendre coses noves i practicar esports.
 
Però també podeu fer nous amics i amigues a altres llocs. 
Per exemple, als centres de lleure. Heu anat mai a un casal 
d’estiu, a un esplai o a un agrupament escolta? Segur que us 
ho passaríeu molt bé!

Hi ha un aspecte molt important en la vida de les persones, com 
és la salut. Segur que coneixeu algú que no té gaire bona salut. 
La salut inclou moltes coses: des de menjar bé fins a tenir ben 
present el mal que poden fer hàbits poc saludables com fumar 
i altres drogues. 

És important tractar tothom com ens agradaria que ens 
tractessin a nosaltres, sense permetre que els uns tractin 
malament els altres per qualsevol motiu (si heu vist alguna 
vegada nens i nenes més forts que s’aprofiten dels més febles 
segur que us heu sentit malament). També cal escoltar i donar 
oportunitats a aquells que s’equivoquen de camí, perquè 
puguin reparar els danys que han fet a la societat (com trencar 
un banc o fer pintades on no es poden fer). Molts infants i 
adolescents se senten tristos i no saben com solucionar els seus 
problemes, també ells trobaran recursos per al seu cas. 

Així doncs, ja veieu que a casa, a l’escola, a les ludoteques, als 
centres d’esplai..., podeu fer un munt de coses per crear un bon 
entorn per viure-hi!

BARCELONA, 
CIUTAT AMIGA 
D’UN BON
ENTORN



ON VA 
CADA COSA?

A continuació, hi ha dibuixats quatre 
contenidors: un per al vidre, un per al paper 
i el cartró, un altre per als envasos de 
plàstic, les llaunes i els brics, i un altre per 
a la brossa orgànica i de rebuig. 

Per començar, pots pintar cada contenidor 
amb el color que li correspon. Després, 
serà ben fàcil indicar amb una fletxa on ha 
d’anar cada deixalla. T’animes a fer-ho?

FORA DE LLOC

En una ciutat amiga d’un bon 
entorn s’hi ha de poder conviure 
en harmonia. Es tracta d’una 
ciutat amiga del medi ambient 
i de tot la gent que hi viu. 
Així doncs, és una ciutat diversa, 
on tothom respecta tothom i 
també els elements que formen 
part de la ciutat. En aquesta 
imatge, però, hi ha coses que no 
encaixen en aquesta descripció. 
Quines diries que són? I per què no 
col·laboren a crear un bon entorn?

BARCELONA, CIUTAT AMIGA D’UN BON ENTORN BARCELONA, CIUTAT AMIGA D’UN BON ENTORN
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V olem una ciutat que sigui sempre amiga dels nens i les 
nenes. I, sobretot, que ho sigui quan les coses no van bé, 
perquè és aleshores quan més es necessita una ciutat 

propera i acollidora.

Repasseu tot el que feu cada dia: anar a l’escola, participar 
en un munt d’activitats, jugar i passar-vos-ho molt i molt 
bé, compartir estones amb els pares i altres persones que us 
estimen. Segur que us sembla d’allò més normal. És més, segur 
que creieu que és el que han de fer tots els nens i les nenes. 

De fet, això és el que pensa tothom. Per aquest motiu, ja fa 
molt temps es va redactar la Declaració Universal dels Drets de 
l’Infant, on a banda d’aquestes coses també es diu que un nen o 
una nena té dret a un habitatge, una bona alimentació, ser atès 
per un metge, créixer en un bon entorn, etc.

Bé, doncs no sempre és així. Hi ha infants que viuen situacions 
molt difícils. Alguns no van a l’escola i fins i tot poden posar 
en perill la seva salut. Si mai us trobeu en alguna d’aquestes 
situacions, podeu trucar al telèfon Infància Respon: 900 300 777, 
un telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, 365 dies a 
l’any. Aquí us podran orientar i ajudar-vos a trobar solucions.

Als nens i nenes que, per diferents motius, no poden estar cert 
temps amb les seves famílies cal assegurar-los un lloc per viure 
i els estimin. Amb l’ajuda necessària, hi ha famílies que poden 
solucionar els seus problemes i tornar-se a ocupar dels fills i filles. 

Tal com recull la Declaració Universal dels Drets de l’Infant, 
cal ajudar, i molt, els nens i les nenes que es troben en 
aquestes situacions.

Ens acompanyeu a aprendre més coses sobre els drets 
dels infants?

BARCELONA, 
CIUTAT 
SEMPRE
AMIGA 



SOPA DE LLETRES

En aquesta sopa de lletres hi ha 
vuit paraules que també fan 
referència a coses que haurien 
de tenir tots els nens i les nenes. 
Sabries trobar-les?

Les paraules són: felicitat, amor, 
atenció, ajut, amics, escola, llibres 
i esport. 

BARCELONA, CIUTAT SEMPRE AMIGA 

QUÈ DIUEN 
ELS DIBUIXOS?

A sota, hi ha un conjunt de paraules que fan 
referència a alguns dels drets fonamentals 
dels nens i les nenes, recollits a la Declaració 
Universal dels Drets de l’Infant. 

Podries relacionar cada una d’aquestes 
paraules amb un dels dibuixos 
d’aquesta pàgina?

BARCELONA, CIUTAT SEMPRE AMIGA 

Educació                Atenció mèdica                Habitatge                Alimentació                Família                Gaudir
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P er fer una ciutat amiga dels nens i les nenes, de les 
famílies, d’un bon entorn i que, a més, també sigui amiga 
en els casos més difícils, cal treballar molt.

En primer lloc, fa falta que hi hagi especialistes en els temes 
que més us preocupen a vosaltres, els nens i les nenes. 
Gent que sàpiga molt bé com ha de ser la ciutat perquè la 
pugueu considerar amiga de debò. Preguntaran l’opinió dels 
ciutadans i les ciutadanes en matèries relacionades amb la 
infància, faran investigacions i arribaran a conclusions sobre 
què cal fer.

Aquesta informació serà essencial perquè els professionals que 
treballen des del Programa Municipal d’Infància i Adolescència i 
des d’altres serveis puguin fer bé la seva feina i construir una 
ciutat a la vostra mida.

Però no la faran tot sols! Es posaran en contacte i intercanviaran 
parers amb totes aquelles persones que, d’una manera o una 
altra, intervenen en les activitats que vosaltres desenvolupeu 
cada dia a la ciutat: activitats relacionades amb l’esport, 
amb el lleure...

Què us sembla? També al vostre barri i a la vostra comunitat 
hi ha entitats que veuen el que dia a dia els infants necessiteu, 
i en molts districtes estant treballant de valent per aconseguir-ho. 
Amb l’esforç de tots plegats i també a partir de les vostres 
opinions estem construint la ciutat amiga del diàleg. Per això 
és molt important que ens envieu la butlleta que trobareu a 
continuació amb les vostres idees.

BARCELONA, 
CIUTAT 
AMIGA
DEL DIÀLEG 
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NOMÉS DOS 
SÓN IGUALS

Als ordinadors del Programa Municipal 
d’Infància i Adolescència es recullen moltes 
dades sobre el que preocupa o necessiten els 
nens i les nenes de la nostra ciutat, de cada 

barri. Aquí sota hi ha molts ordinadors. 
Però si t’hi fixes bé, veuràs que només dos 
són iguals. Podries dir quins?

BARCELONA, CIUTAT AMIGA DEL DIÀLEG 

JEROGLÍFIC Si escrius a sota la primera lletra dels dibuixos 
que hi ha a continuació, formaràs diferents 
paraules relacionades amb el Programa 
Municipal d’Infància i Adolescència. 

I si les llegeixes una després de l’altra, 
formaràs un lema que resumeix tot 
el que hem explicat fins ara. 
T’hi animes?

BARCELONA, CIUTAT SEMPRE AMIGA 
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