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Barcelona impulsa una trentena de programes per 

situar els drets dels infants com un eix central de les 

polítiques municipals 

 

 

» Les 27 mesures que es posen en marxa busquen quatre objectius bàsics: ga-

rantir les necessitats bàsiques de la infància; crear mecanismes ràpids i més 

coordinats davant situacions de risc; habilitar espais estables de participació 

dels infants a la vida pública; i situar l’interès superior de l’infant com a eix 

primordial a l’hora de gestar les polítiques públiques municipals 

 

» S'habiliten diferents programes per atendre la salut mental, emocional i afecti-

va dels menors, des d'un servei d'atenció emocional als infants d'educació in-

fantil, fins quatre espai d'atenció a la salut mental d'adolescents i joves, o el 

reforçament dels serveis d'assessorament als joves que hi ha a cada districte 

 

» Per tal de millorar el temps i la qualitat en la resposta en els casos d’infants o 

adolescents en risc es millorarà el sistema d’informació dels expedients, i al 

2018 s’iniciarà la prova pilot per posar en marxa una estructura especialitzada 

i més centralitzada per atendre millor determinats estudis de Fiscalia i per cre-

ar un protocol clar d'atenció en casos d'abús sexual o maltractament 

 
L'Ajuntament posa en marxa 27 programes i línies d'actuació per tal de renovar el 

sistema d'atenció a la infància i l'adolescència, reforçar-los i coordinar millor els diferents 

serveis que hi treballen. D'aquesta manera es dóna un nou impuls a les polítiques 

destinades a la infància per tal que els seus drets i interessos es contemplin com un 

dels eixos centrals de l'actuació consistorial a l'hora d'abordar les diferents polítiques.  

 

Els programes formen part de la Mesura de Govern “Focus Infància i Ciutadania 2017-

2020: Pla per créixer i viure la infància i l’adolescència a Barcelona” que es presentarà a 

la Comissió de Drets Socials del proper dimarts 13 de novembre de 2017 i que neix de 

la convicció que la infància és l’etapa vital més estratègica i és, també, un bé col·lectiu 

en què cal fer un esforç d'inversió per arribar a una ciutat més  cohesionada. 

 

Amb aquesta posada al dia, el consistori estableix quatre objectius bàsics: que tots els 

infants i adolescents de la ciutat tinguin garantides les necessitats bàsiques; que 

existeixin mecanismes ràpids i més coordinats per a la prevenció i atenció davant de 

situacions de risc; que s’estableixin mecanismes estables de participació dels infants a 

la vida pública i per al dret al lleure; i que l’interès superior de l’infant sigui un eix 

primordial a l’hora de gestar les polítiques públiques municipals. Un cop identificades les 

accions prioritàries a dur a terme, el consistori té previst una segona fases en que es 
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treballarà conjuntament amb entitats i altres agents de la ciutat per definir un pla d’acció 

més aprofundit. 

 

A Barcelona, vivien 245.144 infants i adolescents a 1 de gener de 2017, el que suposa 

el 15% de la població de la ciutat. Del total de ciutadans i ciutadanes de Barcelona, 1 de 

cada 4 són infants o conviuen amb infants a casa seva, el que suposa un col·lectiu de 

625.678 persones). 

 

Nous serveis d’atenció a la salut emocional i mental 

El curs 2017-2018 s'inicien diferents programes destinats a millor l'atenció a la salut 

mental i emocional dels infants i joves des de la primera infància fins l'arribada a l'edat 

adulta. Aquesta línia d'actuació és duu a terme des dels diferents àmbits en què els 

infants són presents per tal d'oferir-los una cobertura integral, des del centre educatiu, el 

centre de salut, els espais de serveis socials o els centres cívics i juvenils, per exemple. 

 

Així, aquest curs s'ha posat en marxa en 11 escoles el programa d’educació emocional 

de l’Agència de Salut Pública adreçat a nens i nenes de P3 a P5. Aquesta és una de les 

principals accions endegades en el marc del programa d’educació emocional de 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que s’adreça a infants del segon cicle 

d’educació infantil (P3, P4 i P5), així com les seves famílies i els mestres i professionals 

de l’escola. 

 

A la vegada, el projecte Creixem neix amb la voluntat de donar un nou impuls als 11 

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç existents a la ciutat per respondre 

a les noves i creixents necessitats de prevenció i d’atenció primerenca, començant pels 

2 CDIAP municipals per estendre'ls posteriorment a tota la Xarxa. Els programes 

treballaran el suport a la pluridiscapacitat, mediació i traducció per a l’atenció a la 

diversitat d’origen de les famílies i infants, o l’abús sexual infantil i les diferents 

vulnerabilitats dels infants amb discapacitat, entre d’altres. 

 

També s'inicia aquest curs el Programa Kidstime, que es du a terme en centres cívics 

per a infants i adolescents amb mare i/o pare diagnosticat d’un trastorn mental amb 

l’objectiu de treballar l’acceptació del trastorn, donar eines de criança al pare i/o mare i 

prevenir l’aparició de possibles problemes de salut mental en els fills/es. Les primeres 

activitats s'han iniciat als districtes de Sant Andreu I Ciutat Vella amb la voluntat 

d'estendre-les al conjunt de la ciutat. Sant Andreu és també el districte on s'ha obert 

l'Espai d’atenció, orientació i acompanyament a joves amb patologia dual i als seus 

familiars (Kè m’explikes). Agrupa serveis d’orientació, assessorament, apoderament, 

programes psicoeducatius i laborals. 

 

Aquestes iniciatives se sumen als quatre espais previstos a quatre districtes de la ciutat 

per atendre la salut mental d’adolescents i joves. Els serveis es posaran en marxa 
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durant l’any 2018 i atendran persones de 12 a 21 anys. L’accés serà lliure i anònim i 

estarà adreçat sobretot a atendre el patiment psicològic i/o emocional. 

 

D'altra banda, també està previst obrir un nou servei d’odontologia per a famílies de 

baixa renda a l’antiga seu del PAMEM, i un nou servei mòbil per a millorar les revisions 

odontològiques escolars d’atenció primària i facilitar el diagnòstic i derivació de nens i 

nenes amb necessitat de tractament. 

 

Finalment, es posarà en marxa un nou servei de revisions mèdiques esportives adreçat 

en primer lloc a infants i adolescents que reben ajuts per realitzar activitats esportives 

federades. 

 

Millora de la resposta en casos d’infància i adolescència en risc 

La protecció de la infància i adolescència en situació de risc és una prioritats de la 

Mesura de Govern. Per tal de millorar el temps i la qualitat en la resposta en aquests 

casos es millorarà el sistema d’informació dels expedients, i al 2018 s’iniciarà la prova 

pilot per posar en marxa una estructura especialitzada i més centralitzada per atendre 

millor determinats estudis de Fiscalia. 

 

El Servei d’Intervenció amb Famílies Extenses (SIFE) i l’Equip d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència (EAIA) posaran en marxa vuit equips professionals per intervenir i ajudar 

a l’inici dels acolliments en família extensa a la ciutat per tal de detectar necessitats i 

prevenir dificultats en la integració dels infants a la família acollidora. El procés va 

començar l’any 2017 i acabarà l’any 2020 amb la incorporació dels dos darrers equips. 

 

Entre les mesures previstes per garantir el dret a la protecció dels menors, també es 

posarà en marxa un centre especialitzat per atendre adolescents i joves en situació de 

carrer i amb protocols de coordinació, derivació i atenció amb els recursos existents ara. 

Aquest centre desenvoluparà plans de treball per a cada persona en que es donarà 

atenció des de diferents especialitats, i està previst que cobreixi les necessitats 

bàsiques d’alimentació i higiene. 

 

Per tal de reforçar la prevenció de l'abús sexual vers els infants i adolescents, el 

consistori ha iniciat una diagnòstic en els diferents espais on hi assisteixen. Basat en 

aquest diagnòstic, es començarà a donar formació en prevenció, detecció i atenció de 

situacions d'abús sexuals i de maltractament infantil als diferents professional  dels 

equipaments municipals. 

 

En les properes setmanes es crearà també una taula interinstitucional amb la 

participació de les diferents administracions per tal de coordinar les polítiques i 

s'elaborarà un protocol d'actuació que inclogui circuits clars de coordinació en casos 

d'abús sexual o maltractament infantil. També es crearà una comiussió d'anàlisi i 

seguiment (actualment existeix a les escoles bressol municipals i a les escoles 
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municipals de música, aprovat el setembre de 2016). Igualment s'ha reforçat aquest any 

amb 4 professionals més el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) per atendre 

infants des dels 0 anys i adolescents que viuen o han viscut situacions de violència 

masclista. 

 

 

Més escola bressol municipal i més equitativa 

Entre les mesures per avançar en l’atenció educativa als infants menors de 3 anys com 

a mesura per aprofundir en l’equitat, es preveu incrementar l’oferta escolar fins als 9.000 

nadons i infants atesos a les Escoles Bressol Municipals de Barcelona l’any 2020, 

enfront els 8.130 que actualment estan escolaritzats als centres escolars municipals.  

 

Aquest creixement de places es farà prioritzant els territoris de major vulnerabilitat social 

i amb menors taxes d’escolarització i flexibilitzant el model per fer-lo més adaptatiu a la 

diversitat de necessitats dels infants i les seves famílies. És en aquest sentit que es 

crearan 5 nous espais familiars municipals, un d’ells aquesta tardor, que se sumaran als 

7 espais familiars ja existents. 

 

En el mateix sentit d’equitat de la petita infància, la tarifació social de les escoles bressol 

municipals implantada al setembre de 2017 facilita l’accés a l’educació infantil de primer 

cicle per a les famílies amb rendes baixes i mitges baixes que no són beneficiàries 

d’ajuts de serveis socials. En aquest sentit, 6 de cada 10 famílies, identificades com el 

60% de rendes més baixes, paguen aquest curs una quota menor que la que haurien 

pagat amb el sistema anterior. 

 

Més participació dels infants i adolescents 

El consistori posarà en marxa aquest mes de novembre un procés perquè siguin els 

propis infants els que decideixin quin ha de ser el format per poder participar de manera 

estable en la vida pública de la ciutat.  Igualment, per primera vegada, l’Enquesta sobre 

el Benestar dels Infants es fa també preguntant-los als mateixos nois i noies. Per això, 

en els darrers mesos s’ha dut a terme una enquesta a 4.000 nens i nenes de 10 a 12 

anys, el resultat preliminars de la qual es donarà a conèixer en els propers dies. 

 

Amb el mateix objectiu de reforçar la participació dels infants i adolescents, es 

vertebrarà la xarxa dels 10 Punts Info jove (PIJ), els futurs 10 punts Aquí t’escoltem 

(ATE) i els 80 punts Jove Informa’t i participa (JIP) per facilitar l’accés als recursos a 

través d’un portal de derivació i connexió. I es crearà un projecte coordinat per a les 27 

sales dels espais d'adolescents que hi ha a Barcelona. 

 

A Barcelona s’estima que uns 10.000 nens i nenes gaudeixen part del seu temps lliure 

en els 140 esplais i/o caus agrupats en 7 grans federacions d’associacions de lleure 

educatiu. El consistori es proposa incrementar aquest nombre i és per això que es creen 

noves línies de subvenció per al lleure dels infants i adolescents, arribant aquest any als 
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141.000€ de subvenció (Quant era abans?) i arribant a les 250.000 places ofertades en 

la campanya de casals i colònies d'estiu “T'estiu molt”. 

 

El focus està posat amb especial incidència en aquells barris de la ciutat amb poc teixit i 

oferta de lleure de base comunitària. És per això que el projecte Baobab, iniciat a l'agost 

de 2016 amb 3 campaments i continuat al 2017 amb 6 campaments s'ampliarà per al 

proper estiu 2018 a 10 barris i al 2019 a 13. S'arribarà així al 100% dels barris prioritaris 

de Pla de Barris i que han manifestat que volen entrar en el projecte. 

 

En el mateix sentit del lleure, el consistori preveu també elaborar criteris i una estratègia 

per tal que Barcelona  compti, per primera vegada, amb una planificació de l’espai 

públic de la ciutat que afavoreixi el dret al joc i que inclogui un nou model d’àrees de joc 

més diverses i inclusives. Un exemple clar és el projecte de les superilles, on es treballa 

per guanyar espai públic per al joc i l’esbarjo, l’esport, l’estada o el gaudi del verd. 

 

Demografia 

Hi ha nombroses fonts estadístiques on trobar dades sobre els infants i adolescents de 

la ciutat, però fins el 2017 no existia una compilació de totes aquestes estadístiques. La 

creació de L'Observatori 0-17 aquest any té la voluntat de suplir aquesta mancança per 

tal de tenir les eines que permetin fer un bon diagnòstic, conéixer l'evolució, i plantejar 

les polítiques públiques més adients. 

 

La població infantil, entre 0 i 17 anys, continua creixent a la ciutat. L’any 2017 hi viuen 

uns 20.000 menors més que els que ho feien fa 10 anys segons el padró municipal, 

passant de 226.209 a  245.144 infants. Al 23,5% de les llars barcelonines hi viuen 

menors (155.000 llars), i a la meitat d’aquells habitatges on viuen menors, hi viu un fill o 

filla única. 

 

Població 0-17 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BARCELONA   
226.209 230.067 233.576 235.597 235.600 236.767 238.553 239.904 240.755 241.346 

245.1

44 
1. Ciutat 

Vella   12.467 12.651 13.074 13.272 13.118 13.182 13.161 12.919 12.757 12.644 
13.06

2 

2. Eixample   
34.008 34.227 34.342 34.477 34.183 34.142 34.297 34.463 34.585 34.676 

34.92

5 
3. Sants-

Montjuïc   24.608 24.916 25.269 25.458 25.459 25.467 25.268 25.477 25.345 25.345 
25.72

6 

4. Les Corts   
11.619 11.628 11.594 11.721 11.670 11.735 11.818 11.874 12.101 12.140 

12.32

2 
5. Sarrià-

Sant 

Gervasi   25.987 26.205 26.542 26.854 26.819 27.086 27.518 27.781 27.996 28.191 
28.68

3 

6. Gràcia   
15.691 15.957 16.190 16.233 16.229 16.378 16.577 16.700 16.847 16.970 

17.24

6 
7. Horta-

Guinardó   23.625 24.116 24.337 24.401 24.427 24.316 24.558 24.635 24.587 24.681 
25.10

2 

8. Nou Barris   
23.845 24.618 25.158 25.361 25.405 25.484 25.612 25.749 25.749 25.787 

26.48

9 
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9. Sant 

Andreu   20.963 21.489 21.969 22.250 22.463 22.591 22.903 23.095 23.465 23.400 
23.71

2 
10. Sant 

Martí   33.396 34.260 35.101 35.570 35.827 36.386 36.841 37.211 37.323 37.512 
37.87

7 

 

 

Per districtes, el percentatge de nens i adolescents es manté estable, amb un lleuger 

increment a tots ells. Sarrià-Sant Gervasi , amb un 19,2%, Sant Andreu, amb un 16,1%, 

Sant Martí, amb un 16%, i Nou Barris amb un 15,9% són els que mostren un major 

percentatge de menors sobre la població total. 

 

Si mirem la proporció d’infants i adolescents sobre el volum de població per barris, els 

cinc que en tenen un major percentatge són Torre Baró, Diagonal Mar, Vallvidrera, 

Sarrià i Vallbona. D’altra banda, els barris amb més nens i adolescents en nombre total, 

tots ells amb més de 6.800, són Sant Andreu, Sant Gervasi Galvany, Nova Esquerra de 

l’Eixample, Raval i Vila de Gràcia. 

 

 
 

A Barcelona, un 29,2% dels infants menors de 16 anys, és a dir, uns 62.000 nens i 

nenes viuen en risc de pobresa o exclusió social segons la taxa AROPE.  Això és un 

punt i mig percentual per sobre del conjunt de la població, que se situa en el 27,7%, 

segons la darrera Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la població 2011. 

 

La taxa de pobresa severa afecta al 9% de la població infantil (0-16 anys), i la taxa de 

pobresa moderada, al 20%. És a dir, un de cada 5 menors de 16 anys disposa de 

rendes inferiors al llindar de pobresa de la ciutat. 
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