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Enguany totes les activitats per a infants i joves de 3 a 17 anys han de seguir la 
instrucció de la Generalitat de Catalunya que estableix els criteris generals per a la 
realització d’activitats durant aquest estiu. 
  
Així mateix, la Generalitat de Catalunya ha publicat la pàgina web 
http://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/, on van sortint els diversos protocols, models, 
guies, recursos i altres documents que necessitaran les entitats de lleure.  
 
S’estan realitzant diversos torns de la formació per a les persones responsables de 
prevenció i higiene i s’ha habilitat també una modalitat de formació telemàtica per 
poder cobrir tota la demanda. 
 
La Generalitat de Catalunya també va anunciar que s’oferirien ajuts per a entitats, per 
tal de donar suport a les mesures que s’han d’implementar com a conseqüència del 
COVID-19, però encara no han sortit les bases publicades al DOGC. 
 
 

http://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/
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La gran majoria de les activitats s’engloben dins la Campanya d’activitats de Vacances 
d’Estiu, que inclou també ajuts econòmics per a infants i joves de la ciutat per a la 
realització de casals d’estiu, colònies, campaments o activitats esportives, entre 
d’altres. 
  
 
- Ajuts econòmics a Ciutat Vella 
 
S’han sol·licitat uns 600 ajuts econòmics més respecte a l’any passat a Ciutat Vella, 
arribant a prop de 1600 sol·licituds. En canvi, a nivell de ciutat la quantitat de 
sol·licituds ha disminuït.  
 
Ja s’han transmès les resolucions definitives d’ajuts econòmics a les famílies i a les 
entitats i podrem disposar de les dades definitives durant les properes setmanes.   
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 -     Activitats anul·lades 
 
La situació excepcional i els criteris establerts per a la realització de les activitats ha fet 
que s’hagin hagut d’anul·lar: 
3 activitats de campaments (AE St Antoni Abat i La Salle Comtal) 
2 activitats d’estades (AE St Antoni Abat) 
3 casals d’estiu (CCCB, La Salle Comtal, Taula Joves Comtal) 
2 activitats de colònies (Franja Barceloneta i Taula Joves Comtal) 
  
 
- Activitats que han canviat de modalitat 
 
Hi ha entitats que han demanat canviar la modalitat de les activitats. Principalment 
transformar algun torn de colònies per casal d’estiu (infants) o casal temàtic 
(adolescents). Amb els criteris establerts per la Generalitat de Catalunya és més factible 
que es puguin realitzar aquest tipus d’activitats. 
 

Campanya d’activitats de vacances d’estiu 2020 
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L’aplicació dels criteris establerts per la instrucció de la Generalitat de Catalunya ha 
suposat haver de necessitar molts més espais interiors per a la realització d’activitats. 
 
Des del Districte de Ciutat Vella s’ha treballat amb les entitats, els equipaments i el 
Consorci d’Educació de Barcelona per tal de posar a disposició de les entitats més 
espais, entre els quals hi ha: 
• Casal de Joves Palau Alòs. 
• Centres Cívics Drassanes, Convent de Sant Agustí, Barceloneta i Pati Llimona. 
• Casal de Gent Gran Comerç. 
• Casals de Barri del Raval i Pou de la Figuera. 
• CESIRE 
• Centres educatius no previstos inicialment: Escola Castella, Escola Alexandre Galí , 

Escola Rubén Darío.  
• Museu Picasso. 
• Mercat de Santa Caterina. 
 
Així mateix, també s’ha ampliat els espais que les entitats ocuparan en centres 
educatius i equipaments municipals on ja es preveia realitzar activitats. 



Foment de la realització d’activitats per infants i joves a 
la via pública 

3 

Des del Districte de Ciutat Vella s’ha fet arribar propostes d’ubicació d’activitats a la via 
pública per a les diferents entitats que organitzaran activitats per a infants i joves 
durant aquest estiu.  
 
Tenint en compte que les limitacions que enguany hi ha per al transport de grups 
d’infants i joves, la gran majoria d’activitats a l’aire lliure es desenvoluparan al territori, 
en més d’una seixantena d’espais previstos. Es preveu un ús més intensiu de l’espai 
públic i es feia necessari coordinar les diferents demandes. Així, s’han recollit també 
les demandes d’espai per a la realització d’activitats traslladades per les entitats i s’està 
gestionant tot plegat de manera coordinada (amb Parcs i Jardins, Dept. de Llicències) 
per tal de facilitar també els tràmits per a la realització d’activitats de via pública.  
 
Per altra banda, tal i com s’ha fet en anys anteriors, s’ha coordinat amb les entitats la 
cessió per torns de les pistes esportives del Districte, per tal que els diferents casals 
d’estiu i esportius puguin realitzar-hi activitats. 
 
Des del Districte de Ciutat Vella es duu a terme també una campanya comunicativa per 
reconèixer les activitats que les entitats realitzaran a la via pública.  
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Per tal d’enfortir la oferta d’activitats per a infants i adolescents durant el mes d’agost, 
hem promogut la obertura extraordinària de diversos equipaments, que han ampliat la 
oferta d’activitats ja prevista inicialment en el marc de la Campanya de Vacances 
(principalment casals d’estiu i esportius).  
La oferta global d’activitats que es durà a terme aquest mes d’agost és la següent: 
 
Barceloneta 
- Casal infantil Barceloneta (obertura extraordinària): de 4 a 12 anys. 
- IEM Espai de Mar (dues setmanes): de 8 a 17 anys. 
 
Casc Antic 
- Casal infantil Convent Sant Agustí (obertura extraordinària): de 4 a 12 anys. 
- AMPA Pere Vila i AMPA Cervantes:  de 3 a 12 anys. 
- Fundació Adsis: activitats de l’equip d’educadors/es de carrer per a joves de 18 a 29 

anys al Pou de la Figuera. 
- Espai Familiar: espai organitzat amb Foment de Ciutat, per a famílies del Pou de la 

Figuera. Ubicada al Casal de Barri i dinamitzada per Tata Inti. 
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Gòtic 
- Associació Gabella:  de 3 a 14 anys. 
- Casal infantil Pati Llimona (obertura extraordinària): de 4 a 12 anys. 
- Franja Gòtic (obertura extraordinària): de 12 a 16 anys. 
- Ludoteca Placeta del Pi (obertura extraordinària): de 3 a 12 anys. 
- Fundació l’Esperança: de 6 a 16 anys. 
 
Raval 
- Fundació Escó: de 3 a 14 anys. 
- Escola Vedruna Àngels (F. Pere Tarrés): de 3 a 12 anys. 
- Casal dels Infants del Raval: de 3 a 16 anys. 
- Casal infantil Drassanes (obertura extraordinària): de 3 a 12 anys. 
- Franja Raval (obertura extraordinària): de 12 a 16 anys. 
- Programa Baobab: de 4 a 12 anys. 
- Fundació Social del Raval:  de 3 a 14 anys. 
- Fundació Joan Salvador Gavina (dues setmanes): de 4 a 12 anys. 
- Ass. Esportiva Ciutat Vella - Collaso i Gil (obertura extraordinària):  de 3 a 14 anys. 
- Pistes esportives Drassanes i Sant Rafael (obertura extraordinària) 
- CCCB: tallers setmanals per infants i joves i activitats familiars. 
- Xamfrà: activitats per a grups de casals d’estiu i/o per adolescents i joves. 
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Patis Oberts 
Durant juliol i agost també estarà disponible el pati obert de l'Escola Drassanes (Nou de 
Sant Francesc, 11, entrada per carrer Rull). De dilluns a diumenge, de 17.30 a 20.30 h. 
 
Català a l’estiu 
L’EOI Barcelona-Drassanes i el Districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb el Consorci 
d’Educació i la Inspecció Educativa, ofereix cursos intensius de català de manera 
gratuïta a 40 alumnes dels cinc instituts públics de Ciutat Vella. Aquest any 2020 hem 
volgut mantenir aquests cursos presencials malgrat les restriccions provocades pel 
Covid-19. És per això que hi ha una reducció d’hores i un petit canvi en el calendari en 
relació als altres anys.  
Es realitza del 29 de juny al 17 de juliol i de l’1 al 10 de setembre (2h de dilluns a 
divendres) 
 
El Centre Cívic Drassanes i Centre Cívic Barceloneta s’obren també a adults.  
L’obertura a l’agost preveu oferir per a tota la població una proposta de tallers 
presencials i online per a adults, una activitat de promoció cultural –activitats- 
dedicada al públic familiar, i també una oferta de cessions d’espais per a joves i adults i 
propostes expositives. 
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Pressupost destinat a Subvencions 2020 Districte de Ciutat Vella :  
 650.851,91 €  

  

Subvencions valorades pel Districte de Ciutat Vella 2020: 
  

Sol·licituds 2017 2018 2019 2020* 

BÚSTIA ADMINISTRATIVA 346 343 353  354 

Denegades per incompliment de bases 1 4 0  0 

Presentades fora de termini 2 2 0 0 

Renúncies de la pròpia entitat 5   4 5 

Al·legacions 6 

Reformulacions 85 

BÚSTIA TÈCNICA 338 337 349 320 

Derivades a altres òrgans gestors 45 26 30 27 

 Projectes nous 
 

Projectes nous 2017

  

Projectes nous 2018

  

Projectes nous 2019

  

Projectes nous 2020

  

158 139 137 110 
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 Passis a altres òrgans gestors : 

Passis a altres òrgans gestors 2018-2019-2020 
Núm. Exp. 

2018 

Núm. Exp. 

2019 

Núm. Exp. 

2020 

Drets Ciutadana i Participació 3 3 3  

IBE 7 2 2 

ICUB 11 17 15  

Districte Sant Martí 1 0 0  

Districte Sants 1 0 0  

Districte Eixample 2 1 0  

Comerç   3 3  

IMSS   1 2  

Gerència Ecologia Urbana   2 1  

Districte Sant Andreu 1 0 0  

Joventut   1 1  

TOTAL 26 30 27  
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DISTRIBUCIÓ DE SUBVENCIONS PER BARRIS 2020: 

BARRI 
2020 

RAVAL 130 

GÒTIC 35 

BARCELONETA                   40 

CASC ANTIC 81 

DISTRICTE 68 
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Àmbit temàtic Àmbit 

Núm. Sol·licituds 

       2020 

A Cultura 93 

B Esports 43 

C Educació   65 

D Salut i Cures 2 

E Gent Gran 13 

F Dones 14 

G Adolescència i Joventut 7 

H Infància 20 

I Democràcia activa i Participació ciutadana 4 

J Acció Comunitària i Associacionisme 29 

K Immigració-Acollida i Refugi 0 

L Civisme i convivència 2 

M Foment activitats organitzatives 15 

N Comerç de proximitat i promoció econòmica 13 

O Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional 7 

P Innovació democràtica 0 

Q Usos del temps  0 

R Afers religiosos 0 

S Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i Drets dels Animals 4 

T Consum  0 

U Atenció persones sense llar 4 

V LGTBI 0 

W Drets de ciutadania 8 

X Promoció de la perspectiva intercultural  11 

Y Cultura i Educació 0 



DISTRIBUCIÓ DE SUBVENCIONS PER BARRIS 2020 

BARRI           2020 

RAVAL 187.346,42 € 

GÒTIC 98.241,51 € 

BARCELONETA 72.877,98 € 

CASC ANTIC 196.750,00 € 

DISTRICTE 95.636,00 € 

TOTAL 650.851,91 € 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.bcn.cat/ciutatvella 


