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Import ajudes econòmiques total (Districte): 273.005,61 € 
 
Import ajudes econòmiques total (Barcelona): 3.761.112,17 € 

Districte 
Atorgades Denegades No avaluades Anul·lades Total 

Nº sol·licituds Import ajuts C.Vella Nº sol·licituds Nº sol·licituds Nº sol·licituds Nº sol·licituds 
Ciutat Vella 1.321 273.005,61 88 0 12 1.421 
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Comparativa 2017 – 2018 
Increment del nombre de places ofertades, de 13.316 a 15.234 places ofertades.  

Increment del nombre de persones participants, de 7.149 a 7.839 persones participants. 



Comparativa 2017 – 2018 
- Disminució places ofertades de Casals d’estiu, del 60,5% al 50,2% del total (de 8054 a 7644). 
- Increment places ofertades de Campus Esportius, del 22,2% al 32,3% del total (de 2960 a 4920). 
- Disminució places ofertades de Colònies, del 11% al 8% del total (de 1460 a 1220). 
- Les places als Casals Esportius passen de 0 a 750 en un any. 
- Es mantenen les places ofertades en les activitats de Bressols i Socio-culturals. 



Comparativa 2017 – 2018 
- Increment del percentatge de noies participants respecte al total de participants, del 44,3% al 45,8%. 
- Disminució dels i les participants en la franja de 12 a 17 anys, passant del 26,3% al 24,5% del total. 
- Lleuger increment de la franja de 3 a 11 anys, del 72,3% al 73,8%. 
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Professionals presents en 83 activitats de la Campanya de Vacances, desenvolupades per 41 entitats 
diferents de Ciutat Vella. 
 

 
 

 
 
Per gènere, se’n beneficien 11 nenes (27%) i 30 nens (73%). 
 
 
 
Segons tipologia de discapacitat: 
 

Districte 
Demanda Atorgat 

Dies coberts Cost Activitats diferents 
Nens/es Torns Nens/es Torns 

Ciutat Vella 51 191 41 140 700 53.518,07 € 21 

  Auditiva Visual Física-
orgànica 

Pluri-
discapacitats 

Retard 
mental/desenv 

TEA Conductual Altres 

Ciutat Vella 1 1 3 1 15 12 6 2 



Marc Normatiu 
 
Elements positius 
 
Protocol molt clar, que assegura que totes les entitats i empreses estiguin en igualtat de 
condicions. 
Claredat i accessibilitat a tota la informació. Terminis clars i establerts amb previsió suficient. 
Procés d'inscripció senzill, fàcil i còmode. 
 
Propostes de millora 
 
Cal poder establir mecanismes que permetin fer seguiment del compliment de la normativa. 
Existeixen límits clars però vulnerables. 
En el cas de les inscripcions on-line, notificar als centres amb antelació i proporcionar tota la 
informació necessària per utilitzar la plataforma adequadament i trobar una forma d'unificar les 
dues formes d'inscripció (presencialment i on-line) per no ocupar més places de les que 
s'ofereixen. 
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Valoració qualitativa 



Elements econòmics 
 
Elements positius 
 
Barems segons tipus d’activitat i durada. S’arriba a un gran número de famílies i això és molt 
positiu per poder garantir que tothom tingui accés a les activitats d’estiu. Molts infants i 
adolescents no podrien gaudir de les activitats previstes sense les beques atorgades. 
En general es consideren correctes els barems establerts a nivell econòmic i el fet que es tinguin en 
compte els infants de manera individual i no el nucli familiar en global, permetent així la 
possibilitat a tots els nens i nenes de cada família participar en algun casal/campus d'estiu.  
 
Propostes de millora 
 
En determinats casos, dues setmanes són poques atenent a determinades situacions familiars. Els 
Casals d'Estiu són una molt bona sortida per "fugir" de la rutina, veure i aprendre mitjançant una 
alternativa a l'època escolar.  
El període entre la sol·licitud de les beques i les inscripcions és molt limitat. Es donen dificultats de 
poder cobrir la plaça que ha quedat lliure en els casos on es donen de baixa perquè se'ls hi ha 
atorgat la beca amb un altre centre o han estat denegades i no poden assumir l'import. 
Valorar la possibilitat que els preus per famílies amb 2-3 fills/es siguin més assequibles. 
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Inclusió 
 
Elements positius 
 
Formacions ofertades per educadors/es. 
Explicació, rebuda i atenció per part del IMPD i el Districte a les entitats, en la tramitació del 
monitoratge de suport. 
S’arriba a molts infants i adolescents amb discapacitats, fet molt positiu. 
 
Propostes de millora 
 
Cal poder valorar que infants amb una alta discapacitat en un entorn de casal han d’estar una mica 
més vetllats. Potser buscar altres condicions que ajudin a millorar aquest repartiment dels 
recursos. 
Ampliació de 4 a 5 torns com a màxim per als nens i nenes que tenen una necessitat real, 
imprescindible i bàsica de monitor/a de suport.  
Ampliar el termini de sol·licitud, que és excessivament curt. Moltes famílies venen de nou i, en 
casos en què no coneixem als infants i les seves necessitats, les famílies tampoc ens ho 
comuniquen. resulta  
Avançar el procés d'atorgació de monitors de suport, ja que en alguns casos es va fer molt difícil 
trobar monitors per a tots els infants amb prou antelació per poder començar.  
La informació per famílies amb necessitats especials no arriba a tothom. Estaria bé tenir alguns 
monitors/es de suport de reserva per casos especials que arribin tard per tenir opcions de posar 
algun/a que faci falta.  
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Difusió 
 
Elements positius 
 
Difusió molt correcta i accessible, que arriba a tota la població de Barcelona. 
Diversitats de canals a través dels quals es fa difusió. 
 
Propostes de millora 
 
Podria ser més extensa. 
Potser s'hauria de fer arribar al ciutadà via SMS els terminis de sol·licitud/reclamació i dates finals. 
Tot i que les entitats ho comuniquin, el fet de tenir la certesa directa de l'Ajuntament podria seria 
útil i facilitaria els tràmits. 
Més visibilitat i facilitat a l'hora de trobar la informació. 
Fer una web més intuitiva i fer arribar la informació a les famílies amb nens/es amb necessitats 
especials d'alguna manera més directa.  
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Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.bcn.cat/ciutatvella 
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