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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. Les últimes instruccions no limitaven el 
nombre d’infants per grup.  
  
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.  
 
 
 
 

http://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/


Campanya d’activitats de vacances d’estiu 2021 
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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 900 ajuts econòmics més respecte a l’any passat a Ciutat Vella, 
arribant a prop de 2.255 sol·licituds. També hi ha hagut un increment substancial a 
nivell de ciutat. 
Ja s’han transmès les resolucions definitives d’ajuts econòmics a les famílies i a les 
entitats. 

Atorgades Denegades Anul·lades Total 

Districte Núm 
sol.licituds Import Núm sol.licituds Núm sol.licituds Núm sol.licituds 

Ciutat Vella 2.136 473.890,54 € 92 27 2.255 

Total Barcelona 21.281 4.340.075,51 € 1.980 300 23.561 



Gestió espais interiors per activitats d’estiu 
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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: 
 
• Espai Jove 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 
 
 
Així mateix, també s’ha ampliat els espais que les entitats ocuparan en centres 
educatius i en equipaments municipals esportius on ja es preveia realitzar activitats. 



Foment de la realització d’activitats per infants i joves a 
la via pública 
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Des del Districte de Ciutat Vella s’han recollit 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.  



Recuperem les places 2021 
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Des del Districte de Ciutat Vella s’han organitzat una sèrie d’activitats dirigides a infants 
i joves que es realitzaran del 2 d’agost al 10 de setembre a diverses places del districte. 
 
Raval: 
- Activitats per a infants i famílies: espais de jocs, adaptació teatral d’un conte, taller de 
titelles, concert familiar, carro de jocs. 
- Concert i tallers de batucada i de grafit col·lectiu per a joves 
 
Gòtic: 
- Espai de jocs, dos dies a la setmana. 
- Activitats de danses urbanes i tallers d’il·lustració de còmic per a joves. 
 
Casc Antic: 
- Espai de jocs, dos dies a la setmana. 
- Tallers de circ per a infants i adolescents 
- Danses urbanes, tallers d’il·lustració de còmic i skate per a joves 
 
Barceloneta: 
- Espai de jocs, dos dies a la setmana 
- Tallers d’il·lustració de còmic i skate per a joves 
 
 



Programació d’estiu de l’Espai Jove Palau Alòs 
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L’Espai Jove Palau Alòs organitza diverses activitats per a joves del districte, en 
col·laboració amb el Punt infoJOVE Ciutat Vella, el JIP Ciutat Vella i l’Aquí t’Escoltem. 
 
Aquestes activitats, que seran totes elles gratuïtes i amb inscripció prèvia, es 
realitzaran del 28 de juny al 23 de juliol. Entre aquestes activitats, que es realitzaran al 
propi Espai Jove i a la Plaça del Pou de la Figuera, s’inclou: 
 

- Intervenció «Espai mural» 
- Karaoke 
- Tennis-taula 
- Taller de cuina 
- Laser tag 
- Softcombat 
- Torneig de Vòlei 
- Cultura urbana 
- Xerrada antiracista 
- Escalada 
- Curs de primers auxilis 
- Escacs 
- Hip hop i micro obert 
- Challenge d’emocions 

 
 
 
 
 



Altres activitats d’estiu a Ciutat Vella 
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Patis Oberts 
Disponible el pati obert de l 'Escola Cervantes (Sant Pere mes baix 31) : Del 28/06 al 31 
de juliol de dilluns a diumenge, de 17:00h a 20:00h. De l’1 al 31 /08 de dilluns a 
diumenge de 11:00h a 14:00h 
 
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 2021 hem 
seguit la mateixa organització que l’any 2020, valorant la presencialitat  seguint les 
mesures de prevenció degut al COVID-19 . S’han fet 4 grups de 10 alumnes 
Calendari: de l’1 de juliol al 16 de juliol de 2021 i de l’1 al 10 de setembre (2h 
de dilluns a divendres) 
Lloc de realització: durant el juliol es farà a l’Institut Milà i Fontanals. Al 
setembre serà a l’EOI Drassanes.  
 
 



Matriculació Escoles 
Bressol Municipals 
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Calendari de preinscripció i matrícula 
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• Període de preinscripció: del 6 al 19 de maig de 2021, ambdós 
inclosos. 

 
• 27 de maig: publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció a 

cada escola. Fins el 3 de juny per a presentar reclamacions.  
 
• 4 de juny: sorteig del número de desempat. 

 
• 7 de juny: publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció a 

cada escola amb la puntuació definitiva. 
 

• 16 de juny: publicació de la llista d’infants admesos i, si escau, la 
llista d’espera. 
 

• Període de matrícula: del 17 al 23 de juny, ambdós inclosos. 



Dades d’oferta i demanda 
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Curs 19/20 Curs 21/22* 

Barri Escola 
Bressol Oferta Demanda % Demanda 

atesa** Oferta Demanda % Demanda 
atesa** 

El Raval 

Cadí 20 22 90,90% 20 27 74,08% 

Canigó 28 46 44,60% 29 42 69,05% 

Mont Táber 39 48 81,30% 40 37 108,11% 

Aurora  39 53 73,60% 40 87 45,98% 

Barceloneta La Mar 39 74 52,70% 35 49 71,43% 

Gòtic Carabassa 41 41 100% 40 35 114,29% 

St. Pere, Sta. 
Caterina, La 
Ribera 

Portal Nou 38 45 84,40% 38 47 80,85% 

Puigmal 40 49 81,60% 38 38 100,00% 

Total Districte 284 378 76,10% 280 362 82,97% 

* No es comparen les dades del curs 2020-2021. A causa de la pandèmia va ser un curs amb menys 
matriculació i més baixes. 
**Amb dades globals, no per grups 



Relació oferta i demanda.  
Comparació curs 2019-2020 i 2021-2022 
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• La relació oferta i demanda ha millorat a Ciutat Vella.  
• L’EBM Aurora és la que té mes demanda 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ 
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