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A. Millora de les polítiques locals en infància 

B. Accés a recursos econòmics per mantenir unes condicions de vida 
adequades: ajuts, treball i impostos 

C. Accés a serveis assequibles i de qualitat: habitatge, atenció social, 
educació i salut 

D. El dret dels infants a participar en la vida social i comunitària 

 



A. Millora de les polítiques locals en infància 

REPTE 1 
POSAR A LA INFÀNCIA, ENCARA MÉS, EN EL CENTRE DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES. 

Superar les desigualtats que pateix la infància per raó d’edat. 

“Combatre” tota forma de violència i/o discriminació als infants per les seves condicions de vida, opcions 
personals o condicions de vulnerabilitat.  

 

REPTE 2 
DOTAR DE TEMPS I DE CONDICIONS ÒPTIMES DE TREBALL ALS PROFESSIONALS que acompanyen a 
la infància per... 

... Afavorir i desenvolupar el treball col.laboratiu i coordinat 

... Potenciar un canvi de paradigma que afavoreixi la construcció d’una representació de la infància més 
capaç i partícep dels processos de transformació personal, social i comunitària. 

...  Innovar i reflexionar dins dels equips professionals  

...  Acompanyar als infants i les seves famílies potenciant el seu protagonisme i participació en la presa de 
decisions 

... Millorar la difusió i comunicació dels serveis i polítiques d’infància a la ciutadania  



B.  Accés a recursos econòmics per mantenir unes 
condicions de vida adequades: ajuts, treball i impostos 

 

REPTE 3 
ASSEGURAR I MILLORAR EL FONS 0-16 a partir de les aportacions que desvetllen les avaluacions 
que s’estan duent a terme 

 

REPTE 4 
GARANTIR ELS AJUTS PERQUÈ L’ESCOLARITZACIÓ DELS INFANTS a la ciutat de Barcelona es fa en 
les condicions òptimes des de garantir el servei de menjador, el material escolar i les sortides 
culturals. 



C. Accés a serveis assequibles i de qualitat: habitatge, 
atenció social, educació i salut 

REPTE 5 
CONTINUAR COMBATENT LA POBRESA ENERGÈTICA mitjançant un abordatge correctiu  

 

REPTE 6 
REFORÇAR L’ATENCIÓ I LA PROMOCIÓ DE LA SALUT D’INFANTS I ADOLESCENTS.  

... Abordar des d’una estratègia integral els dèficits d’una alimentació adequada i saludable dels infants que està 
en l’eix de molts problemes posteriors de salut dental i d’obesitat en els infants  

... Garantir els serveis bucodental i la detecció precoç dels dèficits sensorials entre la infància en situació de 
vulnerabilitat, oferint ajuts econòmics per l’adquisició de (ulleres, audiòfons...)  

... Promoure la implementació del Programa d’educació emocional de l’Agència de Salut Pública  entre més 
escoles de la ciutat, així com valorar anar més enllà dels tres a cinc anys.  

... Impulsar i consolidar els serveis per adolescents que s’han iniciat en el marc del Pla de Salut Mental.  



C. Accés a serveis assequibles i de qualitat: habitatge, atenció social, educació i salut 

REPTE 7 
REFORÇAR I DIVERSIFICAR L’OFERTA DE SERVEIS SOCIOEDUCATIUS  

 ... Atenció a la infància i d’acompanyament i suport a les famílies per donar resposta als malestars emergents i per 
apoderar-les. Prioritzar la intervenció primerenca i la prevenció en l’etapa 0-3 anys. 

... Lluitar contra el fracàs escolar, donant suport als centres amb més complexitat.  

... Oferir un millor acompanyament socioeducatiu per les transicions escolars sobretot en aquells infants i adolescents 
en situacions de major vulnerabilitat.  

 

 

REPTE 8 
DESPLEGAR EL MODEL DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIU NO RESIDENCIAL PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC I LES SEVES FAMÍLIES (SIS) GARANTINT UNES CONDICIONS ÒPTIMES 
amb un especial estratègia d’acompanyament socioeducatiu per atendre als menors estrangers no 
acompanyats.   

 



D. El dret dels infants a participar en la vida social i comunitària 

REPTE 9 
ESTABLIR ESPAIS DE PARTICIPACIÓ INFANTIL I ADOLESCENT PER AVANÇAR EN UNA CIUTAT MILLOR. 
A partir de la seva implicació com a informants, analistes i cercadors d’avanços per abordar les 
necessitats sentides. Buscar estratègies per vincular i implicar a un nombre més gran d’infants.  

INCORPORAR ALS INFANTS AL TREBALL COMUNITARI, ALS ESPAIS DE PRESA DE DECISIONS DE 
TOTES AQUELLES INSTITUCIONS, PROGRAMES, SERVEIS I PROJECTES. AIXÍ COM EN EL CODISSENY 
I/O AVALUACIONS DE SERVEIS I PROJECTES.  

 

REPTE 10 
INCREMENTAR ESTRATÈGIES I ACCIONS PER POTENCIAR L’ASSOCIACIONISME INFANTIL I JUVENIL 
EN EDATS ANTERIORS ALS 16 ANYS.  
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