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L’Ajuntament de Barcelona presenta quatre experiències 

internacionals d’innovació social per a famílies 

monoparentals  

 
» És la tercera, i última, jornada sobre innovació social que organitza l’Àrea de Qualitat 

de Vida, Igualtat I Esports. Es presentaran quatre iniciatives internacionals 

 

» A Barcelona, més de 16.000 famílies són monoparentals, amb un adult I un o més 

menors a càrrec  

 

 

Dimecres, 15 de maig, coincidint amb el Dia Internacional de la Família, l’Ajuntament de Barcelona 

organitzarà la tercera jornada sobre innovació social, on es presentaran quatre experiències 

internacionals dirigides a reduir el risc d’exclusió social de les unitats familiars integrades per mares o 

pares sols amb fills a càrrec.  

 

La jornada se celebrarà a partir de les 12 hores, al Palau Macaya (Passeig de Sant Joan 108), i el clourà 

la regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, Irma Rognoni. Rognoni considera 

fonamental “la recerca de noves i creatives fórmules que permetin la col·laboració entre diversos agents”. 

“Hem d’obrir-nos a nous universos de solucions creatives, més enllà de les tradicionals”, ha afegit. 

 

Social Innovation for Communities, una iniciativa de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, en 

col·laboració amb UpSocial, ha fet una investigació a escala mundial d’innovacions dirigides a aquest 

col·lectiu. En aquest procés, es van identificar 93 innovacions i un jurat, format per experts en aquest 

àmbit  i ha seleccionat les quatre innovacions més adequades per ser replicades a Barcelona 

 

Les experiències sel·leccionades són: 

 

 Partnering for Change, Estats Units 

Col·laboració públic-privada de serveis a famílies monoparentals per assegurar l’accés a habitatge 

estable i serveis de suport, gestió i informació. És un exemple del sistema de Bons d’Impacte Social amb 

un 75% de finançament públic i un 25% privat.  

 

 Môm’Artre, França  
Parteix de la necessitat de tenir cura dels nens i nenes després de l’escola i, al mateix temps, fer servir 

recursos infrautilitzats: espais, artistes a l’atur, persones grans en perfecte estat de sa lut. Així, els 

voluntaris busquen els nens a l’escola i els porten a un centre, on berenen, fan els deures i activitats 

guiades per artistes. Al centre també es ofereixen activitats de cap de setmana, com ara exposicions i 

tallers per a adults i infants. Els usuaris financen un 30% del servei, amb preus variables segons l’ingrés 

familiar (de 0,10€ a 8€/hora), i la resta amb subvencions públiques i donacions privades. Tenen més de 

20 centres al voltant de París. 

 

 

 

http://partnering-for-change.org/
http://www.momartre.com/
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 Geppeto (Optimômes), França 

Servei de guarderia a domicili per a mares i pares de famílies monoparentals, promogut per Optimômes i 

disponible a 6 ciutats franceses. Geppeto es factura sobre la base de l’ingrés de la persona i la diferència 

es cobreix a través d’empreses o de l’administració local que compren packs d’hores. 

 

 CoAbode, Estats Units  

 

Es basa en la premissa que dues famílies monoparentals amb fills poden aconseguir més juntes que 

soles. El servei que ofereix és l'oportunitat de compartir casa, agrupant recursos i fins i tot finances amb 

una altra mare. Funciona a través d’una plataforma online a través de la qual les mares també creen 

grups de suport amb el cercle d’amics per ajudar-se quan sorgeixen necessitats. Es finança amb una 

quota única dels membres i filantropia 

 

Una realitat a Barcelona 

 

Un total de 16.011 de les 660. 232 llars que hi ha a Barcelona estan ocupades per famílies 

monoparentals, és a dir, un adult de més de setze anys amb un o més menors a càrrec. D’aquests, 

13.016 són famílies composades per una dona i un o més menors, i la resta, 2.895, són un home amb un 

o més menors a càrrec, segons dades extretes de la lectura del Padró Municipal d’Habitants al juny de 

2012, recollides pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

 

http://www.optimomes.org/optimomes/gepetto
http://www.coabode.org/

