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» Nota de Premsa 

25 de maig de 2020 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Barcelona impulsa un Pla Extraordinari d’activitats 

d’estiu per a infants i adolescents per fer front a 

l’impacte de la Covid-19 
 

 

» El Pla compta amb un pressupost de 7 milions d’euros, un 33,54% més que 

l’any passat i oferirà 387.754 places d’activitats amb inscripció (40.139 més 

que l’any passat), equipaments oberts excepcionalment a l’agost i diferents 

programes d’activitats per tota la ciutat per poder donar una resposta 

extraordinària a les especials circumstàncies que viuran les famílies aquest 

estiu, amb especial atenció a les més vulnerables 

 

» S’adjudicarà beca a tots els infants, adolescents i joves que compleixin els 

requisits, sense limitació pressupostària 

 

» El Pla de Barris reforça aquest any les activitats en els territoris d’acció 

prioritària per tal de garantir que els infants i adolescents de les famílies 

més vulnerables podent participar en activitats de lleure educatiu al llarg de 

l’estiu.  Dels 7 milions d’euros, el Pla de Barris hi destina 2.060.000 euros 

per posar en marxa activitats gratuïtes de casals durant tot l’estiu, 

l’obertura excepcional d’equipaments a l’agost, o altres programes 

d’activitats per dinamitzar l’espai públic, entre altres accions 

 

» S’han activat les figures dels tècnics d’integració social dels centres 

educatius, educadors socials, promotors i tècnics de Pla de Barris perquè 

contactin amb les famílies més vulnerables, les orientin i assessorin tant 

per inscriure els infants a les activitats d’estiu com per sol·licitar beques 

 

» Les activitats cobreixen tots els mesos d’estiu i es reforcen especialment 

les del mes d’agost, quan habitualment hi ha menys oferta, amb noves 

accions i l’obertura excepcional de 25 biblioteques, 20 centres cívics i 20 

patis oberts per ajudar a les cures i la conciliació familiar 

 

» L’Ajuntament està preparant unes guies i assessorament per tal que les 

activitats lúdiques incorporin continguts que reforcin  aprenentatges 

instrumentals com l’expressió oral i la lectura, i que els monitors i 

monitores comptin tant amb orientacions per a l’acompanyament emocional 

com una línia telefònica específica d’assessorament 
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Barcelona impulsa un Pla Extraordinari d’activitats d’Estiu per a infants, adolescents i joves de 

la ciutat amb l’objectiu de donar resposta als impactes sanitaris, socials i econòmics que la crisi 

de la Covid-19 ha provocat en les famílies, singularment en aquelles dels barris d’acció 

prioritària emmarcats en el Pla de Barris. El Pla neix de la convicció que davant les 

circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia cal una resposta excepcional a l’estiu 

per a les necessitats de retrobada, joc, educatives, emocionals dels infants, adolescents i joves. 

I també per les necessitats especials de conciliació de les seves famílies en un moment en què 

molts pares i mares hauran de recuperar vacances, dedicar més hores a la feina o buscar feina. 

 

Així, s’incrementa el nombre d’activitats amb especial incidència en el mes d’agost i en els 

barris d’acció prioritària, s’obren excepcionalment més equipaments municipals, s’inclouen 

continguts educatius de competències bàsiques i s’habiliten noves vies de suport emocional 

tant per als infants i adolescents com per als monitors.  

 

El Pla Estiu Extraordinari compta amb un pressupost de 7.090.000 euros, un 33,5% més que a 

l’estiu de 2019, que serà ampliable en funció dels ajuts que es sol·licitin, ja que aquest any no 

hi haurà límit pressupostari per a les beques d’estiu. D’aquest pressupost, 2.060.000 es 

dediquen als barris d’acció prioritària en el marc del Pla de Barris. En total s’ofereixen 387.754 

places en activitats continuades que requereixen inscripció (casals, campaments, colònies..), és 

a dir, 40.139 places més que l’any passat. Això és possible gràcies a la feina conjunta de 

l’Ajuntament amb 500 entitats del lleure, que igual que els serveis municipals, han hagut 

d’adaptar de forma sobtada les activitats a les condicions excepcionals que estem vivint i a la 

incertesa sobre les condicions en què aquestes activitats s’hauran de realitzar, condicions que, 

en tot cas, seguiran les indicacions que marquin en cada moment les autoritats sanitàries. 

 

L’oferta té també en compte que cada any, el nombre de places que efectivament s’ocupen 

dins la Campanya de Vacances d’Estiu T’Estiu Molt es situa en la meitat del que es posa a 

disposició de les famílies. És a dir, hi ha el doble d’oferta que de demanda. Això es fa així 

perquè tothom tingui marge per escollir l’activitat més adient. En l’edició extraordinària d’aquest 

2020, s’ha tingut en compte també que aquest “excedent” de places contribuirà a donar una 

resposta suficient i adient a les famílies, juntament amb l’increment de 40.139 places més que 

s’ofereixen.  

 

A banda, i amb la voluntat d’anar més enllà del tipus d’oferta habitual a l’estiu, per primer cop 

s’organitzarà tot un programa d’activitats en diversos indrets de la ciutat i s’obriran a l’agost 25 

biblioteques, 20 centres cívics i 20 patis d’escola que normalment restaven tancats aquest mes. 

Aquestes accions, que es posen en marxa per primera vegada, tindran una capacitat de fins a 

139.640 usos més.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

www.barcelona.cat/premsa 

El conjunt del Pla s’ha treballat, doncs, en base a quatre idees principals: que els infants, 

adolescents i joves gaudeixin de les activitats d’estiu; ajudar al seu benestar i a la seva salut 

física i emocional després de tres mesos de confinament, en molts casos en pisos petits i amb 

circumstàncies difícils; contribuir a pal·liar les mancances educatives que els infants han 

acumulat durant els mesos en què no han pogut anar a l’escola, especialment els de les 

famílies més vulnerables, que menys han pogut ser amb els seus fills i filles o que menys han 

pogut seguir el curs telemàticament; i afavorir la conciliació familiar i la cura dels infants en 

moments de gran dificultat per a moltes famílies.  

 

 

Participació de totes les àrees de l’Ajuntament que poden oferir recursos o activitat 

Des de les primeres setmanes de confinament al mes de març, l’Ajuntament de Barcelona va 

constituir l’Oficina Tècnica d’Estiu Extraordinari en previsió que caldria una resposta conjunta 

de tota l’organització municipal al repte d’adaptar la Campanya de Vacances d’estiu ordinària a 

les especials necessitats d’infants, adolescents i joves i de les seves famílies.  

 

A aquest estiu extraordinari, doncs, hi participen les àrees de l’Ajuntament que normalment ja 

oferien activitats durant l’estiu i, a més, s’hi ha sumat la resta d’àrees amb capacitat per oferir 

activitats, finançament o fer altres aportacions adreçades als infants i joves,. Així, l’Oficina 

Tècnica coordina la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans que organitza 

habitualment la Campanya de Vacances d’Estiu, juntament amb unitats que hi incorporen 

activitats l’Institut Barcelona Esports, l’Institut Municipal d’Educació, els Districtes, l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat, Foment de Ciutat-Pla de Barris i l’Institut Municipal de 

Serveis Socials, que habitualment organitzen la campanya de vacances d’estiu o hi incorporen 

activitats. I a banda s’hi han sumat el Consorci d’Educació de Barcelona,el Consorci de 

Biblioteques, l’Institut de Cultura de Barcelona, i la Direcció  de Salut de l’Ajuntament. 

 

Més equitat i més ajuts 

S’adjudicarà beca a tots els infants, joves i adolescents que compleixin amb els requisits, sense 

limitació pressupostària. El pressupost inicial és de 3,6M€ per a ajuts, que serà ampliable en 

cas necessari. Per facilitar la sol·licitud de beca, s’ha prorrogat el període de sol·licituds de 

beques de 19 al 31 de maig per afavorir l’accés a totes les famílies. En els casos de major 

vulnerabilitat, també està oberta la via d’ajuts complementaris de l’Institut Municipal de Serveis 

Socials. Dins de l’oferta extraordinària d’estiu s’ofereixen més activitats gratuïtes. 

 

A banda, l’Ajuntament ha activat els professionals socials d’educadors socials, tècnics 

d’integració social, promotors i altres perfils municipals i dels centres educatius amb l’objectiu 

que contactin amb les famílies dels infants en situació de vulnerabilitat social acreditada per 

serveis socials i els assessorin tant a l’hora d’inscriure els fills i filles en les activitats i com de 

sol·licitar les beques.   

 

Especial atenció als territoris d’acció prioritària 
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El Pla planteja reforçar l'oferta assequible o gratuïta als barris d'atenció social prioritària, amb 

un focus específic d’oferta per als infants, adolescents i joves dels territoris del Pla de Barris 

durant el mes d’agost, quan hi ha menys oferta de lleure assequible. El Pla de Barris destina 

2.060.000 euros a ampliar activitats que ja es feien l’any passat i a programar de noves.  

 

Es tracta dels casals Baobab per promoure educació en el lleure en els barris on no hi ha 

oferta, i que compta amb joves dels barris per al suport al monitoratge, així com altres casals 

d’estiu que s’estan organitzant en col·laboració amb entitats d’aquests territoris i que es faran 

per primera vegada i per als quals es treballa barri a barri detectant els millors projectes per 

impulsar aquestes activitats, programes d’activitats per dinamitzar diferents espais públics 

durant tot l’estiu, o activitats per a la petita infància similars als Espais Educatius per tal 

d’acompanyar i orientar les famílies participants. També s’organitzaran programes d’activitats 

en equipaments com biblioteques i centres cívics.  

 

Per altra banda, des del Consorci d’Educació es posa en marxa el  programa Èxit d’Estiu en 26 

instituts de secundària per a fer reforç tres setmanes del mes de juliol per aquell alumnat d’ESO 

amb més dificultats. És una extensió del programa Èxit que es desenvolupa durant el curs 

escolar i compta amb la figura d’un jove mentor per fer suport i acompanyament.  

 

Més equipaments oberts i activitats a l’agost 

Per tal de poder donar una major cobertura a les famílies durant el mes d’agost i promoure la 

participació cultural d’infants, adolescents i joves, així com promoure els aprenentatges i els 

recursos educatius, diversos equipaments romandran oberts durant el mes d’agost i 

programaran activitats diverses.  

 

Així, 25 biblioteques de la ciutat obriran durant el mes d’agost: 

 Districte de Ciutat Vella. Bibl. F. Bonnemaison, Bib. Sant Pau-Santa Creu, Raval Sud-

Gòtic Sud ,  Biblioteca Gòtic-Andreu Nin. 

 Districte de l’Eixample. Bib. Esquerra de l'Eix.-A. Centelles, Bib. Sagrada Família-J.M. 

Ainaud de Lasarte, Bib. Sant Antoni-J. Oliver. 

 Districte Sants-Montjuïc. Bib. Vapor Vell, La Marina - Biblioteca Francesc Candel 

 Districte de Les Corts. Bib. M. Abelló 

 Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Bib. Sant Gervasi-J. Maragall  

 Districte de Gràcia. Bib. J. Fuster, Bib. Vila de Gràcia 

 Districte Horta-Guinardó. Bib. El Carmel-J. Marsé, Bib. Guinardó-Mercè Rodoreda 

 

En la mateixa línia, 20 centres cívics de la ciutat que normalment romanen tancats a l’agost, es 

mantindran oberts amb una oferta especial d’activitats i programacions i com a espais de 

relació i estada, i espais segurs per a acollir també activitats organitzades per tercers. Els 20 

centres cívics, que s’han d’acabar de concretar, estaran preferentment situats en territori on es 

desenvolupa el Pla de Barris.  
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Acompanyament pedagògic i emocional 

L’Ajuntament està elaborant materials formatius per a les direccions i per als monitors i 

monitores, per tal de promoure que les 500  entitats organitzadores incloguin  estones i 

metodologies centrades en l’expressió oral, la lectura, i el joc matemàtic. Aquest temps s’haurà 

de fer en el marc del dret al gaudi, el temps lliure, el joc, l’esport i la vida comunitària que les 

activitats d’estiu han de garantir. No es tracta d’escolaritzar el lleure d’estiu, sinó de fer-lo més 

“nutritiu” en aprenentatges i hàbits.  

 

Els materials estaran disponibles al juny i s’estan elaborant per part del Grup de Recerca en 

Infància, Joventut i Comunitat de la Universitat de Girona, des de la direcció de Ciutat 

Educadora i Cultura als Barris de l’Ajuntament. A banda de la guia i vídeo, també es realitzaran 

tres càpsules formatives virtuals per a monitors, monitores i direccions d’activitats d’estiu. 

 

L’acompanyament emocional dels infants i adolescents cobra especial importància aquest estiu 

de 2020. L’Ajuntament posarà a disposició de les entitats i dels seus professionals una sèrie de 

recomanacions i recursos elaborats pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per 

gestionar la salut emocional en el lleure, adreçada als monitors i monitores, per tal que puguin 

detectar necessitats i oferir espais d’escolta i acompanyament. 

 

També es facilitaran telèfons d’assessorament, orientació i es crearà un canal específic per, si 

escau, fer derivació a especialistes. Aquest telèfon estarà específicament adreçat a les 

direccions dels casals, campus i colònies, i als monitors i monitores per consultar qüestions 

relacionades amb la infància i l’adolescència, els malestars emocionals i la salut mental. Aquest 

telèfon també restarà obert a les famílies i a altres professionals relacionats amb la infància  per 

a assessorament i orientació. 

 

Igualment, es facilitaran als responsables de les entitats els telèfons dels diferents serveis 

municipals d’atenció emocional i suport a famílies, infants i adolescents, atesos per psicòlegs i 

psicòlogues. Aquests serveis són els “Aquí t’escoltem” d’atenció i suport emocional a 

adolescents, el Servei d’Atenció i Informació a les Famílies (SAIF), el programa Konsulta’m dels 

Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil de Barcelona. 

 

 

Pressupost i Places de les diferents activitats 

 

 
ACTIVITATS AMB 
INSCRIPCIÓ 

 
PRESSUPOST 
2020 

 
PLACES 
2020 

 
CALENDARI 

T’Estiu Molt 
Activitats de lleure 
 

 
 
 
 
 

4.600.000€ 

255.506 Juliol, agost, setembre 

T’Estiu Molt 
Activitats esportives 
 

118.642 Juliol, agost, setembre 
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T’Estiu Molt 
Activitats sòcioculturals 
 

7.923 Juliol, agost, setembre 

T’Estiu Molt 
Activitats adaptades 
 

1.593 Juliol, agost, setembre 

Casals Urbans Baobab 
 

600.0000€ 1.000 Agost 

Altres Casals d’Estiu als 
barris 
 

400.000€ 800 Agost 

Èxit d’Estiu 
 

108.000€ 1.040 Juliol 

Temps per a tu  50.000€ 250 Juliol, agost, setembre 

Temps de joc 
 

112.000€ 1.000 Agost 

 
TOTAL 

 
5.870.000 € 387.754 

 

 

 

 

 

 

 
ALTRES ACTIVITATS 

 
PRESSUPOST 

2020 

 
USOS PREVISTOS 

2020 

 
CALENDARI 

Obertura de 25 
biblioteques durant 
l’agost 
 

510.000€ 75.000 visites Agost 

Obertura de 20 centres 
cívics 
 

280.000€ 30.000 usos Agost 

Organització de l’espai 
públic en barris del Pla de 
Barris 
 

220.000€ 8.000 usos Juliol, agost, 
setembre 

Activitats per a la petita 
infància 
 

50.000€ 240 usos Juliol, agost, 
setembre 

Activitats per a 
adolescents 
 

50.000€ 2.000 usos  Juliol i agost 

Patis Oberts 60.000€ 24.000 usos Juliol (10 patis) 
Agost (20 patis) 

Activitats als 
equipaments culturals i 
museus municipals 
 

50.000€ 400 visites Juliol 

 1.220.000 € 139.640  
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TOTAL 

 

 

 


