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Presentació
Marga Marí-Klose
Regidora	d’Infància,	Joventut,	Persones	Grans	i	Diversitat	
Funcional

Els	infants	són	el	futur	de	la	ciutat,	però	també	el	present	
com	a	ciutadans	de	ple	dret.	Cal	protegir-los	de	situacions	
de	vulnerabilitat	i	exclusió,	però	també	facilitar-los	la	seva	
autonomia,	desenvolupar	les	seves	capacitats,	donar-los	
veu	i	escoltar-los.	Des	de	Barcelona	hem	de	seguir	tirant	
endavant	polítiques	“per	als”	i	“amb”	els	infants,	vetllant	
per	la	igualtat	d’oportunitats	i	promovent-ne	el	benestar	
físic	i	emocional.	

Barcelona	és	Ciutat	Amiga	de	la	Infància	des	del	2007,	un	
reconeixement	que	atorga	l’UNICEF	pel	compromís	de	la	
ciutat	amb	les	polítiques	d’infància	i	que	motiva	a	seguir	
treballant	en	programes	de	llarg	recorregut	que	ja	han	de-
mostrat	el	seu	impacte	favorable	en	la	vida	dels	nens	i	les	
nenes	de	la	ciutat,	i	també	a	impulsar	projectes	innovadors	
pensats	per	donar	resposta	a	les	noves	necessitats	que	
sorgeixen	en	una	ciutat	canviant	com	Barcelona,	com	per	
exemple	l’arribada	d’infants	immigrants	no	acompanyats.

Aquest	número	de	la	revista	Barcelona Societat	ens	aporta	
un	primer	diagnòstic	que	ens	posa	el	focus	en	els	efectes	
de	les	desigualtats	econòmiques,	educatives	i	de	salut	so-
bre	els	infants.	Els	nens	i	les	nenes	que	creixen	en	famílies	
pobres	tenen	una	probabilitat	molt	més	alta	d’“heretar”	
aquesta	pobresa	en	l’etapa	adulta.	La	pobresa	i	l’exclusió	
que	pateixen	els	infants	d’avui	condiciona	el	progrés	de	la	
nostra	societat	del	futur.

Des	de	l’àmbit	educatiu,	Barcelona	està	treballant	per	de-
senvolupar	estratègies	de	planificació	educativa	que	evi-
tin	la	segregació	escolar	a	la	ciutat	i	assegurin	la	igualtat	
d’oportunitats.	També	s’ha	iniciat	recentment	l’Escola	de	
Segones	Oportunitats	adreçada	a	joves	en	vies	d’exclusió	o	
exclosos	del	sistema	educatiu.	Així	mateix,	s’està	apostant	
pel	temps	de	lleure	educatiu	dels	infants,	com	un	element	
positiu	en	la	igualació	d’oportunitats	socials	i	educatives.	
Barcelona	vol	seguir	ampliant	l’oferta	de	lleure	educatiu	a	
tota	la	ciutat,	amb	una	atenció	especial	a	aquells	barris	on	
és	molt	restringida.

En	el	terreny	de	la	salut	es	presenten	dues	experiències	
molt	rellevants	en	la	detecció	i	intervenció	precoç.	La	pri-
mera,	adreçada	a	l’atenció	primerenca	en	infants	de	fins	a	
6	anys,	considerant-la	com	un	dret	universal	per	a	tots	els	
nens	i	nenes.	I	la	segona,	orientada	a	la	detecció	i	inter-
venció	precoç	de	problemes	de	salut	mental	d’adolescents	i	
joves	d’entre	12	i	22	anys.	

Aquest	monogràfic	aporta	elements	per	al	debat	a	través	de	
la	reflexió	teòrica	de	les	polítiques	d’infància	en	general	i	
l’exposició	d’algunes	polítiques	concretes	impulsades	des	
del	Govern	municipal.	Invertir	en	polítiques	d’infància	con-
tribueix	a	corregir	les	desigualtats	existents,	la	qual	cosa	
millora	el	benestar	dels	nens	i	les	nenes	i,	en	definitiva,	del	
conjunt	de	la	societat.
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Fins	no	fa	gaire,	tendíem	a	pensar	que	la	gent	gran	era	la	
població	que	usualment	presentava	les	pitjors	taxes	de	
pobresa	i	d’exclusió	social	i	que,	per	extensió,	havia	de	ser	
un	dels	col·lectius	més	afectats	per	la	crisis	econòmica	del	
2008.	El	cert,	però,	és	que	el	que	realment	observem	des	
de	fa	anys	és	més	aviat	un	augment	i	una	cronificació	de	
la	pobresa	i	l’exclusió	en	la	població	infantil.	Aquesta	és	
una	tendència	compartida	a	la	majoria	de	països	del	nostre	
entorn,	per	bé	que	hi	ha	diferències	notables	entre	ells.	
D’una	banda,	aquest	fenomen	es	podria	deure	a	diversos	
canvis	demogràfics,	laborals	o	econòmics	d’abast	europeu	
i	global.	Però,	de	l’altra,	també	sembla	ser	fruit	d’unes	
transformacions	polítiques	que	tenen	a	veure	amb	el	
funcionament	dels	nostres	models	de	protecció	social.

El	cas	espanyol	presenta	certes	particularitats,	no	només	
perquè	és	un	dels	països	amb	una	de	les	taxes	de	pobresa	
infantil	més	altes	del	nostre	entorn	(el	24%	enfront	del	
13%	de	mitjana	dels	països	de	l’OCDE),	sinó	també	per	
les	causes	d’aquest	fenomen.	En	aquest	sentit,	el	nostre	
estat	del	benestar	mostra	una	forta	tendència	a	allò	que	
alguns	han	anomenat	dualització, una característica tant 
del	mercat	laboral	com	del	model	de	protecció	social	del	
país.	D’una	banda,	tenim	un	mercat	laboral	que	exclou	o	
condemna	a	la	precarietat	un	gran	nombre	de	grups	socials	
(joves,	dones	grans,	mares	soles,	persones	de	més	de	45	
anys,	gent	migrada,	etcètera),	als	quals	s’ha	anomenat	el	
nou precariat	o	outsiders,	i,	de	l’altra,	tenim	un	sistema	de	
protecció	social	que,	paradoxalment,	està	molt	vinculat	a	la	
participació	laboral	i	que,	per	tant,	tendeix	a	sobreprotegir	
els	col·lectius	més	actius	laboralment,	els	anomenats	
insiders.	D’aquesta	manera,	mentre	que	aquests	darrers	
són	els	destinataris	de	les	polítiques	o	les	prestacions	
amb	més	impacte	redistributiu	(majoritàriament	les	

Editorial 
Bru Laín i Albert Sales
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contributives,	com	ara	les	prestacions	per	desocupació	o	
les	pensions	de	jubilació	lligades	a	la	participació	laboral),	
els	primers	es	converteixen	en	beneficiaris	de	les	polítiques	
no	contributives	amb	menys	capacitat	redistributiva	(com	
ara	les	rendes	mínimes	o	d’inserció	i	les	ajudes	socials	
d’urgència	proveïdes	pels	organismes	autonòmics	i	
municipals).

Una	part	d’aquest	col·lectiu	més	exclòs	la	formen	els	
infants,	els	i	les	adolescents	i	les	persones	joves	en	general,	
beneficiaris	de	les	polítiques	per	a	menors	i	de	les	ajudes	
a	les	famílies,	que	habitualment	mostren	una	cobertura	i	
una	intensitat	molt	baixes	tant	en	l’àmbit	espanyol	com	en	
el	català.	La	falta	d’ajudes	específiques	per	a	infants	i	per	a	
famílies,	la	inexistència	d’una	educació	pública	i	gratuïta	
en	la	franja	de	0	a	3	anys	o	l’augment	de	la	pobresa	i	de	la	
polarització	econòmica	general	vinculada	a	les	altes	taxes	
de	precarietat	laboral	del	nostre	país,	serien	només	alguns	
dels	factors	que	explicarien	per	què	els	infants	es	veuen	tan	
afectats	per	la	pobresa.	

Podem	afirmar,	doncs,	que	els	nens	i	les	nenes	que	viuen	en	
llars	que	es	troben	en	situació	de	pobresa	són	doblement	
colpejats:	primer,	perquè	no	es	disposa	de	suficients	
polítiques	públiques	realment	efectives	i	dissenyades	
específicament	per	als	infants	i,	segon,	perquè	els	seus	
pares	i	mares	tendeixen	a	coincidir	amb	la	població	que	
abans	hem	identificat	com	la	més	precària	que,	per	la	seva	
condició	d’exclusió	laboral	és,	a	la	vegada,	la	que	té	menys	
accés	a	les	prestacions	contributives	més	efectives	a	l’hora	
de	reduir	la	pobresa	i	la	desigualtat.

L’evidència	empírica	ens	mostra	que	el	nivell	educatiu	dels	
progenitors	està	fortament	vinculat	als	nivells	de	riquesa	

(o	de	pobresa)	que	mostraran	els	seus	fills	i	filles	el	dia	
de	demà.	Però,	tal	com	remarca	un	dels	articles	d’aquest	
número	de	Barcelona Societat,	també	sabem	que	el	nivell	
econòmic	dels	seus	pares	i	mares	i	la	freqüència	amb	la	
qual	hagin	pogut	viure	episodis	prolongats	de	pobresa	
constitueixen	una	altra	variable	molt	important.	És	per	això	
que	les	nostres	alarmants	taxes	de	pobresa	infantil	són	el	
reflex	de	les	deficiències	actuals	de	l’estat	del	benestar	i	del	
funcionament	del	nostre	mercat	laboral,	però	també	són	
una	mesura	molt	indicativa	per	fer	una	estimació	de	les	
taxes	de	pobresa	i	de	desigualtat	de	demà.	Malauradament,	
doncs,	els	nens	i	les	nenes	pobres	d’avui	tenen	moltes	
probabilitats	de	convertir-se	en	els	homes	i	les	dones	
pobres	del	futur.	

Ateses	les	deficiències	evidents	de	la	majoria	de	polítiques	
per	a	infants	del	nostre	país	i	ateses	també	les	complexitats	
i	les	particularitats	de	la	realitat	urbana,	actualment	les	
polítiques	socials	d’abast	municipal	exerceixen	un	paper	
fonamental	en	la	reducció	de	les	taxes	de	pobresa	infantil	
i	tot	indica	que	encara	guanyaran	més	protagonisme	en	
els	anys	vinents.	Des	de	l’àmbit	de	la	salut	mental	i	física,	
passant	pel	de	l’educació	primària	i	secundària	i	la	no	
obligatòria	i	arribant	a	les	polítiques	de	rendes	i	d’ajudes	
a	les	famílies,	a	la	ciutat	de	Barcelona	s’estan	fent	molts	
esforços	i	dedicant	molts	recursos	a	combatre	la	pobresa	
infantil	i,	en	general,	a	garantir	una	vida	digna	a	tots	els	
nens	i	les	nenes	de	la	ciutat.	Recordem-ho:	la	riquesa	
s’hereta,	però	la	pobresa	també.
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En	les	últimes	dècades,	els	països	rics	han	experimentat	
canvis	demogràfics,	laborals	i	socioeconòmics	importants	
que	han	tingut	com	a	conseqüència	un	augment	persistent	
de	la	pobresa	infantil.	Aquests	alts	nivells	de	pobresa	
i	exclusió	social	en	societats	desenvolupades	i	riques	
il·lustren	les	carències	de	benestar	d’una	part	important	de	
la	població	i,	en	el	cas	de	la	infantesa,	ofereixen	una	mesura	
avançada	de	la	dimensió	del	que,	quan	passin	trenta	anys,	
anomenarem	desigualtat	d’oportunitats.	

La	literatura	econòmica	i	sociològica	és	molt	clara	en	
aquest	tema,	i	sabem	bé	que	els	menors	que	creixen	en	
famílies	pobres	tenen	una	probabilitat	molt	més	alta	que	
la	resta	de	tenir	una	posició	social	de	desavantatge	quan	
siguin	adults.	Recentment,	diversos	estudis	per	a	Europa	
han	conclòs	que	el	nivell	educatiu	dels	pares	i	mares	i	la	
freqüència	amb	què	van	patir	problemes	econòmics	durant	
l’adolescència	són	les	variables	que	més	contribueixen	al	
fet	que	la	pobresa	s’hereti.	En	definitiva,	créixer	en	una	
llar	pobra	augmenta	les	possibilitats	de	ser	pobre	també	
en	l’edat	adulta.	Si,	a	més,	aquesta	pobresa	és	intensa	
i	duradora,	l’entorn	familiar	es	deteriora	i	els	adults	
dediquen	menys	temps	i	recursos	als	menors,	la	qual	
cosa	inevitablement	reduirà	el	seu	futur	capital	social.	En	
conseqüència,	la	pobresa	i	l’exclusió	social	persistent	que	
pateixin	els	nens	i	nenes	d’avui	(i	les	persones	adultes	de	

Invertir en infància  
per prevenir  
les desigualtats
Olga Cantó1 
Professora	titular	d’economia	de	la	Universitat	d’Alcalá

1.	Universitat	d’Alcalà	(olga.canto@uah.es),	membre	de	la	xarxa	Equalitas	
(www.equalitas.es)	i	coordinadora	del	grup	d’investigació	WEIPO	(Well-
being,	Inequality,	Poverty	and	Public	Policy).	 
 
Aquest	escrit	reprodueix	algunes	parts	d’altres	textos	publicats	per	l’autora	
sobre	el	mateix	tema.	L’autora	vol	agrair	el	finançament	rebut	del	Ministeri	
d’Economia	i	Competitivitat	(Projecte	ECO2016-76506-C4-2-R)	per	a	les	
seves	activitats	d’investigació.
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demà)	serà	un	dels	determinants	clau	en	el	progrés	de	la	
nostra	societat	en	les	pròximes	dècades.	

Per	descomptat,	la	incidència	de	la	pobresa	infantil	en	un	
territori	i	els	seus	canvis	al	llarg	del	temps	no	són	sinó	el	
resultat	de	la	interacció	complexa	entre	diferents	factors	
econòmics	i	demogràfics,	juntament	amb	diversos	elements	
relacionats	amb	les	característiques	de	la	intervenció	
pública.	Entre	aquests	últims,	exerceixen	un	paper	clau	les	
polítiques	relacionades	amb	l’educació	pública	i	el	disseny	
i	la	intensitat	protectora	de	les	polítiques	de	transferències	
monetàries,	tant	les	centrades	en	les	famílies	com	les	de	
caràcter	general.	Sense	cap	dubte,	l’augment	extraordinari	
de	l’atur,	especialment	entre	els	i	les	joves	en	edat	de	
tenir	descendència,	i	el	creixement	de	la	desigualtat	de	
rendes	són	les	principals	conseqüències	socials	del	canvi	
de	cicle	econòmic	des	de	la	Gran	Recessió.	Si	hi	unim	
l’alta	prevalença	de	l’ocupació	amb	baixos	salaris	entre	
les	famílies	més	joves	i	la	dimensió	dels	seus	deutes	
hipotecaris	arran	de	l’augment	dels	preus	de	l’habitatge,	no	
és	difícil	entendre	per	què	moltes	famílies,	especialment	si	
tenen	fills	i	filles,	troben	dificultats	serioses	per	mantenir	
un nivell de vida digne.

Els	principals	estudis	sobre	les	conseqüències	socials	de	la	
persistència	de	l’atur	i	de	la	pobresa	conclouen	que,	com	
més	gran	n’és	la	durada,	més	difícil	resulta	sortir	d’aquestes	
situacions	i,	l’essencial,	que	aquesta	falta	d’ocupació,	
d’ingressos	o	de	seguretat	econòmica	és	molt	més	nociva	
quan	es	cronifica,	és	a	dir,	quan	qui	la	pateixen	no	veuen	la	
sortida	del	túnel	o	quan	la	recaiguda	és	més	la	norma	que	
l’excepció.	Si	aquestes	carències	persisteixen	de	generació	
en	generació,	la	dinàmica	social	es	tradueix	en	una	alta	

correlació	entre	les	rendes	de	pares,	mares	i	fills	i	filles,	i	
en	una	menor	mobilitat	social	dels	estrats	de	baix	nivell	
socioeconòmic.	És	a	dir,	si	la	falta	de	recursos	econòmics	
passa	de	ser	un	accident	a	la	vida	a	persistir	en	el	temps,	
aleshores	es	converteix	en	una	manifestació	de	profunda	
desigualtat	i	injustícia	social.	

Tant	l’OCDE	com	la	Comissió	Europea	han	publicat	
informes	que	analitzen	la	persistència	de	la	pobresa	en	
països	rics,	i	encara	que	els	primers	resultats	d’aquests	
treballs	van	ser	moderadament	optimistes	perquè	van	
trobar	que	a	molts	països	la	majoria	dels	episodis	de	
pobresa	eren	de	curta	durada	i	només	una	petita	part	de	la	
població	estava	atrapada	en	la	pobresa	crònica,	resultava	
bastant	menys	esperançador	saber	que	gran	part	de	qui	
experimentava	aquests	curts	episodis	de	pobresa	tenia	una	
alta	probabilitat	de	recaure	al	cap	de	poc	temps;	és	a	dir,	
n’aconseguia	sortir,	però	hi	tornava	aviat.	

Espanya	destacava	en	aquests	estudis	per	ser	el	país	en	el	
qual	havia	passat	més	població,	alguna	vegada,	per	una	
situació	de	necessitat	econòmica,	i	també	per	registrar	
una	taxa	de	recaiguda	més	gran	en	els	episodis	de	pobresa.	
En	un	període	de	quatre	anys,	més	de	quatre	de	cada	deu	
espanyols	vivien,	almenys	durant	un	any,	amb	ingressos	
per	sota	del	llindar	de	la	pobresa,	el	doble	que	la	mitjana	
europea.	Pràcticament	la	meitat	aconseguia	sortir	
d’aquesta	situació,	però	tornava	a	caure-hi	al	cap	de	poc	
temps,	mentre	que	a	Alemanya,	França,	el	Regne	Unit	o	
Portugal	això	li	passava	només	a	un	terç.	

Abans	de	la	crisi,	el	risc	de	pobresa	crònica	a	Espanya	
estava	a	la	mitjana	europea,	per	sobre	d’Alemanya	i	
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Dinamarca,	però	per	sota	de	Portugal.	Tanmateix,	les	
últimes	dades	mostren	que	la	crisi	va	frenar	en	sec	les	
possibilitats	de	sortida	de	la	pobresa,	mentre	que	les	
d’entrada	no	paraven	de	créixer.	Com	a	conseqüència,	entre	
el	2008	i	el	2016,	el	risc	de	pobresa	crònica	de	les	famílies	
espanyoles	s’ha	doblat,	com	il·lustren	les	xifres	de	l’informe	
recent	sobre	benestar	econòmic	i	material	de	l’Observatori	
Social	de	La	Caixa2.	I	el	que	és	encara	més	preocupant,	
aquest	increment	afecta	molt	més	les	famílies	joves	que	la	
resta,	sobretot	si	tenen	fills	o	filles	dependents.	

En	quant	a	mobilitat	social,	Espanya	és	un	país	que	ha	
aconseguit	millorar	el	nivell	educatiu	mitjà	de	la	seva	
població	en	un	temps	rècord	després	de	l’arribada	de	la	
democràcia	i,	durant	dècades,	va	tenir	un	“ascensor	social”	
ben	greixat.	Recentment,	aquest	ascensor	també	comença	
a	mostrar	signes	d’esgotament.	En	els	últims	anys,	els	i	les	
joves	nascudes	en	famílies	de	nivell	educatiu	baix	tenen	
cada	vegada	més	dificultats	per	aconseguir	superar	aquest	
nivell,	i	els	qui	neixen	en	famílies	de	nivell	educatiu	alt	
semblen	tenir	cada	vegada	més	facilitats	per	mantenir-lo.	
El	2016,	Espanya	es	va	col·locar	a	la	cua	d’Europa	perquè	
menys	de	sis	de	cada	deu	joves	millorava	el	nivell	educatiu	
dels	seus	progenitors	si	aquest	era	baix.	En	països	com	el	
Regne	Unit,	Suècia	o	França,	ho	aconsegueixen	més	de	vuit	
de	cada	deu.	En	canvi,	la	persistència	intergeneracional	en	
nivells	educatius	alts	a	Espanya	continua	creixent,	quan	ja	
fa	alguns	anys	estava	per	sobre	de	la	mitjana	europea.	

Com	han	subratllat	diverses	anàlisis	especialitzades,	
l’augment	de	la	pobresa	a	Espanya	està	lligat	a	les	repetides	
taxes	negatives	de	creixement	de	rendes	que	ha	suportat	
la	meitat	més	pobra	de	la	nostra	població	des	de	l’inici	de	

la	recessió.	La	primera	de	les	raons	d’aquesta	caiguda	dels	
ingressos	de	les	llars	més	vulnerables	té	a	veure	amb	els	
canvis	profunds	en	l’estructura	distributiva	dels	salaris,	
com	a	conseqüència	de	l’augment	potent	de	l’atur	i	de	la	
precarietat	laboral.	La	segona,	en	canvi,	és	clarament	fruit	
de	l’absència	de	polítiques	públiques	de	protecció	de	rendes	
que	sostinguin	uns	nivells	mínims	d’ingressos	quan	l’atur	
es	manifesta	de	forma	particularment	virulenta.

Les	dues	característiques	principals	del	nostre	sistema	de	
prestacions	i	impostos	són	el	considerable	pes	redistributiu	
de	les	pensions	contributives	i	la	gran	debilitat	de	les	
prestacions	de	caràcter	familiar.	Certament,	el	pes	de	
les	polítiques	familiars	en	el	conjunt	de	les	polítiques	
socials	a	Espanya	ha	estat	tradicionalment	molt	baix	i,	al	
començament	d’aquest	segle,	els	recursos	que	hi	estaven	
destinats	no	arribaven	ni	a	la	meitat	del	que	dedicaven	altres	
països	de	l’eurozona.	En	tot	cas,	no	només	és	rellevant	quina	
sigui	la	despesa	en	polítiques	familiars,	sinó	com	s’organitza	
el	sistema	de	prestacions	i	deduccions	impositives.	

Les	polítiques	familiars	a	Espanya	consisteixen	
essencialment	en	desgravacions	fiscals	estatals	i	
autonòmiques,	rendes	mínimes	de	les	comunitats	
autònomes	i	algunes	prestacions	monetàries	per	fill	o	
filla	amb	límit	de	renda.	En	general,	els	treballs	que	han	
analitzat	la	rellevància	econòmica	de	les	diverses	polítiques	
familiars	de	caràcter	monetari	al	nostre	país	indiquen	que	
la	política	amb	més	pes	econòmic	són	les	desgravacions	
fiscals	per	descendents	en	l’impost	sobre	la	renda	i	no,	

2.	L’informe	es	pot	descarregar	a	https://observatoriosociallacaixa.org/
documents/22890/135153/iBEM_digital_OCT2018.pdf/74d95da8-4b]@96-
2450-2f]@66-fbe4dd25fea7
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com	es	podria	pensar,	les	prestacions	monetàries.	Com	
a	conseqüència,	i	ja	que	una	part	important	de	les	llars	
situades	per	sota	del	llindar	de	la	pobresa	estan	exemptes	
de	tributació	en	l’impost,	com	es	podria	esperar,	aquestes	
desgravacions	no	contribueixen	a	reduir	la	pobresa	infantil.

Pel	costat	de	les	prestacions	monetàries,	el	nostre	sistema	
estatal	està	dominat	per	les	prestacions	contributives	
lligades	a	l’embaràs	i	la	maternitat	o	paternitat	i	la	cura	
de	fills	de	0	a	3	anys,	juntament	amb	una	prestació	no	
contributiva	per	menors	a	càrrec	que,	més	que	estar	
dirigida	a	reduir	la	taxa	de	pobresa	infantil,	s’ocupa	de	
cobrir	les	necessitats	de	les	famílies	amb	menors	amb	
discapacitat.	En	general,	la	característica	diferencial	del	
sistema	de	prestacions	i	impostos	espanyol	respecte	del	
d’altres	països	europeus	és	la	limitada	dimensió	de	l’efecte	
redistributiu	de	totes	i	cada	una	de	les	polítiques	que	el	
componen	(a	excepció	de	les	pensions	contributives)	i,	en	
particular,	de	les	polítiques	familiars.	

Per	què	les	polítiques	familiars	tenen	un	efecte	
redistributiu	tan	limitat	al	nostre	país?	Fonamentalment,	
pel	poc	pes	econòmic	que	tenen	sobre	la	renda	bruta	de	
les	famílies,	i	no	tant	perquè	no	estiguin	ben	dirigides.	En	
definitiva,	no	és	que	la	prestació	per	menors	a	càrrec	no	
sigui	prou	progressiva	i,	per	tant,	no	arribi	principalment	
als	que	més	la	necessiten,	sinó	que	la	seva	quantia	és	tan	
baixa	que	cobrar-la	no	canvia	significativament	el	poder	
adquisitiu	de	la	família.

En	contrast	amb	el	que	succeeix	a	Espanya,	una	de	les	
polítiques	familiars	més	generalitzades	en	la	major	part	
dels	països	d’Europa	és	una	prestació	universal	per	fill	

finançada	amb	impostos	generals	o	amb	cotitzacions	
socials.	Aquesta	política,	amb	menys	o	més	grau	de	
generositat	econòmica,	és	vigent	avui	a	19	dels	28	països	de	
la	UE	i,	com	era	d’esperar,	és	precisament	als	territoris	en	
els	quals	no	està	vigent	on	es	registren	les	taxes	de	pobresa	
infantil	més	altes	del	continent.	

En	aquest	context,	no	seria	estrany	que	moltes	famílies	
joves	puguin	començar	a	perdre	l’esperança	que	l’estat	
de	benestar	serveixi	per	a	alguna	cosa.	El	pessimisme	de	
la	població	espanyola	sobre	el	futur	de	les	generacions	
venidores	que	apunten	algunes	enquestes	podria	estar	
reflectint	que	l’enquistament	de	la	pobresa	en	les	famílies	
joves	i	la	frenada	de	l’ascensor	social	es	perceben	com	a	
elements	que	contribuiran	a	augmentar	els	riscos	en	el	
futur.	Si	volem	que	les	generacions	més	joves	s’inclinin	a	
pensar	que	l’estat	de	benestar	és	útil,	és	imprescindible	
trencar	aquesta	inèrcia.	

El	més	urgent	és	començar	a	transitar	cap	a	un	model	
d’estat	de	benestar	amb	xarxes	fortes	de	protecció	
social	per	a	les	famílies	més	joves,	que	haurà	d’estar	
més	centrat	en	les	seves	necessitats	d’ingressos	que	en	
l’historial	laboral	dels	seus	membres.	Aquestes	reformes	
s’han	d’abordar	amb	sensatesa,	sense	fracturar	elements	
contributius	del	sistema	com	ara	les	pensions	o	les	
prestacions	d’atur,	que	continuen	sent	clau	per	reduir	
el	risc	de	pobresa.	A	més,	necessitem	incorporar	criteris	
amplis	d’equitat	al	sistema	educatiu	que,	a	mig	termini,	
puguin	aconseguir	més	igualtat	d’oportunitats	des	de	
la	base,	invertint	més	i	millor	en	educació	pública	i	
promovent	la	inclusió	davant	la	segregació	educativa	per	
origen	social.	
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En profunditat
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La segregació residencial, un sistema d’accés a l’escola 
amb un ampli marge de llibertat d’elecció de centre i 
l’absència de gratuïtat real del sistema han fer augmentar 
la segregació escolar a Barcelona. La política educativa ha 
té encara un ampli marge per a reduir-la.

Política pública i segregació escolar
La	segregació	escolar	és	una	llosa	present	a	moltes	
ciutats	grans	i	mitjanes	d’arreu.	La	separació	entre	
diversos	grups	socials	en	situacions	de	vulnerabilitat	
en	el	procés	d’escolarització	(per	la	seva	condició	de	
pobres,	immigrants,	alumnes	amb	necessitats	especials,	
etcètera)	és	present	amb	diferents	formes	i	intensitats.	
Aquesta	segregació	és,	en	bona	part,	fruit	d’una	creixent	
fragmentació	urbana	(Musterd	et	al.,	2017;	Tammaru	 
et	al.,	2015).	El	creixement	econòmic	associat	al	procés	 
de	globalització	econòmica	i	tecnològica	s’ha	distribuït	de	
forma	visiblement	desigual	a	les	ciutats,	mentre	que	 
els	períodes	de	crisi	han	colpejat	significativament	més	els	
grups	socials	amb	menor	nivell	de	renda.	Les	dificultats	o	
la	incapacitat	dels	diferents	governs	per	corregir	aquestes	
tendències	han	estat	evidents	fins	i	tot	als	països	amb	
estats	del	benestar	més	desenvolupats	(Atkinson,	2015).

Barcelona	no	ha	estat	cap	excepció	a	aquest	procés.	 
El	procés	de	polarització	i	fragmentació	urbana	s’ha	traduït	
en	un	augment	de	la	segregació	urbana	per	nivell	de	renda	
a	la	ciutat	(Nel·lo	i	Blanco,	2015;	Bonal	et	al.,	2019).	Alhora,	
l’arribada	de	més	de	300.000	persones	immigrants	en	
una	dècada	(Galeano	and	Bayona,	2015:	119)	va	alterar	la	
composició	social	i	ètnica	dels	deu	districtes	de	la	ciutat	
de	la	seva	àrea	metropolitana.	Entre	el	2000	i	el	2016	la	
població	estrangera	va	augmentar	de	46.091 a 284.907 

Planificació educativa  
i segregació escolar  
a Barcelona
Xavier Bonal 
Globalització,	Educació	i	Polítiques	Socials	(GEPS)
Universitat	Autònoma	de	Barcelona

Paraules clau: segregació escolar, escolarització, 
desigualtats
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habitants2,	un	increment	del	518%	i	que	situa	la	proporció	
de	població	estrangera	a	la	ciutat	en	un	16,6%	del	total.	
La	població	estrangera	procedeix	principalment	d’Àsia	
(25,2%),	Sud-amèrica	(21,7%),	el	sud	d’Europa	(12,6%)	o	el	
nord	d’Àfrica	(5,6%)	(Ajuntament	de	Barcelona,	2016).	Els	
col·lectius	immigrants	han	sofert	particularment	l’impacte	
de	la	crisi	pel	que	fa	a	la	manca	d’ocupació,	la	privació	
material	i	l’accés	a	l’habitatge	(Alonso	et	al.,	2015).

Però	els	processos	de	segregació	escolar	es	veuen	afectats,	
també,	per	altres	fenòmens.	Els	darrers	anys,	el	procés	
d’escolarització	a	Barcelona	s’ha	vist	afectat	per	aspectes	
com	ara	l’augment	de	la	demanda	d’escolarització	pública	
respecte	a	la	concertada,	el	canvi	d’estratègies	d’elecció	
escolar	en	un	context	de	crisi	econòmica,	el	trasllat	de	la	
pressió	demogràfica	des	dels	nivells	d’infantil	i	primària	
fins	a	secundària,	els	canvis	en	l’estructura	i	composició	de	
l’oferta	escolar,	les	alteracions	en	la	zonificació	escolar	o	
la	reconfiguració	de	les	expectatives	educatives	derivades	
de	canvis	normatius	de	prou	importància	com	ara	la	Llei	
d’educació	de	Catalunya	(LEC)	o,	sobretot,	la	Ley orgánica 
para la mejora de la calidad educativa	(LOMCE).	

Aquest	conjunt	de	processos	alteren	inevitablement	les	
oportunitats	socials	i	geogràfiques	de	què	gaudeixen	el	
conjunt	d’infants	de	la	ciutat.	La	distribució	de	l’oferta	
escolar,	els	equilibris	entre	escola	pública	i	concertada,	la	
composició	social	dels	centres	o	els	seus	projectes	pedagògics	

no	es	poden	entendre	de	manera	estàtica.	Canvien	a	
mesura	que	canvia	la	mobilitat	geogràfica	de	la	població,	
la	composició	social	dels	barris,	les	dinàmiques	del	mercat	
educatiu	i	les	prioritats	d’elecció	escolar	de	les	famílies.	

La	planificació	educativa,	en	aquest	context	canviant,	és	
clau	per	assegurar	l’eficàcia,	l’eficiència	i	l’equitat	en	l’accés	
i	durant	el	procés	d’escolarització.	Les	decisions	relatives	
a	la	composició	de	l’oferta	escolar	—nombre	de	centres,	
nombre	de	línies—,	sobre	la	naturalesa	d’aquesta	—oferta	
pública	i	concertada—	i	sobre	un	conjunt	de	mecanismes	
a	mans	de	l’Administració	pública	per	corregir	i	consolidar	
estratègies	de	planificació	educativa,	són	clau	per	assegurar	
la	igualtat	d’oportunitats	educatives	a	la	ciutat	i	supervisar-
ne	el	compliment	de	manera	regular.

Les	mesures	de	política	educativa	en	aquesta	direcció	
s’enfronten	a	un	conjunt	de	condicionants	externs	i	a	les	
expectatives,	objectius	i	interessos	específics,	i	de	vegades	
contraposats,	de	diversos	col·lectius	de	la	comunitat	
educativa.	Obrir	o	tancar	centres	o	grups,	prendre	decisions	
sobre	la	reserva	de	places	o	modificar	les	adscripcions	
escolars	entre	primària	i	secundària	són	exemples	de	
decisions	sempre	controvertides	que	sovint	generen	
respostes	contraposades	en	funció	dels	interessos	dels	
col·lectius	afectats.	En	aquest	context,	l’administració	
educativa	s’enfronta	a	la	difícil	tasca	de	trobar	l’equilibri	
entre	l’equitat	educativa	(i	de	satisfer	les	necessitats	
d’escolarització	dels	col·lectius	més	vulnerables)	i	la	
governabilitat	del	sistema	(Bonal,	2012).	

A	Barcelona	la	segregació	escolar	de	l’alumnat	d’origen	
estranger	a	la	ciutat	no	ha	augmentat	de	manera	

1. Dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). http://www.
idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0&geo=mun:080193&nac=d208

2. Departament d’Estadística Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 
Lectura del Padró Municipal d’Habitants a 01.01.2017. https://www.bcn.cat/
estadistica/catala/dades/anuari/cap02/C020107.htm
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destacable	entre	el	2006	i	el	2016,	però	es	manté	en	nivells	
significativament	elevats	en	el	conjunt	de	la	ciutat,	amb	
índexs	de	dissimilitud	pròxims	al	50%	en	alguns	districtes3 
(Síndic	de	Greuges,	2016).	Afrontar	el	repte	de	reduir-la	
requereix,	en	primer	lloc,	disposar	d’un	diagnòstic	tan	precís	
com	sigui	possible	sobre	la	situació	de	la	segregació	escolar	
dels	diversos	col·lectius	en	diferents	territoris	de	la	ciutat.	
La	diversitat	dels	barris,	la	distribució	diferent	de	l’oferta	
escolar	i	altres	casuístiques	poden	explicar	les	particularitats	
de	la	segregació	a	les	diverses	zones	educatives	de	la	ciutat	
i	les	diferents	causes	que	la	generen.	Aquest	coneixement	
és	imprescindible	si	es	volen	aplicar	estratègies	polítiques	
efectives	en	els	diferents	territoris.	L’informe	“Equivalència	
territorial	en	la	planificació	educativa	a	Barcelona:	
diagnòstic	i	propostes4”,	encarregat	pel	Consorci	d’Educació	
de	Barcelona	(CEB)	i	fet	en	coautoria	amb	Adrián	Zancajo,	
aporta	una	anàlisi	detallada	de	diferents	dimensions	de	
desigualtat	educativa	territorial	a	la	ciutat.	En	aquest	
article	identifiquem	les	dimensions	més	importants	que	ens	
mostren	una	estructura	d’oportunitats	educatives	desigual	
als	diferent	territoris	de	la	ciutat	i	que	han	de	servir	de	base	
per	articular	polítiques	concretes	per	reduir-les.

Una fotografia de les desigualtats educatives territorials  
a Barcelona
Un	primer	element	que	reflecteix	el	desequilibri	territorial	
de	l’oferta	educativa	l’obtenim	d’observar	la	distribució	
de	places	educatives.	Com	es	pot	constatar	a	la	figura	1,	el	

3. Un índex de dissimilitud de 0,5 o del 50% de l’alumnat estranger significa 
que el 50% de l’alumnat amb aquesta condició hauria de canviar de centre 
per assolir una distribució perfectament equilibrada.

4. http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/01_documents_de_referencia/
Equivalencia_BCN_final_v2_20190320.pdf”

Figura 1. Zones educatives i grans barris en funció del nivell d’oferta de 
places de P3 respecte a la població resident. Barcelona, curs 2016-2017
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Font:	Elaborat	a	partir	de	
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Nota:	Estudis	baixos	inclou	les	categories	dels	pares	o	tutors	que	no	saben	llegir	ni	
escriure,	els	qui	tenen	una	titulació	inferior	al	grau	d’escolaritat	i	els	qui	no	tenen	
estudis. 

desequilibri	en	l’oferta	de	places	de	P3	respecte	als	infants	
residents	es	troba	lluny	de	l’equilibri.	Aquest	desequilibri	
mostra	una	sobreoferta	als	territoris	amb	més	nivell	de	
renda	de	la	ciutat,	els	quals	es	caracteritzen,	també,	per	
disposar	d’una	àmplia	oferta	de	places	d’escola	concertada.	
Només	a	la	Font	d’en	Fargues	(ZE14),	la	sobreoferta	és	
causada	per	una	sobreoferta	de	places	del	sector	públic.	
Cal	destacar	la	infraoferta	de	places	en	algunes	zones	
educatives	de	la	ciutat,	com	ara	el	Carmel-la	Teixonera 
(ZE15),	amb	només	un	32%	de	cobertura	de	places	públiques	
i	el	cas	de	Porta	-	el	Turó	de	la	Peira	-	Vilapicina	i	la	Torre	
Llobeta	-	Can	Peguerala	(ZE17),	amb	un	25%.	

El	“negatiu”	del	mapa	de	l’oferta	de	places	l’obtenim	si	
observem	la	distribució	del	nivell	d’estudis	a	la	ciutat.	La	
concentració	de	nivells	d’estudis	baixos	es	produeix	a	la	
perifèria	de	la	ciutat,	i	especialment	a	la	zona	de	la	Marina	
del	Prat	Vermell	-	Marina	de	Port	(ZE5),	Ciutat	Vella	(Z01),	
Torre	Baró	-	Vallbona	-	Ciutat	Meridiana	(ZE20),	Trinitat	
Vella	(ZE21)	i	el	Besòs	i	el	Maresme	(ZE27).	Amb	l’excepció	
de	Ciutat	Vella,	són	zones	amb	escassedat	d’oferta	de	
places.	Per	contra,	la	sobreoferta	es	concentra	a	la	part	més	
benestant	de	la	ciutat,	i	especialment	als	districtes	de	les	
Corts	i	Sarrià	-	Sant	Gervasi.

Aquest	desequilibri	en	l’oferta	de	places	és	parcialment	el	
que	explica	un	nivell	significatiu	de	mobilitat	educativa	
a	la	ciutat.	Els	desplaçaments	entre	zones	per	raó	
d’escolarització	són	elevats	en	comparació	amb	altres	
ciutats.	L’alumnat	que	s’escolaritza	a	la	mateixa	zona	de	
residència	és,	en	moltes	zones,	inferior	al	70%		i	només	
supera	el	80%	en	tres	zones	educatives.	La	retenció	és	
elevada	a	Torre	Baró	-	Vallbona	-	Ciutat	Meridiana	(ZE20),	a	
causa	de	l’aïllament	geogràfic	del	territori,	i	a	Sant	Andreu	
(ZE23)	i	el	Parc	i	la	Llacuna,	la	Vila	Olímpica,	Diagonal	
Mar	i	el	Front	Marítim	–	Poblenou	(ZE26),	caracteritzades	
per	una	oferta	d’escola	pública	atractiva.	En	l’altre	extrem,	
hi	ha	algunes	zones	especialment	expulsores	d’alumnat.	
Aquest	és	el	cas	de	el	Carmel	(ZE15),	que	només	reté	el	
36%	de	l’alumnat	resident	o	Provençals-Poblenou	(ZE28),	
que	reté	el	41%.	La	infraoferta	s’afegeix,	en	aquests	casos,	
a	una	demanda	que	tendeix	a	fugir	de	l’escolarització	a	la	
zona	perquè	pot	accedir	a	una	oferta	atractiva	en	zones	
educatives	properes.	Aquest	és	un	cas	clar	a	la	zona	d’el	
Carmel	–	la	Teixonera,	propera	a	la	zona	de	la	Font	d’en	
Fargues	(ZE14)	que	té	una	gran	sobreoferta	de	places	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Distribució de la mitjana d’alumnat de famílies amb estudis 
baixos segons zona educativa (%). Barcelona, curs 2016-2017
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d’escola	pública.	La	retenció	a	la	zona	educativa,	d’altra	
banda,	és	variable	en	funció	de	les	característiques	de	
l’alumnat	o	de	la	titularitat	del	centre	de	destí.	Els	gràfics	1	
i	2	reflecteixen	aquestes	diferències.	Es	pot	comprovar	que,	
amb	molt	poques	excepcions,	l’escolarització	de	proximitat	
és	sensiblement	més	alta	en	el	cas	de	l’alumnat	estranger	

del	que	ho	és	en	el	cas	de	l’alumnat	nadiu.	Així	mateix,	
l’escolarització	de	proximitat	és	més	freqüent	quan	el	
centre	de	destí	és	un	centre	públic	que	quan	és	un	centre	
concertat.	Els	centres	concertats	atrauen,	amb	algunes	
excepcions,	més	població	de	fora	de	la	zona	i,	per	tant,	són	
un	factor	que	accentua	la	mobilitat.	

Gràfic 2: Retenció a la zona educativa segons sector de titularitat del centre on s’escolaritza l’alumnat per zones estadístiques. Barcelona, curs 2016-2017

Gràfic 1. Retenció a la zona educativa segons nacionalitat de l’alumnat per zones estadístiques. Barcelona, curs 2016-2017
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Aquestes	diferències	en	les	pautes	d’escolarització	causades	
per	la	distribució	desigual	de	l’oferta	escolar	i	per	les	
estratègies	d’elecció	de	centre	diferenciades	segons	els	
territoris	consoliden	uns	nivells	de	segregació	escolar	
a	la	ciutat	que	se	situen	sensiblement	per	damunt	del	
que	seria	esperable	si	només	tinguéssim	en	compte	la	
segregació	residencial.	El	gràfic	3	mostra	la	relació	entre	
la	segregació	escolar	de	l’alumnat	estranger	en	educació	
infantil	de	segon	cicle	i	educació	primària	i	la	segregació	
associada	a	una	hipotètica	escolarització	de	l’alumnat	al	
centre	més	proper	al	seu	domicili.	Es	pot	constatar	que	
a	28	de	les	29	zones	educatives,	la	segregació	escolar	
és	notablement	més	alta	que	la	segregació	residencial.	
Només	la	ja	esmentada	Font	d’en	Fargues	(ZE14)	presenta		
una	segregació	escolar	inferior	a	la	residencial,	en	bona	

mesura	motivada	per	la	sobreoferta	de	places	escolars	i	la	
capacitat	d’atracció	de	població	de	zones	properes	amb	
més	concentració	d’alumnat	estranger.	Cal	destacar	que,	
amb	l’excepció	de	la	Baró	de	Viver	-	el	Bon	Pastor	(ZE22),	
la	segregació	residencial	de	l’alumnat	estranger	és	força	
baixa	(amb	índexs	inferiors	a	0,3).	Amb	caràcter	general	
doncs,	l’escolarització	de	proximitat	reduiria	notablement	
la	segregació	escolar	de	l’alumnat	estranger.	Aquestes	
simulacions	presenten	el	mateix	comportament	quan	la	
variable	observada	és	l’alumnat	receptor	de	beques	de	
menjador	o	l’alumnat	receptor	del	fons	social	d’emergència.	

Les diferències en els costos d’escolarització
Les	notables	desigualtats	socials	a	la	ciutat	no	només	es	
reprodueixen	en	el	procés	d’escolarització,	sinó	que	sovint	
s’accentuen	a	causa	de	l’estructura	de	l’oferta	escolar	i	
de	les	pautes	de	comportament	de	la	demanda	educativa.	
Un	dels	elements	que	sens	dubte	tendeix	a	agreujar	les	
diferències	són	els	costos	de	l’escolarització.	Malgrat	
l’existència	d’un	marc	normatiu	que	assegura	la	gratuïtat	
de	l’ensenyament	sostingut	amb	fons	públics	és	sabut	que	
les	escoles	no	són	gratuïtes.	De	fet,	Espanya	és	un	dels	
països	de	l’organització	de	cooperació	i	desenvolupament	
econòmic	(OCDE)	amb	la	despesa	privada	en	educació	més	
alta.	Aquest	és	un	aspecte	que	no	només	afecta	l’escola	
concertada,	la	qual	tradicionalment	demana	aportacions	a	
les	famílies	per	cobrir	determinades	activitats,	sinó	també	
una	escola	pública	cada	vegada	més	diversa.	L’estudi	sobre	
les	desigualtats	educatives	a	Barcelona	va	incloure	una	
aproximació	als	costos	d’escolarització	entre	diferents	
territoris,	a	partir	de	dades	obtingudes	pel	CEB	mitjançant	
una	enquesta	que	es	va	passar	a	tots	els	centres	de	
Barcelona.	Malgrat	que	el	qüestionari	no	va	ser	respost	per	

Gràfic 3. Índex de dissimilitud de l’alumnat estranger per zones 
educatives, en l’escenari real i en l’escenari simulat d’assignació del 
centre més proper. Barcelona, curs 2016-2017
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La	taula	1	presenta	les	dades	de	costos	privats	de	
l’escolarització	per	districtes	per	a	cadascuna	d’aquestes	
partides,	incloent-hi	sector	públic	i	privat.	La	taula	presenta	
la	mitjana	de	costos	de	cada	partida	entre	els	centres	del	
districte,	així	com	la	desviació	típica	(d.t)	com	a	expressió	de	
la	desigualtat	interna	dins	de	cada	districte.	Les	diferències	
territorials	són	molt	pronunciades	i	s’associen	fortament	
al	nivell	de	renda	de	cada	districte	de	la	ciutat	—que	són,	
d’altra	banda,	els	districtes	amb	més	presència	d’escola	
concertada—.	S’evidencien	especialment	en	les	quotes	
anuals	i	en	les	aportacions	a	les	fundacions	(tot	i	que	cal	
recordar	el	dèficit	d’informació	de	dades	relatives	al	sector	
concertat).	Igualment,	és	visible	que	als	districtes	on	els	
costos	d’escolarització	són	més	elevats	també	ho	són	les	
diferències	internes.	La	dispersió	dels	costos	en	totes	les	
partides	és	especialment	elevada	als	districtes	de	les	Corts	i	

la	totalitat	de	centres	(hi	ha	menys	representació	d’escoles	
concertades),	les	dades	permeten	observar	unes	diferències	
territorials	molt	accentuades,	tant	pel	que	fa	a	les	mitjanes	
de	costos	com	especialment	pel	que	fa	a	la	dispersió	de	
costos	dins	els	mateixos	territoris.	

La	informació	sobre	costos	es	recull	en	quatre	partides	
diferenciades:	quota	anual,	colònies,	menjador	i	associació	
de	mares	i	pares	d’alumnes	(AMPA).	En	el	cas	dels	centres	
concertats	s’hi	afegeixen	les	aportacions	a	fundacions,	
mecanisme	de	finançament	clau,	especialment	del	sector	
privat	religiós.	La	dispersió	en	les	pràctiques	comptables	
dels	centres	escolars	és	probable	que	expliqui,	en	algun	cas,	
les	diferències	d’algunes	partides	entre	centres,	però	des	
d’un	punt	de	vista	agregat,	es	poden	observar	diferències	
significatives	en	els	nivells	mitjans	de	costos.	

Taula 1: Costos privats anuals associats a l’escolarització de segon cicle d’educació infantil i primària, per districtes de la ciutat (sector públic i concertat), 
en euros corrents. Barcelona, curs 2016-2017

	 Quota	anual	 Colònies	 Menjador	 AMPA	 Fundació

	 Mitjana	 d.t.	 Mitjana	 d.t.	 Mitjana	 d.t.	 Mitjana	 d.t.	 Mitjana	 d.t.

Ciutat	Vella	 286,0	 75,6	 131,9	 23,7	 6,78	 0,23	 21,9	 2,9	 195,0	 60,6

L’Eixample	 725,2	 74,9	 174,9	 11,5	 7,04	 0,19	 42,8	 2,8	 181,7	 42,2

Sants-Montjuïc	 375,0	 70,3	 132,7	 13,1	 6,73	 0,17	 24,9	 1,9	 15,0	 –

Les	Corts	 454,7	 120,2	 180,7	 17,3	 6,94	 0,27	 30,8	 3,9	 38,0	 6,9

Sarrià - Sant Gervasi 1.062,9 153,6 183,5 17,1 7,43 0,29 41,4 6,6 352,4 102,7

Gràcia 470,4 80,5 150,7 9,6 6,73 0,15 40,1 4,0 192,8 59,4

Horta	-	Guinardó	 388,4	 67,9	 156,3	 11,2	 6,74	 0,27	 42,1	 4,9	 422,0	 144,4

Nou	Barris	 298,9	 42,5	 182,2	 15,8	 6,51	 0,13	 25,9	 2,2	 162,3	 22,7

Sant Andreu 352,3 58,9 163,7 10,3 6,38 0,13 31,4 2,2 109,3 51,2

Sant Martí 329,9 41,8 148,3 11,0 6,39 0,22 35,4 2,8 758,7 28,7

Font:	Elaborat	a	partir	de	dades	facilitades	pel	CEB.
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Sarrià	-	Sant	Gervasi	i	ho	és	molt	menys	a	Nou	Barris	o	Sant	
Martí.	És	interessant	i	sorprenent,	d’altra	banda,	que	malgrat	
presentar	costos	mitjans	d’escolarització	molt	elevats,	el	
districte	de	l’Eixample	presenti	nivells	baixos	de	dispersió.	

Les	diferències	observades	de	manera	agregada	es	
constaten,	també,	quan	només	analitzem	les	diferències	
dins	la	xarxa	pública	per	territoris.	La	figura	3	permet	
visualitzar	la	dispersió	territorial	de	les	quotes	anuals	dels	
centres	públics	d’educació	infantil	i	primària.	Tot	i	que	les	
diferències	són	menys	pronunciades	que	les	que	s’observen	
per	ambdós	sectors	de	manera	agregada,	la	jerarquia	per	
districtes	es	pot	constatar	en	les	diferències	per	zones	quan	
només	s’analitzen	els	costos	del	sector	públic.	Les	ZE	dels	
districtes	4	i	5	tenen	costos	alts,	sensiblement	per	sobre	
de	la	mitjana	de	totes	les	ZE	(190	€).	Així	mateix,	la	Font	
d’en	Fargues	(ZE14),	amb	una	densitat	d’escoles,	té	una	
mitjana	de	costos	d’escolarització	elevada,	així	com	una	
dispersió	interna	també	molt	elevada.	En	l’altre	extrem,	
les	ZE	socialment	més	desafavorides	tenen	costos	de	quota	
anual	per	sota	de	la	mitjana	de	la	ciutat.	És	el	cas	de	Ciutat	
Vella,	les	ZE	de	Nou	Barris,	o	les	de	Sants-Montjuïc.	El	mapa	
reflecteix,	també,	els	contrastos	de	costos	entre	zones	del	
mateix	districte.	Així	el	Parc	i	la	Llacuna,	la	Vila	Olímpica, 
Diagonal	Mar	i	el	Front	Marítim	–	Poblenou	(ZE26)	presenta	
costos	sensiblement	més	elevats	que	les	altres	zones	de	
Sant	Martí,	o	Baró	de	Viver	-	el	Bon	Pastor	té	costos	molt	
menors	respecte	a	la	resta	de	zones	de	Sant	Andreu.	

També	en	les	quotes	a	les	AMPA	(no	reflectides	al	mapa)	
es	fan	visibles	les	desigualtats	espacials	a	la	ciutat.	Aquest	
és	un	indicador	especialment	interessant	perquè	actua	
com	a	proxy	del	volum	d’activitats	complementàries	que	

mobilitzen	les	AMPA	(sortides	formatives,	sisena	hora	
dins	els	centres	finançada	per	l’AMPA,	contractacions	
d’especialistes	a	l’etapa	de	preescolar).	En	un	context	en	el	
qual	l’adquisició	de	competències	personals	i	professionals	
va	molt	més	enllà	del	seguiment	del	currículum	escolar,	és	
evident	que	aquesta	constitueix	una	de	les	principals	fonts	
de desigualtat educativa. 

La lluita contra la segregació escolar a Barcelona: 
prioritats i propostes
Els	resultats	de	l’estudi	sobre	equivalència	territorial	i	
desigualtats	educatives	a	Barcelona proporcionen	un	
diagnòstic	complet	de	les	desigualtats	territorials	a	la	
ciutat.	Aquestes	desigualtats	responen	a	causes	diverses	als	

Figura 3. Quota anual mitjana dels centres públics de segon cicle 
d’educació infantil i primària, per zona educativa. Barcelona,  
curs 2016-2017.
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diferent	territoris.	Reduir-les	requereix	mesures	generals	
per	millorar	l’escolarització	equilibrada	en	tots	els	centres	
i	mesures	específiques	adreçades	a	territoris	concrets	amb	
l’objectiu	de	compensar	els	diversos	factors	de	desigualtat.	
En	aquest	moment,	el	Consorci	d’Educació	de	Barcelona	ha	
impulsat	un	Pla	de	xoc	contra	la	segregació	i	per	la	igualtat	
d’oportunitats	en	educació a	la	ciutat.	El	Pla	suposa,	per	
primera	vegada,	impulsar	un	programa	ambiciós	amb	
l’objectiu	de	millorar	l’escolarització	equilibrada	a	la	ciutat,	
detectar	les	necessitats	d’aprenentatge	de	la	infància	
vulnerable,	prioritzar	i	focalitzar	recursos	per	a	la	igualtat	
d’oportunitats,	avançar	cap	a	l’equivalència	en	la	qualitat	
educativa	de	tots	els	centres	impulsant	la	innovació	i	
millorar	les	polítiques	d’informació	i	atenció	a	les	famílies.	

Cal	destacar	el	pas	que	suposa	una	millor	coordinació	amb	
els	serveis	socials	de	la	ciutat	en	la	detecció	de	la	infància	
amb	necessitats	de	suport	educatiu,	l’establiment	d’una	
reserva	de	places	proporcional	a	les	necessitats	de	cada	
territori	(és	a	dir,	una	aplicació	avançada	de	l’article	48	
de	la	LEC)	als	nivells	de	P3	i	primer	d’ESO,	la	distribució	
de	la	matrícula	viva	independentment	de	les	vacants	
existents	als	centres,	el	possible	tancament	de	línies	o	
grups	per	sobreoferta	o	per	revertir	la	segregació	escolar	
existent	o	l’increment	o	decrement	de	ràtios	en	funció	de	
les	necessitats	d’escolarització	i	amb	independència	de	les	
vacants	de	què	disposi	cada	centre.	El	Pla	inclou,	també,	
garanties	de	gratuïtat	per	a	l’alumnat	més	vulnerable	
pel	que	fa	al	menjador	escolar,	l’exempció	de	quotes	
voluntàries,	les	activitats	extraescolars	esportives	o	les	
activitats	d’estiu	(colònies,	casals,	etcètera).	El	Consorci	
preveu,	així	mateix,	que	els	equips	d’assessorament	i	
orientació	psicopedagògica	(EAP)	duguin	a	terme	plans	

de	seguiment	individualitzat	de	l’alumnat	més	vulnerable,	
impulsar	les	comissions	socials	dels	centres,	les	unitats	
de	referència	territorial	i	la	focalització	dels	programes	de	
diversificació	curricular	per	a	l’alumnat	més	vulnerable.	
Així	mateix,	es	preveu	ampliar	les	sessions	informatives	
a	les	famílies	en	els	diferents	territoris,	acompanyar	
especialment	les	famílies	més	vulnerables	en	el	procés	
d’escolarització	i	consolidar	les	oficines	d’escolarització	als	
districtes	de	la	ciutat	amb	més	índex	de	vulnerabilitat.

Les	mesures	del	Pla	de	xoc	són,	sens	dubte,	ambicioses	i,	
sens	dubte,	poden	tenir	un	impacte	positiu	per	revertir	
la	segregació	escolar	a	la	ciutat	en	els	propers	anys.	
L’avaluació	del	seu	impacte	permetrà	constatar-ne	
l’efectivitat	els	propers	anys.	El	Pla	de	xoc	respon,	per	tant,	
a	les	mesures	que	amb	caràcter	general	poden	reduir	les	
desigualtats	territorials	a	la	ciutat.	De	manera	paral·lela	
caldrà	tenir	en	compte	alguns	desequilibris	territorials	
específics	a	la	ciutat	que	requeriran	intervencions	
focalitzades	en	determinades	zones	o	districtes	de	la	
ciutat.	De	forma	sintètica	identifiquem	algunes	mesures	
complementàries	que	ajudarien	a	compensar	les	actuals	
desigualtats	territorials	en	determinades	zones5.

•	Les	situacions	d’infraoferta	de	places	d’escola	
pública	es	palesen	en	determinades	zones	de	la	ciutat,	
especialment	al	Carmel	i	a	Nou	Barris.	Cal	ampliar	
l’oferta	de	places	en	alguns	territoris	mitjançant	
l’obertura	de	nous	grups	o	la	creació	de	nous	centres	
escolars.

5. Una síntesi de les mesures proposades per a les diferents zones educatives 
es pot consultar a l’informe “Equivalència territorial en la planificació educativa a 
Barcelona”. 
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•	En	sentit	contrari,	hi	ha	territoris	amb	un	gran	excés	
d’oferta	de	places,	especialment	a	zones	de	Sarrià	-	Sant	
Gervasi	i	a	la	Font	d’en	Fargues.	En	aquests	territoris	
caldria	corregir	els	excessos	d’oferta	posant	especial	
atenció	a	la	situació	dels	centres	amb	excés	d’oferta	
crònic.	Així	mateix,	caldria	fer	una	revisió	dels	grups	
concertats	prèviament	al	procés	de	preinscripció	als	
centres	amb	baixa	demanda	estructural.	 

•	Bona	part	de	l’oferta	d’escola	concertada	de	la	ciutat	
té	poc	caràcter	compensatori	de	les	desigualtats.	Aquest	
hauria	d’esdevenir	un	criteri	decisiu	tant	per	a	l’obertura	
de	nous	grups	com	per	a	la	concessió	o	renovació	de	
concerts.

•	Amb	caràcter	general,	la	baixa	capacitat	de	retenció	
de	les	zones	educatives	redueix	l’escolarització	de	
proximitat	(la	qual	ja	hem	vist	que	redueix	sensiblement	
la	segregació	escolar).	Caldria	revisar	l’actual	model	de	
zonificació	que	permet	una	gran	capacitat	d’elecció	de	
centre	i,	així	mateix,	permet	considerar	com	a	centres	de	
proximitat	escoles	que	estan	notablement	lluny	del	lloc	
de	residència	i	fins	i	tot	fora	de	la	zona	escolar.

•	Les	mesures	que	inclou	l’actual	pla	de	xoc	per	
assegurar	l’escolarització	equilibrada	tenen	molta	
potencialitat.	Caldria	considerar,	tanmateix,	la	
possibilitat	de	redistribuir	l’alumnat	de	necessitats	
específiques	de	suport	educatiu	(NESE)	entre	centres	
públics	i	concertats	fins	i	tot	després	de	completar-se	el	
procés	de	preinscripció,	en	la	línia	que	han	seguit	altres	
municipis	catalans.

•	Finalment,	cal	considerar	plans	d’intervenció	
específics	en	territoris	especialment	vulnerables	des	
del	punt	de	vista	educatiu.	La	compensació	de	les	
desigualtats	també	exigeix	desplegar	mesures	d’acció	
prioritària	a	les	zones	en	pitjor	situació	(especialment	
al	districte	de	Nou	Barris)	i	planificar	accions	no	
només	adreçades	a	corregir	els	desequilibris	en	l’accés,	
sinó	també	en	les	condicions	d’escolarització	i	en	els	
resultats educatius.
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Aquest article posa en relleu les mancances existents 
pel que fa a la informació i a les dades sobre la realitat 
de les oportunitats educatives a la ciutat de Barcelona; 
primer per a l’etapa infantil no universal ni obligatòria, 
segon per a la franja de P3 a 4t d’ESO, tercer per a l’etapa 
postobligatòria, i finalment, per a l’educació més enllà 
del temps escolar que es desenvolupa en activitats 
extraescolars esportives, artístiques, caus i esplais, 
entorns socioeducatius, o durant les vacances d’estiu.   
El text mostra com els dos informes sobre les oportunitats 
educatives de Barcelona elaborats per a l’Ajuntament per 
part de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona – 
Institut Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) han contribuït a omplir aquest buit d’informació 
pública i han situat així la ciutat en una posició millor 
per obrir debats, compartir reptes i desplegar polítiques 
educatives més robustes i més ben informades. 

Fins	fa	ben	poc	Barcelona	no	disposava	d’una	eina	
periòdica	per	radiografiar	la	situació	de	l’educació	a	la	
ciutat	que	fos	útil	per	sistematitzar	i	analitzar	amb	rigor	
les	dades	disponibles,	i	fer-ne	seguiment,	tot	identificant	
reptes	i	experiències	rellevants.	L’àmbit	de	la	salut	sí	que	
té	una	llarga	i	robusta	tradició	d’informes	sobre	la	situació	
de	la	salut	a	la	ciutat:	des	del	1983,	anualment,	l’Agència	de	
Salut	Pública	de	Barcelona	elabora	i	publica	l’informe	“La	
salut	a	Barcelona” en	què	presenta	l’estat	de	la	situació	i	fa	
seguiment	dels	principals	indicadors	en	salut	a	la	ciutat	en	
el	marc	dels	determinants	de	l’entorn	socioeconòmic	i	físic.	

Oportunitats  
educatives de la infància  
i l’adolescència: 
informes per basar les polítiques 
públiques en evidències

Maria Truñó1

Paraules clau: equitat, oportunitats educatives, reptes 
educatius, desigualtats

1. Comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (des d’agost del 
2019) i directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (d’octubre 
del 2015 a juliol del 2019).
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Davant	d’aquest	buit,	l’any	2016	l’Àrea	de	Drets	Socials	de	
l’Ajuntament	de	Barcelona	va	fer	un	encàrrec	en	aquest	
sentit	a	l’Institut	Infància	i	Adolescència	de	Barcelona	
(IIAB-IERMB),	un	ens	públic	dedicat	al	coneixement	per	
millorar	polítiques	que	afecten	la	infància.	

Com	a	directora	de	l’IIAB	vaig	dirigir	el	primer	informe	
“Oportunitats	educatives	a	Barcelona”	del	2016,	en	
l’elaboració	del	qual	va	participar	un	equip	investigador	
compost	per	Elena	Sintes,	Sheila	González	i	Albert	
Sánchez-Gelabert,	i	el	segon	informe	“Oportunitats	
educatives	de	la	infància	i	l’adolescència	a	Barcelona	
2018-2019”	amb	Alba	Castejón	i	Adrián	Zancajo2.	També	
hi	va	participar	un	comitè	assessor	de	persones	expertes	
de	l’àmbit	de	la	recerca	que	vetllava	per	la	qualitat	dels	
enfocaments	i	les	anàlisis.	Estem	a	l’inici,	doncs,	d’una	
sèrie	de	recerques	que	esperem	que	tinguin	un	llarg	
recorregut	i	es	consolidin,	com	en	l’àmbit	de	la	salut.

Aquestes	dades	i	anàlisis	que	recullen	els	dos	informes	
d’oportunitats	educatives	a	Barcelona volen	servir	per	
radiografiar	la	situació	de	l’educació	en	la	infància	i	
l’adolescència	(0-17	anys)	partint	d’indicadors,	així	com	
identificar	i	dimensionar	els	principals	reptes	de	les	
polítiques	educatives	a	la	ciutat	de	Barcelona.	I,	més	enllà	
de	la	generació	de	coneixement,	volen	també	ser	informes	
útils	per	al	canvi	i	la	millora	i,	per	tant,	volen	enriquir	
debats	informats,	així	com	afavorir	que	les	decisions	de	
política	pública	es	prenguin	a	partir	d’evidències	i	que	
vagin	orientades	cap	el	gran	objectiu	de	l’equitat	educativa.

L’educació	no	és	una	política	pública	més,	és	una	política	
vertebral	en	una	societat	que	necessita	tota	mena	de	

capacitats	per	resoldre	problemes	i	millorar	la	vida	de	
les	persones.	El	seu	potencial	predistributiu	i	de	millora	
de	l’equitat	i	la	cohesió	social	és	inqüestionable,	i	és	
per	això	que	cal	enfocar-la	cap	aquí.	Alhora,	l’educació	
afecta	enormement	el	benestar	i	les	vides	dels	infants	i	
adolescents,	ja	que	tots	i	totes	passen	a	l’escola	bressol,	
a	l’escola	i	a	l’institut	molt	temps	en	una	etapa	clau	i	on	
viuen	experiències	vitals	molt	importants	que	també	els	
condicionen	les	seves	trajectòries	vitals.	En	aquest	sentit,	
l’educació	no	només	hauria	d’interessar	en	el	cas	de	tenir	
fills,	filles,	nets,	netes,	sinó	que	hauria	de	ser	un	tema	
polític	rellevant	per	al	conjunt	de	la	ciutat,	atès	el	seu	
caràcter	emancipador	i	transformador	de	la	societat.		

Més	enllà	del	propòsit	d’analitzar	la	situació	de	les	
oportunitats	educatives	de	la	infància	i	l’adolescència	a	la	
ciutat	de	Barcelona	posant	un	focus	especial	en	l’equitat	
educativa,	cal	subratllar	quatre	punts	forts	d’aquests	
informes:	en	primer	lloc,	abasten	les	oportunitats	
educatives	en	un	sentit	ampli,	des	de	la	primera	
infància,	passant	per	l’etapa	universal	i	obligatòria	de	
P3	a	4t	d’ESO,	fins	a	la	secundària	postobligatòria	i	les	
oportunitats	educatives	més	enllà	del	temps	escolar.	En	
segon	lloc,	analitzen	la	situació	a	escala	de	ciutat	i	també	
amb	desagregació	als	deu	districtes	per	tal	de	capturar	
disparitats	i	similituds	territorials.	En	tercer	lloc,	plantegen	
una	fotografia	fixa	i,	alhora,	una	evolució	temporal	dels	

2. L’informe del 2016-2017 es pot descarregar a l’enllaç següent: http://
institutinfancia.cat/mediateca/informe-oportunitats-educatives-
barcelona-2016/. I el del 2018-2019 es pot descarregar en aquest enllaç: 
http://institutinfancia.cat/mediateca/informe-oportunitats-educatives-de-la-
infancia-i-ladolescencia-a-barcelona-2018-2019/
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principals	indicadors.	Finalment,	en	darrer	lloc,	els	
informes	també	combinen	l’anàlisi	de	les	darreres	dades	
estadístiques	consolidades	(amb	les	limitacions	vinculades	
a	l’escassetat	i	amb	la	voluntat	de	treballar	conjuntament	
per	millorar	en	la	gestió	del	coneixement)	amb	anàlisis	
qualitatives	d’experiències	rellevants	enfocades	a	treballar	
en	els	reptes	identificats.		

1. Principals reptes en les polítiques educatives  
a la ciutat

1.1 Petita infància: reforçar i diversificar l’oferta pública 
d’educació i criança i mobilitzar perfils socials menys 
presents 
Tenim	evidències	suficients	per	assegurar	que	el	primer	
cicle	d’educació	infantil	hauria	de	ser	reconegut	com	a	
etapa	educativa	estratègica	i	tendir	a	ampliar	la	seva	oferta	
pública	cap	a	la	universalització	i	diversificació	tenint	en	
compte	els	diferents	nivells	de	l’Administració	pública.	
Ara	bé,	la	realitat	barcelonina	dista	d’aquest	horitzó:	el	
44,3%	d’infants	de	0	a	2	anys	estan	escolaritzats	en	escoles	
bressol	municipals	(EBM)	o	llars	d’infants	privades	i	es	
confirma	la	tendència	creixent	d’aquesta	taxa,	que	és	
superior	a	la	catalana	(38,2%).	Tanmateix,	persisteixen	
importants	disparitats	territorials,	i	els	districtes	de	menor	
renda	escolaritzen	significativament	menys:	a	les	Corts	o	
Sarrià	-	Sant	Gervasi	es	duplica	la	taxa	d’escolarització	0-2	
de	Ciutat	Vella.	

Davant	d’aquesta	desigualtat,	si	mirem	específicament	
l’oferta	pública	en	la	xarxa	d’EBM,	veiem	que	tan	sols	
atén	el	20%	dels	infants	menors	de	tres	anys	de	la	ciutat	
(mentre	que	les	llars	d’infants	privades	n’atenen	un	24%).	

En	aquest	escenari	és	pertinent	que	com	a	servei	públic	
escàs	(només	absorbeix	el	54%	de	la	demanda),	costós	
(i	pendent	de	cofinançament	de	la	Generalitat)	i	molt	
valuós	socialment,	reforcem	el	seu	paper	clau	per	reduir	
desigualtats	educatives	(més	enllà	de	ser	concebut	com	un	
dispositiu	per	a	la	conciliació	laboral).	En	aquest	sentit,	
és	important	tenir	en	compte	el	creixement	de	l’oferta	
pública	amb	la	xarxa	d’EBM	allà	on	hi	ha	més	necessitats	
socioeconòmiques	i	taxes	d’escolarització	més	baixes,	i	
cuidar,	alhora,	la	barreja	de	perfils	socials	als	centres.	
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Un	dels	reptes	principals,	doncs,	és	arribar	als	públics	
tradicionalment	absents	en	l’educació	infantil	de	primer	
cicle,	precisament	perquè	és	en	aquests	sectors	socials	on	
hi	ha	més	evidències	dels	impactes	positius	en	les	seves	
trajectòries	educatives	i,	per	tant,	en	la	cohesió	social.

En	aquesta	mateixa	direcció,	la	introducció	de	la	tarifació	
social	a	les	EBM	(a	partir	del	curs	2017-2018),	com	a	mesura	
d’assequibilitat	econòmica,	pretenia	reduir	els	obstacles	
econòmics	del	preu	públic	fix	en	l’accés	a	aquest	servei	
educatiu	per	tal	d’afavorir	una	major	escolarització	dels	
infants	de	famílies	més	desafavorides	socialment	i	menys	
presents.	Una	dada	il·lustrativa	en	aquest	sentit	és	que	els	
infants	estrangers	de	la	ciutat	estan	3,5	vegades	menys	
escolaritzats	en	l’etapa	0-2	que	els	autòctons.

1.2. De P3 a 4t d’ESO: increment d’oferta i demanda en 
centres públics i segregació escolar
En	aquestes	etapes	d’educació	universal	i	obligatòria	
s’escolaritzen	a	la	ciutat	prop	de	180.000	infants	i	
adolescents	d’entre	els	3	i	els	16	anys.	Amb	les	darreres	
dades,	es	consolida	el	canvi	de	tendència	dels	últims	anys	
amb	l’increment	sostingut	tant	en	la	demanda	de	places	
públiques	a	P3	com	en	la	matrícula	en	centres	públics	
en	tots	els	nivells.	Alhora,	s’identifica	una	sobreoferta	
de	places	concertades	a	P3,	ja	que	de	cada	cinc	places	
concertades	ofertes,	finalment	una	no	es	demana.	

Tanmateix,	el	pes	estructural	del	sector	privat	concertat	
continua	sent	molt	superior	a	la	ciutat	respecte	al	conjunt	
de	Catalunya:	l’alumnat	matriculat	en	centres	públics	
en	les	tres	etapes	se	situa	per	sota	del	47%	a	Barcelona	i	
per	sobre	del	63%	a	Catalunya.	Com	a	mínim,	assimilar	

el	context	barceloní	al	català	revertint	el	dèficit	històric	
de	centres	públics	en	les	etapes	universals	i	obligatòries,	
sobretot	a	l’ESO,	és	un	dels	principals	reptes	educatius	de	
la ciutat. 

D’altra	banda,	les	dades	analitzades	confirmen	la	
distribució	desigual	d’alumnat	amb	majors	complexitats	
socials	i,	per	tant,	educatives:	els	centres	concertats	de	
Barcelona	escolaritzen	2	vegades	menys	infants	amb	
necessitats	específiques	de	suport	educatiu	(NESE),	3	
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Gràfic 2. Percentatge d’alumnat de 2n cicle d’educació infantil d’educació 
primària i d’ESO, segons titularitat. Curs 2017-2018

Font: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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vegades	menys	infants	estrangers	i	4	vegades	menys	
alumnes	amb	beques	menjador	que	els	públics.	Per	revertir	
aquesta	realitat	tant	desigual	entre	els	centres	amb	fons	
públics	de	la	ciutat,	des	del	curs	2019-2020	disposem	d’una	
eina:	el	Pla	de	xoc	contra	la	segregació,	per	la	igualtat	
d’oportunitats	i	l’èxit	educatiu.	Aquest	pla	pioner,	impulsat	
per	l’Ajuntament	en	el	marc	del	Consorci	d’Educació	de	
Barcelona,	posa	fil	a	l’agulla	per	fer	front	a	la	ciutat	a	
aquest	problema	estructural	del	sistema	educatiu,	en	línia	
amb	el	Pacte	contra	la	segregació	escolar	a	Catalunya	
impulsat	pel	Síndic de Greuges.	Caldrà	desenvolupar-lo	
a	fons	i	avaluar-lo	per	assegurar	que	avança	i	assoleix	
els	objectius	d’una	escolarització	més	equilibrada	i	de	
proximitat	a	partir	de	la	corresponsabilitat	entre	centres	
amb	fons	públics	en	l’atenció	a	l’alumnat	amb	necessitats	
específiques	de	suport	educatiu.

Respecte	a	la	taxa	de	graduació	a	4t	d’ESO,	Barcelona	ha	
seguit	una	tendència	ascendent	fins	al	91%	actual,	i	se	
situa	4	punts	per	sobre	de	Catalunya	(86,7%).	Pel	que	fa	a	
l’assoliment	de	competències	bàsiques,	cal	destacar	que	
ha	disminuït	un	25%	la	disparitat	entre	districtes	a	partir	
de	la	millora	dels	resultats	a	Ciutat	Vella	(en	dos	cursos	ha	
passat	del	35,5%	al	29%),	mentre	que	Sarrià	-	Sant	Gervasi	
es	manté	en	un	5%.	Si	bé	caldrà	corroborar	la	consolidació	
i	l’abast	d’aquests	indicadors	els	propers	anys,	apunten	
en	la	bona	direcció	en	un	repte	clau	de	la	ciutat,	recollit	
en	l’Estratègia	per	a	la	inclusió	social	i	la	reducció	de	les	
desigualtats	2017-2027	de	Barcelona:	reduir	la	disparitat	
territorial	en	l’èxit	educatiu	de	l’alumnat.	

Tot	i	aquestes	dades	de	tendència	positiva,	cal	no	oblidar	
que	la	fotografia	té	excessius	contrastos:	el	percentatge	

de	no	assoliment	de	competències	bàsiques	en	acabar	
l’ESO	a	Ciutat	Vella	continua	sent	6	vegades	superior	que	a	
Sarrià-Sant	Gervasi.	Per	tant,	calen	grans	esforços	enfocats	
a	reduir	les	desigualtats	de	resultats	escolars	a	escala	
territorial,	entre	d’altres,	a	partir	de	la	priorització	de	
recursos	segons	perfils	de	l’alumnat	que	atén	cada	centre,	
en	paral·lel	a	combatre	la	ja	esmentada	segregació	escolar.

1.3. Secundària postobligatòria: abandonament i trajectòries 
educatives
En	l’etapa	secundària	postobligatòria	a	Barcelona,	el	
batxillerat	continua	sent	l’opció	escollida	per	6	de	cada	
10	estudiants,	per	només	4	de	cada	10	que	trien	cicles	
formatius	de	grau	mitjà	(CFGM).	Tanmateix,	és	destacable	
el	creixement	sostingut	dels	alumnes	matriculats	a	
CFGM	amb	un	43%	més	des	del	curs	2006-2007.	També	
cal	subratllar	l’increment	d’oferta	en	centres	públics:	al	
curs	2019-2020	només	resta	un	districte	sense	cap	centre	
públic	de	formació	professional	(Sarrià	-	Sant	Gervasi).	
Tot	i	les	millores	assenyalades,	cal	incrementar	el	nombre	
de	centres	i	places	públiques	a	l’etapa	postobligatòria,	
sobretot	en	CFGM.

Novament,	un	tret	diferencial	de	la	ciutat	en	la	secundària	
postobligatòria	comparativament	amb	el	conjunt	de	
Catalunya	és	el	gran	pes	del	sector	privat:	la	matrícula	
pública	de	Barcelona	se	situa	uns	30	punts	per	sota	de	
la	catalana.	Pel	que	fa	a	batxillerat,	la	matrícula	pública	
només	és	majoritària	en	tres	districtes:	Sant	Martí,	Nou	
Barris	i	Sants-Montjuïc.

Prevenir	l’abandonament	prematur	dels	estudis,	amb	
dispositius	d’orientació	educativa	i	una	major	oferta	
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assequible,	és	un	repte	no	només	de	ciutat,	sinó	europeu,	ja	
que	s’alinea	amb	la	fita	de	l’Estratègia	Europa	2020.	 
Cal	continuar	apostant	per	recursos	de	noves	oportunitats	
per	a	aquells	(sobretot	són	nois)	que	han	abandonat	el	
sistema	educatiu	prematurament	per	tal	d’aconseguir	
que	reprenguin	el	seu	recorregut	formatiu,	com	en	el	
servei	socioeducatiu	municipal	en	fase	pilot	de	l’Escola	
de	Segones	Oportunitats	oberta	el	2019	a	la	ciutat.	
Persisteixen	desigualtats	i	exclusions	en	el	sistema	
educatiu,	per	la	qual	cosa	cal	millorar	l’articulació,	
dispositius	i	suports	per	allargar	les	trajectòries	formatives,	
tot	afavorint	una	major	participació	de	les	noies	en	els	
CFGM	i	més	presència	d’alumnat	estranger	en	el	conjunt	de	
la	secundària	postobligatòria.	

2. Oportunitats educatives més enllà del temps escolar: 
diversitat d’agents, disparitat i manca d’articulació 
d’oferta, i desigualtats en l’accés segons perfils socials  
Aquest	és,	sens	dubte,	l’àmbit	en	el	qual	es	fa	més	difícil	
disposar	d’una	diagnosi	acurada,	fet	que	evidencia	el	
camí	que	queda	per	recórrer	en	el	reconeixement	de	les	
oportunitats	educatives	i	els	entorns	d’aprenentatges	
més	enllà	de	l’escola	com	a	part	fonamental	dels	drets	
a	l’educació	i	al	lleure.	Les	dades	disponibles	fins	ara	
apunten	clarament	al	fet	que	la	cobertura	de	les	activitats	
educatives	fora	de	l’escola	és	molt	dispar	segons	els	
àmbits:	menys	d’un	10%	participa	en	associacions	de	
lleure	educatiu	durant	el	curs,	un	54%	en	activitats	de	la	
campanya	de	vacances	d’estiu	i	un	70%	en	activitats	de	
lleure	esportiu	setmanalment.

Taula 1. Centres educatius de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà (CFGM) (%), segons titularitat i districte. Curs 2017-2018.  

   Batxillerat (%)   CFGM (%)  

  Públics  Privats  Privats concertats Públics  Privats Privats concertats

Catalunya	 	 66,7	 23,0	 10,3	 65,1	 15,9	 19,0

Barcelona	 	 39,5	 38,2	 22,3	 31,5	 31,5	 37,0

Ciutat	Vella	 60,0	 0,0	 40,0	 44,4	 0,0	 55,6

L’Eixample		 26,1	 56,5	 17,4	 21,4	 57,1	 21,4

Sants-Montjuïc	 66,7	 8,3	 25,0	 30,0	 50,0	 20,0

Les	Corts	 	 27,3	 54,5	 18,2	 20,0	 40,0	 40,0

Sarrià-Sant Gervasi 12,5 78,1 9,4 0,0 50,0 50,0

Gràcia  33,3 44,4 22,2 0,0 33,3 66,7

Horta-Guinardó	 41,2	 41,2	 17,6	 66,7	 16,7	 16,7

Nou	Barris	 		 66,7	 6,7	 26,7	 42,9	 0,0	 57,1

Sant Andreu 33,3 8,3 58,3 0,0 40,0 60,0

Sant Martí  68,8 12,5 18,8 62,5 12,5 25,0

Font:	Departament	d’Educació	de	la	Generalitat	de	Catalunya.
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Pel	que	fa	als	ajuts	econòmics	per	a	l’accés	a	aquestes	
activitats,	sabem	que	el	8,4%	dels	infants	i	adolescents	
reben	ajuts	per	a	la	pràctica	esportiva	fora	de	l’horari	
escolar	i	que	el	nombre	d’aquestes	beques	s’ha	multiplicat	
per	4	entre	el	2014	i	el	2017.	Les	activitats	de	lleure	d’estiu	
de	la	campanya	de	vacances	han	duplicat	els	infants	
participants,	i	els	ajuts	municipals	per	accedir-hi	gairebé	
s’han	triplicat	des	de	l’any	2013.	D’altra	banda,	un	terç	

dels	131	caus	i	esplais	a	la	ciutat	tenen	més	d’un	30%	dels	
participants	amb	beca.	

Malgrat	tots	els	recursos	invertits	en	els	darrers	anys,	
millorar	l’equitat	en	l’accés	a	la	diversitat	d’activitats	i	
entorns	d’aprenentatges	fora	del	temps	escolar	continua	
sent	un	repte	cabdal	amb	factors	no	només	econòmics,	
sinó	també	de	dèficits	territorials	en	l’oferta	i	de	barreres	
socioculturals	que	allunyen	certs	perfils	d’infants	i	
joves	d’aquestes	oportunitats	d’alt	valor	educatiu.	Dues	
experiències	rellevants	de	la	ciutat	analitzades	en	el	darrer	
informe	apunten	a	aquests	reptes:	el	programa	d’educació	
en	el	lleure	Baobab,	per	estimular	caus	i	esplais	en	els	
barris	on	no	hi	ha	aquestes	associacions	(una	vintena	a	la	
ciutat),	o	Instituts	a	Temps	Complet,	per	facilitar	l’accés	
a	activitats	en	el	temps	de	migdia	i	tarda	a	l’ESO	en	
contextos	de	més	complexitats	socials.	

Finalment,	tenim	molt	marge	de	millora	per	consolidar	
la	imprescindible	recollida	i	anàlisi	de	dades	suficients	
quantitatives,	qualitatives	i	territorialitzades,	que	
han	de	ser	útils	per	comprendre	més	bé	els	problemes	
concrets	de	les	diverses	i	desiguals	realitats	educatives	a	
la	ciutat	i	poder	orientar	les	polítiques	públiques	perquè	
tinguin	més	impactes	positius.	I	tant	o	més	important	
que	això	és	convèncer-nos	col·lectivament	i	situar	en	el	
cor	de	les	polítiques	de	la	ciutat	el	que	la	recerca	ja	ha	
evidenciat:	que	la	millora	de	la	qualitat	dels	sistemes	
educatius	passa	inexorablement	per	reduir	els	nivells	de	
desigualtats.	Oportunitats	educatives:	més,	millors	i	més	
ben repartides.
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La postcrisi a la ciutat de Barcelona està consolidant 
una elevada taxa de pobresa infantil i ha fet créixer 
ràpidament la polarització social entre les infàncies 
en plural. És una pauta d’estratificació contrària a la 
del conjunt de la ciutat on la desigualtat de rendes s’ha 
moderat entre el període 2011-2017. Barcelona té una 
taxa de pobresa infantil comparable a la de Madrid i 
Berlín amb una bretxa o intensitat semblant a la mitjana 
catalana. L’article es focalitza en la màxima privació 
material severa en les llars amb infants ateses pels serveis 
socials. La capacitat per reduir la pobresa infantil a través 
de transferències socials és inferior a la registrada el 
2011. Malgrat que no es disposa de les competències 
reguladores del preu de l’habitatge i del mercat de treball, 
el poder local redueix un 17% la taxa de pobresa extrema 
amb les ajudes d’emergència social. Per poder aplicar 
una política activa contra la pobresa infantil en clau 
predistributiva cal una governança multinivell amb un 
enfocament als drets de la infància i un mix de polítiques 
per reactivar l’ascensor social. 

Introducció 
Les	condicions	de	vida	de	la	infància	són	un	indicador	
directe	de	com	una	societat	compleix	o	no	la	igualtat	
d’oportunitats	i	la	justícia	social.	És	a	dir,	ens	mostra	fins	
quin	grau	garanteix	un	bon	inici	(a good start)	a	tots	els	
infants	i	adolescents	que	n’estimuli	les	potencialitats,	i	
que	neutralitzi	alhora	la	influència	desigualadora	dels	seus	
orígens	socials	i	de	renda.	La	pobresa	infantil	és	el	principal	
obstacle	en	aquest	objectiu	i	és	el	resultat	de	com	la	
desigualtat	socioeconòmica	afecta	l’etapa	més	sensible	del	
cicle	vital.	En	la	infància	s’acumulen	majors	riscos	socials	
amb	seqüeles	i	conseqüències	posteriors	en	les	transicions	

Infàncies en desigualtat 
i pobresa a Barcelona
Xavier Martínez-Celorrio
Investigador	del	CRIT	de	la	Universitat	de	Barcelona	(UB)

Paraules clau: pobresa infantil, privació material, 
desigualtat urbana, política social
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juvenils	i	en	l’edat	adulta	en	termes	de	salut,	de	nivell	
educatiu,	d’ocupació	i	d’ingressos.	

Les	grans	ciutats	pateixen	encara	més	les	conseqüències	de	
la	pobresa	infantil,	atès	que	la	seva	mateixa	estratificació	
de	renda	es	polaritza	amb	els	fluxos	de	la	globalització	
neoliberal.	L’arribada	de	professionals	d’alt	nivell	de	renda	
així	com	d’immigrants	i	refugiats	pobres	fa	augmentar	una	
desigualtat	social	cada	cop	més	complexa	i	segregada	però	
sense	que	les	ciutats	disposin	de	les	competències	i	els	
recursos	de	política	social	que	són	centrals	per	reforçar	la	
cohesió	social.		

En	aquest	article,	presentem,	en	primer	lloc,	la	polarització	
social	de	les	infàncies	(en	plural)	a	la	ciutat	de	Barcelona.	
Malgrat	compartir	grup	d’edat,	les	infàncies	es	viuen	
en	el	si	de	famílies	que	pertanyen	a	classes	socials	
amb	socialitzacions	i	oportunitats	molt	desiguals	que	
empitjoren	en	situació	de	pobresa	i	privació.	En	segon	lloc,	
descriurem	la	magnitud	i	l’evolució	de	la	pobresa	infantil	
a	la	ciutat	de	Barcelona	comparada	amb	altres	ciutats	i	
territoris.	En	tercer	lloc,	presentarem	la	intensitat	amb	
què	es	viu	la	pobresa	infantil	a	la	ciutat	posant	el	focus	
en	la	fracció	de	pobresa	severa	atesa	pels	serveis	socials.	
Finalment,	analitzarem	fins	a	quin	punt	les	transferències	
socials	i	la	política	redistributiva	de	l’Estat,	la	comunitat	
autònoma	i	la	ciutat	són	capaces	o	no	de	reduir	la	pobresa	
infantil,	sobretot	la	pobresa	extrema	des	de	l’àmbit	local.

1. La polarització social entre les infàncies a Barcelona
La	població	d’infants	i	adolescents	a	la	ciutat	de	Barcelona	
tan	sols	representa	el	15,1%	dels	residents	a	la	ciutat	(un	
punt	més	en	relació	amb	el	2007),	mentre	que	el	segment	

de	persones	més	grans	de	65	anys	suma	ja	el	21,5%	de	tota	
la	població.	Tot	i	que	la	ciutat	va	envellint,	en	una	de	cada	
quatre	llars	hi	viuen	infants	i	adolescents	de	fins	a	17	anys.	
El	2018	vivien	a	la	ciutat	245.573	infants	i	adolescents	
d’entre	0-17	anys,	el	67%	dels	quals	són	nens	i	nenes	
d’entre	0-11	anys,	i	el	33%	restant	són	adolescents	d’entre	
12-17	anys	(IIAB,	2019).	

La	renda	mitjana	per	unitat	de	consum	de	la	població	0-17	
anys	de	Barcelona	és	de	21.026	euros	anuals	i	suposa	un	6%	
menys	respecte	al	nivell	mitjà	de	la	renda	disponible	dels	
residents	d’entre	18-64	anys.	Tenir	fills	menors	a	càrrec	és	
un	sobrecost	que	resta	renda	disponible	i	pot	conduir	a	la	
pobresa	de	les	llars	en	situacions	sobrevingudes	o	shocks 
massius	com	va	ser	la	Gran	Recessió.	Però	no	podem	parlar	
d’una	infància	en	singular,	homogènia	i	uniforme,	sinó	
de	diferents	infàncies	que	creixen	i	es	desenvolupen	molt	
condicionades	per	la	desigualtat	dels	recursos,	rendes	i	
capitals	culturals	i	socials	dels	seus	nuclis	familiars.	De	
fet,	el	decil	de	llars	amb	infants	de	major	renda	(decil	10)	
multiplica	per	10,3	la	renda	disponible	del	decil	de	llars	
més	pobres	amb	infants	(decil	1),	segons	dades	de	les	
Estadístiques	metropolitanes	sobre	condicions	de	vida	
(EMCV	2016-2017)	(gràfic	1).

El	més	preocupant	és	que	hi	ha	més	polarització	
socioeconòmica	entre	els	infants	de	la	ciutat	per	l’augment	
desproporcionat	de	la	renda	del	decil	superior	respecte	a	
la	resta,	sense	que	hagin	baixat	els	ingressos	dels	decils	
inferiors	que	és	el	que	va	ocórrer	durant	la	Gran	Recessió	
(IERMB,	2018).	Els	infants	i	adolescents	del	10%	de	major	
renda	han	millorat	la	seva	posició	benestant	amb	un	60%	
més	de	renda	disponible	que	la	renda	mitjana	de	llars	amb	
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població infantil. És una tendència preocupant —si es 
confirma en posteriors enquestes de condicions de vida— 
per tres motius: a) és contrària a la pauta d’estratificació del 
conjunt de la ciutat on la desigualtat de rendes s’ha moderat 
en el període 2011-2017; b) la desigualtat entre els infants 
a la ciutat és més gran el 2017 que la desigualtat de la resta 
de la població resident de més de 18 anys i c) la desigualtat 
entre infants i adolescents de Barcelona és superior a la del 
conjunt de Catalunya, cosa que no passava el 2011 (gràfic 2).

En primer lloc, el 2011 l’índex de Gini de desigualtat1 entre 
els infants de Barcelona era de 32,9, i el 2017 va arribar a 
35,6. Mentre que la desigualtat del conjunt de la població 
total s’ha reduït a la ciutat un 3,4%, en el mateix període la 
desigualtat entre els infants barcelonins s’ha incrementat 
un 8,2%. Aquest repunt, tal com veurem, no es tradueix 
en una taxa més alta de pobresa infantil a la ciutat, sinó 

que aquesta ha baixat un 4% entre el 2011 i el 2017. És una 
bona notícia a mitges, atès que a la ciutat no augmenta la 
pobresa per baix sinó que s’incrementa la desigualtat per 
dalt amb un decil superior que pren un avantatge sideral 
respecte a l’anterior decil i a la mitjana. 

En segon lloc, el 2011 la desigualtat entre infants a la 
ciutat era més moderada (32,9) que la registrada en la resta 
de llars amb residents més grans de 18 anys (34,6). Però 
el 2017 la situació s’ha invertit, i hi ha més desigualtat 
infantil (35,6) que desigualtat entre la resta de residents 
(33,4). Mentre que la resta de població de la ciutat s’ha 
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Gràfic 1. Rendes mitjanes anuals de les llars amb població infantil  
(0-17 anys). Barcelona, 2016-2017

Renda mitjana anual de 
llars amb infants: 21.026 € 31,1

32,1

35,6
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31,8

34

32,9

35,3
35,6

Gràfic 2. Índex de Gini de desigualtat de renda disponible. Població infantil 
(0-17 anys) i població total. Catalunya i Barcelona, 2008-2011-2017

 Població total       Població infantil

1. L’índex de Gini és una mesura de la desigualtat expressada com a 
coeficient entre 0 i 1, en què 0 es correspon amb la igualtat absoluta (tots els 
individus tenen els mateixos ingressos) i 1 es correspon amb la desigualtat 
absoluta (un individu acumula tots els ingressos i la resta de persones no té 
cap ingrés). També es pot expressar en una escala 0-100.
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beneficiat	en	major	grau	d’una	recuperació	econòmica	
més	distribuïda,	en	l’etapa	postcrisi	les	llars	amb	infants	i	
adolescents	s’han	fet	desiguals	i	polaritzat	encara	més.

En	tercer	lloc,	el	2011	la	desigualtat	entre	infants	era	
superior	al	conjunt	de	Catalunya	respecte	a	la	ciutat	de	
Barcelona,	però	el	2017	és	a	la	inversa,	i	se	supera	per	poc	
la	mitjana	catalana.	L’aparent	paradoxa	és	que	la	ciutat	
de	Barcelona	s’ha	mostrat	davant	el	cicle	recessiu	més	
resilient	que	el	conjunt	de	Catalunya	i	n’ha	actuat	com	
a	motor	econòmic	(Sarasa	et al.,	2013).	No	obstant	això,	
la	recuperació	econòmica	que	es	registra	a	la	ciutat	des	
del	2013	ha	moderat	la	taxa	de	pobresa	infantil	però	ha	
augmentat	la	desigualtat	entre	els	infants	i	adolescents.	

La	polarització	entre	les	infàncies	a	la	ciutat	de	Barcelona	
es	visualitza	en	el	gràfic	3,	que	mostra	el	canvi	en	
l’estratificació	social	de	les	famílies	amb	menors	a	càrrec	
entre	el	2006	i	el	2016.	És	una	bona	fotografia	de	les	classes	
socials,	on	la	infància	i	adolescència	creix	i	se	socialitza,	
i	de	com	ha	variat	la	seva	composició	en	paral·lel	al	canvi	
sociodemogràfic	de	la	ciutat.	La	població	infantil	es	
reparteix	el	2006	en	tres	grans	classes	socials	d’una	manera	
bastant	equitativa	i	amb	un	petit	subgrup	de	famílies	amb	
progenitors	en	atur	de	llarga	durada	i	en	exclusió	laboral	
(8,2%).	Al	llarg	de	la	dècada	es	confirma	la	polarització	de	
les	infàncies	per	l’augment	del	pes	de	les	famílies	de	classe	
experta	i	professional	en	13	punts	i	el	descens	paral·lel	del	
pes	de	les	famílies	amb	infants	de	les	classes	intermèdies	
(-8,9	punts),	i	també	el	decreixement	del	pes	de	les	famílies	
de	classe	obrera	(-9,3	punts).	Alhora,	els	efectes	de	la	crisi	
fan	que	la	proporció	de	les	famílies	en	situació	d’inactivitat,	
exclusió	laboral	o	atur	perllongat	s’incrementin	en	5,4	punts.		
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Gràfic 3. Classe social de les famílies amb infants i adolescents. 
Barcelona, 2006-2011-2016

Classe experta i professional
Classes intermèdies
Classes obreres
Aturats de llarga durada i persones que mai no han treballat

En	resum,	les	infàncies	de	la	ciutat	s’han	polaritzat	per	una	
combinació	concatenada	de	factors	gentrificadors que	han	
expulsat	famílies	i	parelles	joves	amb	infants	(o	abans	de	
tenir-los)	cap	a	l’àrea	metropolitana	a	la	recerca	de	preus	
d’habitatge	més	assequibles	i	que,	alhora,	han	fet	reduir	la	
fecunditat	entre	part	de	les	classes	intermèdies	i	obreres	
en	la	dècada	2006-2016.	La	distribució	equitativa	de	la	
infància	abans	de	la	crisi	per	classe	social	s’ha	transmutat	
en	una	polarització	d’infàncies	i	una	desigualtat	més	
gran	en	l’oportunitat	de	tenir	fills	o	filles	a	la	ciutat	de	
Barcelona,	que	deixa	les	rendes	mitjanes	i	baixes	amb	
un	desavantatge	clar.	Tenir	fills	a	la	ciutat	va	pel	camí	de	
convertir-se	en	un	privilegi.
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2. Evolució de la pobresa infantil a Barcelona
L’augment	de	la	desigualtat	entre	els	infants	contrasta	
amb	la	lleugera	reducció	de	les	taxes	de	pobresa	infantil	
a	Barcelona	que	s’ha	produït	entre	el	2011	i	el	2017.	La	
darrera	dada	disponible	de	la	taxa	de	pobresa	moderada	és	
del	29,5%	(gairebé	un	4%	menys	que	el	2011).	Correspon	a	
72.317	infants	i	adolescents	que	estan	per	sota	del	llindar	de	
la	pobresa	establert	en	14.459€	anuals	per	una	llar	composta	
per	un	adult	i	un	menor	o	bé	per	sota	d’un	llindar	de	20.020€	
si	es	tracta	d’una	llar	biparental	amb	un	fill	o	filla	menor	de	
18	anys.	Barcelona	representa	el	18,7%	de	tota	la	infància	en	
situació	de	pobresa	moderada	de	Catalunya	el	2017.

Entre	el	2011	i	el	2017,	la	taxa	de	pobresa	severa	(40%	de	
la	mediana	d’ingressos	de	les	llars	de	la	ciutat)	s’ha	reduït	
fins	al	8,5%	i	suma	20.837	menors	a	la	ciutat.	Engloba	

les	llars	amb	ingressos	per	sota	de	9.639€	anuals	si	és	
monoparental	amb	un	infant	o	per	sota	de	13.347	€	si	és	
una	llar	biparental	amb	un	menor	o	adolescent.	La	mitjana	
de	pobresa	severa	d’Espanya	i	de	Catalunya	és	més	alta	
(15%)	que	a	Barcelona,	la	qual	cosa	indica	l’efecte	expulsor	
que	té	la	ciutat	per	irradiar	la	pobresa	severa	cap	a	l’entorn	
metropolità	amb	lloguers	i	costos	més	assequibles	per	a	
les	famílies	amb	infants.	El	pou	més	advers	de	la	pobresa	
extrema	(30%	de	la	mediana	d’ingressos)	ha	baixat	el	2017	
en	relació	amb	el	2011	un	26%	fins	al	5,4%.	Sumen	13.237	
infants	que	malviuen	per	sota	de	7.230€	anuals	si	són	llars	
monoparentals	amb	un	menor,	o	per	sota	de	10.010€		si	
correspon	a	una	llar	biparental	amb	un	infant.	

La	taxa	de	pobresa	moderada	a	Barcelona	entre	el	2011	i	
el	2017	podríem	dir	que	s’ha	estancat	entorn	del	30%.	Són	
10	punts	més	en	relació	amb	la	mitjana	europea	(gràfic	
5)	i	està	per	sobre	també	de	la	mitjana	de	Catalunya	
i	de	l’espanyola	(2,7	punts	més).	Aquestes	taxes	són	
extremadament	altes	i	no	reverteixen	encara	que	la	
recuperació	de	l’ocupació	sigui	molt	intensa	si	no	es	
constitueixen	noves	prestacions	i	transferències	socials	que	
alleugereixin	els	costos	de	criança	a	la	ciutat.	Creure	que	hi	
haurà	una	reducció	significativa	de	la	pobresa	infantil	amb	
la	creació	d’ocupació	és	una	ficció	ingènua	i	compassiva	
que	eximeix	les	polítiques	redistributives	de	l’Estat	i	de	
la	comunitat	autònoma	de	la	seva	responsabilitat	a	l’hora	
d’igualar	les	condicions	de	partida	de	la	infància.	Tal	com	
veurem,	el	paper	dels	poders	locals	és	complementari	però	
efectiu	per	reduir	la	pobresa	infantil	extrema.	

En	el	gràfic	6	podem	comprovar	com	Barcelona	se	situa	
en	una	taxa	de	pobresa	infantil	comparable	a	la	de	Madrid	Font:	Estadístiques	metropolitanes	sobre	condicions	de	vida,	2016-2017	(IERMB).
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i	Berlín,	però	allunyada	de	la	taxa	més	moderada	que	
registra	la	ciutat	de	Nova	York	(25,2%).	Alhora,	Barcelona	
no	s’acosta	a	ciutats	com	Londres	(37%)	o	Manchester	
(43%)	amb	taxes	elevades,	tot	i	el	paquet	de	prestacions	
socials	que	permet	la	legislació	nacional	i	local	britànica.

3. Intensitat de la pobresa i privacions vitals que pateixen 
els infants
La	polarització	social	entre	les	infàncies	de	Barcelona	
encara	es	fa	més	palesa	si	ens	endinsem	en	la	pobresa	com	
a	privació	de	benestar	i	com	a	experiència	desqualificant	
que	resta	oportunitats	i	drets	als	nens	i	adolescents	que	la	
pateixen.	Per	fer-ho,	analitzem	la	bretxa	o	intensitat	de	la	
pobresa	i	la	privació	material	severa	de	la	població	infantil	
afegint-hi	també	un	focus	més	específic	en	les	llars	amb	
infants	ateses	pels	centres	de	serveis	socials	de	la	ciutat2. 

Tal	com	recull	l’estat	de	recerca	a	Catalunya,	la	ressaca	de	
la	crisi	del	període	2008-2015	ha	empobrit	un	31%	la	renda	
dels	catalans	més	pobres	(quintil	1)	fent-los	encara	més	
pobres	(Marcos	i	Ubrich,	2017).	Per	capturar	la	gravetat	de	
l’experiència	de	pobresa,	hem	de	calcular-ne	la	intensitat,	
és	a	dir,	el	grau	de	pobresa	dels	pobres	o	la	distància	relativa	
en	què	s’acosten	o	se	separen	del	llindar	de	pobresa	que	els	
permetria	deixar	de	ser	pobres3.	Com	més	gran	sigui	

Font:	Estadístiques	metropolitanes	sobre	condicions	de	vida,	2016-2017	(IERMB).
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Gràfic 5. Evolució de la taxa de pobresa infantil. Unió Europea, Espanya, 
Catalunya i Barcelona, 2007-2018
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Gràfic 6. Taxa de pobresa infantil comparada per ciutats (2017)
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2. A partir de l’Enquesta de condicions de vida a usuaris de serveis socials 
(ECVUSS) del 2016 que té una mostra composta per 6.623 llars, i d’aquestes, 
3.059 corresponen a llars amb infants menors de 18 anys. El total d’infants 
que formen part de la mostra és de 5.827 (Martínez-Celorrio i Marín, 2019). 

3. La intensitat de la pobresa admet diversos procediments de mesura. Mostra 
la distància entre la mediana dels ingressos equivalents (o per unitat de 
consum) de la població en risc de pobresa i el llindar de pobresa. S’expressa 
en termes percentuals en relació amb el llindar.
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la	distància	del	llindar	(expressada	en	percentatge	[%]),	
més	intensa	serà	la	pobresa	i	més	cristal·litzaran	les	seves	
formes	més	severes.	La	renda	de	les	llars	pobres	amb	infants	
a	Barcelona	està	un	36,2%	allunyada	del	llindar	per	deixar	
de	ser	pobre.	És	una	bretxa	força	similar	a	la	del	conjunt	
d’infants	de	Catalunya	(36,2%)	i	de	la	d’Espanya	(36,5%).	

Ara	bé,	si	posem	el	focus	en	el	grup	de	cua	de	renda	més	
baixa	que	normalment	no	és	ni	capturat	ni	entrevistat	
en	les	mostres	de	les	enquestes	genèriques,	comprovem	
com	les	famílies	amb	infants	ateses	pels	serveis	socials	de	
la	ciutat	de	Barcelona	estan	molt	més	enfonsades	en	la	
pobresa	que	el	total	de	la	infància	en	situació	de	pobresa.	
A	partir	de	les	dades	de	l’ECVUSS	del	2016,	sabem	que	la	
bretxa	de	la	pobresa	entre	les	famílies	biparentals	ateses	
per	serveis	socials	és	del	66%,	per	a	les	llars	amb	més	d’un	
nucli	és	del	62%	i	per	a	les	llars	monoparentals	assistides	

a	serveis	socials	és	del	60%.	Parlem	de	situacions	extremes	
que	enfonsen	en	el	pou	de	la	pobresa	més	severa	i	extrema	
de	4.690	infants	i	adolescents	a	Barcelona.	El	que	no	sabem	
encara	és	fins	a	quin	punt	és	una	pobresa	severa	persistent	
per	als	infants	ni	quant	de	temps	s’experimenta	ni	quines	
entrades	i	sortides	se’n	produeixen	i	per	què.	Parlem,	
doncs,	d’una	pobresa	molt	intensa	i	allunyada	de	la	sortida	
per	deixar	de	ser	pobre.

Entre	els	progenitors	de	llars	amb	infants	ateses	per	
serveis	socials	(SS),	el	29%	han	nascut	a	Catalunya,	el	6%	
a	la	resta	d’Espanya,	el	33%	a	països	llatinoamericans	i	el	
18%	a	països	del	Magreb.	Dues	de	cada	cinc	llars	s’adrecen	
als	serveis	socials	per	informar-se	de	prestacions	i	ajuts	
d’habitatge.	Per	complementar	l’ajuda	demanada	als	
serveis	socials,	el	72%	d’aquest	perfil	de	llars	amb	infants	
també	acudeix	a	les	entitats	socials.	Com	més	intensa	és	la	
pobresa,	més	s’acudeix	a	un	nombre	més	elevat	d’entitats.	
El	10%	de	llars	ateses	per	serveis	socials	en	situació	de	
pobresa	moderada	són	usuaris	regulars	de	dues	entitats	
benèfiques,	però	el	72%	que	viu	en	pobresa	extrema	
acudeix	a	tres	entitats	buscant-hi	aliments,	roba,	vals	de	
compra	o	ajudes	per	pagar	factures.	

Entre	les	llars	ateses	pels	serveis	socials	hi	ha	19	punts	de	
diferència	en	l’índex	de	privació	material	severa	segons	
si	tenen	infants	a	càrrec	(80%)	o	no	en	tenen	(61%).	Entre	
la	mitjana	de	població	infantil	de	Barcelona,	el	5,2%	viu	
en	privació	material	severa4. Els	sentiments	estressants	
per	haver	de	pagar	deutes,	ajustar	pressupostos	i	buscar	
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Font:	Idescat	i	Martínez-Celorrio	i	Marín	(2019).

Gràfic 7. Intensitat de la pobresa de la infància i de les famílies amb 
infants ateses per serveis socials (SS) (2016) segons tipus de llar.
Barcelona i Catalunya, 2017
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4. La privació material severa es mesura segons la població i les llars que 
acumulen quatre dels nou ítems que apareixen a la taula 1.
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recursos	de	supervivència	generen	climes	familiars	
deteriorats	per	l’ansietat,	redueixen	les	pràctiques	afectives	
dels	progenitors	envers	els	infants	i	obren	conflictes	interns	
de	convivència	(Klose,	2012;	Evans	i	English,	2002;	Mistry,	
2002).	El	21%	de	les	llars	amb	infants	de	la	ciutat	no	es	pot	
permetre	ni	una	setmana	de	vacances	i	gairebé	el	32%	no	
pot	atendre	despeses	imprevistes	de	650€.	La	incidència	de	
la	privació	material	severa	encara	és	més	acusada	entre	les	
llars	amb	infants	atesos	per	serveis	socials	amb	un	37%	que	
no	pot	assegurar	una	dieta	proteica	regular.

Els	elevats	preus	de	lloguer	i	dels	subministraments	
bàsics	(aigua,	llum	i	gas)	descompensen	l’economia	de	les	
famílies	amb	infants	atrapades	en	l’atur,	la	inactivitat	i	la	
precarietat	salarial.	La	Unió	Europea	ha	definit	l’indicador	
de	sobrecàrrega	de	l’habitatge	quan	la	família	dedica	més	
del	40%	de	la	seva	renda	als	costos	de	l’habitatge.	Per	a	la	
franja	d’edat	25-39	anys,	l’esforç	salarial	mitjà	per	pagar	
un	habitatge	a	Barcelona	és	del	50%.	La	pujada	dels	preus	
del	lloguer	en	el	període	2013-2017	ha	estat	del	28,7%	a	la	
ciutat	de	Barcelona,	segons	dades	de	l’Idescat.	Cal	recordar	
que	la	taxa	de	sobrecàrrega	per	als	llogaters	a	preu	de	
mercat	de	la	ciutat	de	Barcelona	és	del	43%	(Observatori	
Metropolità	de	l’Habitatge	de	Barcelona,	2018).	A	França	la	
taxa	de	sobrecàrrega	dels	llogaters	a	preu	de	mercat	és	del	
16,5%;	a	Alemanya,	del	23%,	i	la	mitjana	de	la	Unió	Europea	
és	del	28%	(OECD,	2017).	La	contenció	dels	preus	del	lloguer	
i	la	pujada	gradual	del	salari	mínim	són	dues	condicions	
clau	per	afeblir	i	reduir	l’elevada	taxa	de	pobresa	infantil.

Taula 1. Indicadors de privació material severa  dels infants.  
Barcelona, 2016

	 Llars	amb		 Llars	amb	infants 
	 infants		 de	famílies	 
	 a	Barcelona	(%)	 ateses	en	SS	(%)

1.	No	pot	atendre	despeses	 
imprevistes	(de	650	€)			 31,7	 98

2.	No	pot	anar	de	vacances	 
1	setmana	a	l’any	 21,0	 93

3.	No	tenen	o	no	poden	 
tenir	automòbil	 --	 81

4.	No	pot	pagar	sense	endarrerir-se	 
despeses	d’habitatge	 12,4	 67

5.	No	pot	mantenir	l’habitatge	a	 
una	temperatura	adequada	 15,0	 59

6.	No	pot	fer	un	àpat	de	carn,	 
pollastre	o	peix	cada	dos	dies	 4,4	 37

7.	No	tenen	o	no	poden	tenir	 
rentadora	 --	 4

8.	No	tenen	o	no	poden	tenir	 
televisor	 --	 3

9.	No	tenen	o	no	poden	tenir	 
telèfon	 --	 --

Font:	Martínez-Celorrio	i	Marín	(2019). Font:	IERMB	(2019).
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El	gràfic	8	mostra	la	correlació	significativa	entre	un	
indicador	de	privació	material	severa	i	el	sobrecost	de	
l’habitatge	segons	els	districtes	de	la	ciutat.	El	sobrecost	
habitacional	gairebé	afecta	4	de	cada	10	infants	al	districte	
de	Ciutat	Vella	i	el	30%	als	districtes	de	Nou	Barris	i	Sants-
Montjuïc.	En	termes	territorials	més	específics,	el	72%	dels	
casos	atesos	als	centres	de	serveis	socials	de	Franja	Besòs	
i	de	Ciutat	Meridiana	-	Torre	Baró	corresponen	a	famílies	
amb	infants.	Tret	de	Sarrià	-	Sant	Gervasi,	cap	districte	
baixa	d’una	incidència	del	30%	de	famílies	amb	infants	del	
total	de	casos	atesos	per	serveis	socials.	Parlem,	doncs,	d’un	
fenomen	de	lleopardització	de	la	pobresa	infantil	severa	que	
és	més	dispersa	i	estesa	a	tota	la	ciutat	del	que	es	pensa	i	es	
percep	en	l’imaginari	quotidià.

4. Polítiques de transferències socials per sortir de la 
pobresa infantil  
Catalunya	i	Espanya	comparteixen	un	règim	mediterrani	
de	benestar	amb	un	universalisme	que	és	fragmentari	
i	incomplet	caracteritzat	pel	gran	pes	de	les	famílies	
en	l’atenció	a	la	petita	infància,	la	dependència	o	els	
treballs	de	cura.	És	un	model	familiarista	que	combina	
l’esquema	universalista	(educació,	sanitat	i	pensions)	amb	
prestacions	contributives	de	tipus	bismarckià	(seguretat	
social),	que	protegeix	les	trajectòries	laborals	estables	i	
de	llarga	cotització	(Martínez-Celorrio,	2015;	Moreno,	
2014).	Parlem	d’un	model	de	benestar	que	és	garantista	
en	la	cobertura	però	amb	quanties	modestes	tant	en	
les	prestacions	de	titularitat	individual	derivades	de	
la	cotització	(pensions	i	prestacions	d’atur)	com	en	les	
prestacions	assistencials	independents	de	la	cotització	
laboral	prèvia	(beques,	ajuts	d’urgència	social,	Renda	
mínima	d’inserció,	etc.).	

A	partir	de	l’explotació	que	han	fet	de	l’ECV-2016,	Marcos	
i	Ubrich	(2017)	destaquen	que	el	14%	dels	infants	catalans	
es	beneficia	d’alguna	forma	de	prestació,	ajut	o	beca	
directa.	S’hi	ha	d’afegir	un	31%	de	familiars	que	conviuen	
a	la	mateixa	llar	i	que	reben	prestacions	d’atur,	pensions	
i	altres	transferències	socials	que	depenen	de	diferents	
administracions	(estatal,	autonòmica	o	local).	Degut	al	
model	mediterrani	de	benestar	i	les	seves	insuficiències,	
la	capacitat	de	totes	les	prestacions	socials	per	reduir	la	
desigualtat	de	renda	a	les	llars	on	viuen	infants	és	molt	
reduïda	arreu	d’Espanya	i	també	a	Catalunya	(Marcos	i	
Ubrich,	2017;	Fernández,	2015;	Martínez-Celorrio,	2015).	

La	reducció	de	l’índex	de	Gini	de	desigualtat	infantil	durant	
la	crisi	ha	estat	modesta	i	molt	lligada	a	les	prestacions	
d’atur	que	gradualment	s’han	anat	esgotat.	La	reducció	
per	transferències	assistencials,	on	hi	trobem	els	poders	

Font:	Marcos	i	Ubrich	(2017).

Gràfic 9. Reducció per transferències socials de l’índex de Gini de 
desigualtat infantil. Catalunya, 2008, 2011 i 2015.
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locals	amb	els	ajuts	d’emergència,	ha	estat	mínima	malgrat	
que	les	polítiques	socials	municipals	fan	de	frontissa	entre	
les	prestacions	de	l’estat	del	benestar	i	la	ciutadania	més	
vulnerable.	La	capacitat	reductora	de	la	pobresa	infantil,	en	
canvi,	és	més	intensa	però	gràcies	al	pes	de	les	prestacions	
d’atur,	atesa	l’absència	de	prestacions	universals	i	
desgravacions	significatives	que	compensin	el	cost	de	
criança	(Fernández,	2015).

assistencials	i	d’emergència	social	redueixen	un	17%	la	taxa	
de	pobresa	extrema	d’aquest	col·lectiu	(Martínez-Celorrio	
i	Marín,	2019).	En	aquesta	disminució	hi	ha	intervingut	de	
manera	directa	el	programa	municipal	Fons	extraordinari	
d’ajuts	d’emergència	social	per	a	infants	de	0	a	165 (Blasco	i	
Todeschini,	2017).

En	despesa	específica	per	combatre	la	pobresa	infantil,	
l’Ajuntament	es	gasta	anualment	més	de	50	milions	d’euros	
sense	comptar-hi	ni	despeses	en	habitatge	per	a	famílies	
ni	subvencions	a	entitats	per	a	programes	per	a	la	infància	
(Torrens,	2019).	Cal	tenir	en	compte	que	aquesta	quantitat	
és	inferior	a	la	meitat	de	les	estimacions	fetes	amb	dades	de	
l’Agència	Estatal	d’Administració	Tributària	(AEAT)	que	es	
necessitarien	per	cobrir	la	pobresa	relativa	extrema	de	les	
famílies	amb	menors	i	que	serien	121	milions.

Conclusions 
Créixer	en	famílies	que	viuen	en	la	pobresa	severa	té	
seqüeles	de	llarg	termini	que	condicionaran	les	trajectòries	
i	les	oportunitats	vitals	dels	infants,	la	qual	cosa	donarà	
lloc	a	la	reproducció	o	transmissió	intergeneracional	de	la	
pobresa	i	l’exclusió	(Flores,	2016;	Waldfogel	i	Washbrook,	
2011;	Field,	2010).	El	72%	del	problema	monetari	de	la	
pobresa	a	Barcelona	té	com	a	causa	del	cost	de	l’habitatge.	
Són	8	punts	més	que	a	Catalunya	i	18	punts	més	que	a	
la	mitjana	espanyola	(Torrens,	2019).	Tant	la	regulació	
dels	preus	de	lloguer	com	la	regulació	del	salari	mínim	i	
la	limitació	de	la	precarietat	laboral	són	competències	de	
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Font:	Martínez-Celorrio	i	Marín	(2019).

La	distribució	primària	de	la	renda	generada	pel	mercat	
de	treball	va	fer	que	la	taxa	de	pobresa	infantil	arribés	
el	2011	al	41,8%,	i	que	quedés	reduïda	després	de	totes	
les	transferències	socials	al	30,7%	el	2016-2017.	És	una	
reducció	de	la	taxa	del	26%	que	el	2016-2017	s’ha	moderat	
a	un	decreixement	del	18%	per	l’esmentat	exhauriment	
i	descens	de	les	prestacions	d’atur.	En	canvi,	la	capacitat	
reductora	de	la	pobresa	infantil	entre	les	famílies	amb	
infants	ateses	pels	serveis	socials	és	exigua,	de	tan	sols	2	
punts	(un	2,1%).	No	obstant	això,	cal	destacar	que	els	ajuts	

5. Programa iniciat el 2015 des del govern de l’alcalde Xavier Trias i que s’ha 
mantingut i reforçat amb l’alcaldessa Ada Colau. Consisteix en una prestació 
de 100 euros mensuals per cada infant d’entre 0 i 16 anys que es trobi en 
situació de risc social.
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l’Estat	que	no	acaben	de	decidir-se	i	estressen	la	resiliència	
forçada	dels	poders	locals	per	reduir	la	desigualtat	i	
la	pobresa	infantil.	Cal	un	nou	marc	de	governança	
multinivell	en	què	la	política	redistributiva	estatal	i	
autonòmica	faciliti	l’accés	a	l’habitatge	públic,	prestacions	
universals	per	fill	a	càrrec	d’una	quantia	més	elevada	i	
educació	infantil	i	serveis	gratuïts	per	als	nivells	baixos	
de	renda,	sense	oblidar	el	foment	de	l’ocupació	femenina	
digna	i	de	qualitat	(Esping	Andersen	i	Palier,	2010).

El	cost	de	la	pobresa	infantil	a	Espanya	s’estima	entorn	
del	5%	del	PIB6, en	la	línia	del	que	s’ha	calculat	en	altres	
països	com	ara	els	Estats	Units7. És	un	cost	extremadament	
alt	que	afebleix	no	tan	sols	el	creixement	econòmic	o	la	
productivitat	del	talent	a	mitjà	termini,	sinó	que	també	
erosiona	la	cohesió	social	i,	fins	i	tot,	el	bon	funcionament	
de	tota	democràcia.	Malgrat	que	s›ha	formulat	un	
enfocament	de	drets	dels	infants	que	els	protegeix	de	tota	
adversitat,	desprotecció	i	abús,	encara	perdura	força	una	
concepció	segons	la	qual	el	benestar	dels	infants	correspon	
exclusivament	a	les	seves	famílies	i	no	s›adverteix	que	
és	una	responsabilitat	del	conjunt	de	la	societat	i	de	les	
polítiques	públiques,	tal	com	assenyala	la	Convenció	dels	
drets dels infants. 

Des	de	mitjans	dels	anys	noranta	sabem	que	les	altes	taxes	
de	pobresa	infantil	s’han	estancat	en	els	països	i	les	ciutats	
del	nostre	entorn	(Flaquer,	2006;	Field,	2010).	La	Gran	
Recessió	(2008-2013)	el	que	ha	fet	és	augmentar-les	fins	a	
taxes	escandaloses	com	a	conseqüència	de	l’empobriment,	
la	devaluació	salarial,	l’elevat	preu	de	l’habitatge	i	altres	
costos	de	la	criança	infantil.	La	crisi	ha	posat	en	evidència	
no	tant	les	deficiències	de	les	persones	sinó	els	dèficits	

de	polítiques	que	no	han	sabut	anticipar-se	als	grans	
canvis	i	prevenir	l’exposició	a	la	vulnerabilitat	social	ja	
advertida	davant	l’auge	de	la	societat	del	coneixement	des	
de	finals	dels	anys	noranta.	Sabem	molt	més	que	mai	sobre	
pobresa	infantil,	però	ja	és	hora	de	prendre	grans	decisions	
redistributives	i	predistributives	que	reactivin	l’ascensor	
social	(Martínez-Celorrio,	2017).	Els	poders	públics	han	
de	tenir	un	paper	preventiu	(ex ante)	més	eficaç	contra	les	
desigualtats	o	hauran	d’exercir	un	paper	redistributiu	(ex 
post)	molt	condicionat	per	la	desigualtat	que	no	hagin	estat	
capaços	de	reduir	en	la	distribució	primària	de	la	renda.

La	inversió	en	polítiques	socials	i	educatives	destinades	
a	la	infància	i	l’adolescència	és	el	principal	instrument	
de	predistribució,	és	a	dir,	de	prevenció	i	compensació	
de	les	desigualtats	socials	d’origen.	Una	predistribució	
que	s’ha	d’executar	des	d’un	enfocament	multinivell	i	
transversal	que	superi	l’assistencialisme	d’emergència	
que	li	ha	tocat	fer	als	poders	locals	davant	d’una	pobresa	
infantil	que	s’ha	cristal·litzat	com	un	problema	estructural.	
En	definitiva,	cal	aplicar	la	recomanació	2013/112	de	la	
Comissió	Europea	titulada	“Invertir	en	la	infància:	trencar	
el cicle dels desavantatges” i	enfocar	la	lluita	contra	la	
pobresa	i	exclusió	infantil	des	del	punt	de	vista	dels	drets	
de	la	infància	que	recullen	els	tractats	internacionals.	Per	
això,	cal	fer	el	desplegament	íntegre	de	la	Llei	d’infància	
aprovada	el	2010	i	dotar-la	de	pressupost,	a	més	d’estendre	
la	Renda	garantida	de	ciutadania	(RGC)	sense	dilació	i	
acomplir	les	recomanacions	de	l’Informe	sobre	els	drets	
dels infants (2014)	elaborat	pel	síndic	de	greuges	entorn	

6. SAVE THE CHILDREN, 2019. 

7. H. J. HOLZER et al., 2007.
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dels	incompliments	de	les	administracions	públiques	que	
coarten	els	drets	dels	menors.	

Bibliografia

BLASCO,	J.;	TODESCHINI,	F.	(2017).	Avaluació del Fons extraordinari per 
ajuts d’urgència social de l’Ajuntament de Barcelona.	Barcelona:	Ivàlua.

ESPING&ANDERSEN,	G.;	PALIER,	B.	(2010).	Los tres grandes retos del 
estado del bienestar.	Barcelona:	Ariel.

EVANS,	G.	W.;	ENGLISH,	K.	(2002).	“The	Environment	of	Poverty:	multiple	
stressor	exposure,	psychophysiological	stress,	and	socioemotional	
adjustment”.	Child Development,	núm.	73,	4,	p.	1238-1248.

FERNÁNDEZ,	G.	(coord.	);	AGUILAR,	M.;	ARRIBA,	A.;	AYALA,	L.; 
ZALAKAIN,	J.	(2015).	Hacia un sistema más inclusivo de garantía de 
rentas en España: diferentes alternativas de desarrollo.	Madrid:	Fundación	
FOESSA.

FIELD,	F.	(2010).	The Foundation Years: preventing poor children becoming 
poor adults. The report of the independent review on poverty and life chances. 
Londres:	Cabinet	Office.

FLAQUER,	L.;	ALMEDA,	E.;	NAVARRO-VARAS,	L.	(2006).	Monoparentalitat i 
infància.		Barcelona:	Fundació	“La	Caixa”.	(Estudis	Socials;	20)

FLORES,	R.	(coord.)	[et al.].	(2016).	La transmisión intergeneracional de 
la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención.	Madrid:	
Fundación	FOESSA.	(Colección	de	Estudios)	

HOLZER,	H.	J.	[et al.]	(2007).	The Economic Costs of Poverty in the United 
States: Subsequent Effects of Children Growing Up poor. Washington	DC:	
Center	for	American	Progress.

IERMB	-	INSTITUT	D’ESTUDIS	REGIONALS	I	METROPOLITANS	DE	
BARCELONA	(2018).	Pobresa i infàncies desiguals a la ciutat de Barcelona. 
Barcelona,	Observatori	0-17	BCN.

IIAB - INSTITUT	INFÀNCIA	I	ADOLESCÈNCIA	DE	BARCELONA	(2019).	
Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018.	Barcelona,	
Observatori	0-17	BCN.

KLOSE,	P.;	KLOSE,	M.	(2012).	Crisi i pobresa infantil a Catalunya. Barcelona:	
UNICEF	Catalunya.

MARCOS,	L.;	UBRICH,	T.	(2017).	Desheredados. Desigualdad infantil, 
igualdad de oportunidades y políticas públicas en España.	Madrid:	Save	the	
Children.

MARTÍNEZ	CELORRIO,	X.;	MARÍN	SALDO,	A.	(2019).	Les condicions 
de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials 
de Barcelona amb problemàtiques d’extrema complexitat. Barcelona,	
Observatori	0-17	BCN	de	l’Institut	Infància	i	Adolescència	de	Barcelona.

MARTÍNEZ-CELORRIO,	X.	(2017).	“Crisis	y	movilidad	social:	cómo	
reactivar	el	ascensor	social”.	A:	Zalakain,	J.;	Barragué,	B.	Repensar las 
políticas sociales: predistribución e inversión social. Madrid:	Grupo	5.

MARTÍNEZ-CELORRIO,	X.	(2015).	“Buena	predistribución	y	mejor	
redistribución	contra	las	desigualdades”.	A:	ESADE, Índice de confianza 
social 2014,	p.	110-119.	Barcelona:	ESADE.

MISTRY,	R.;	VANDEWATER,	E.;	HUSTON,	A.;	MCLOYD,	A.	(2002).	
“Economic	Well-Being	and	Children’s	Social	Adjustment:	The	Role	of	
the	Family	process	in	an	Ethnically	Diverse	Low-income	Sample”.	Child 
Development,	vol.	73,	núm,	3,	p.	935-951.

MORENO,	L.	(2014).	La Europa asocial.	Barcelona:	Península.

OECD	(2017).	Affordable Housing Database	[Consulta:	6	març	2018]

SARASA,	S.;	PORCEL,	S.;	NAVARRO-VARAS,	L.	(2013).	“L’impacte	social	de	
la	crisi	a	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona	i	a	Catalunya”.	Papers. Regió 
Metropolitana de Barcelona,	núm.	56,	p.	10-88.

SAVE	THE	CHILDREN	(2019). El futuro donde queremos crecer. Las políticas 
públicas esenciales para el bienestar de la infancia. Madrid:	Save	the	
Children	España.

SÍNDIC	DE	GREUGES	DE	CATALUNYA	(2014).	Informe sobre els drets dels 
infants.	Barcelona:	Síndic	de	Greuges	de	Catalunya.

TORRENS,	L.	(2019).	“El	duro	combate	contra	la	pobreza	y	la	exclusión	
social	en	Barcelona”.	Barcelona Societat	[Barcelona,	Observatori	Social	de	
Barcelona],	núm.	23,	p.	10-35.	

WALDFOGEL,	J.;	WASHBROOK,	E.	(2011).	“Early	Years	Policy”.	Child 
Development Research.	London:	LSE	Research	Online,	p.	1-12.



44 | Barcelona Societat En profunditat

La salut dels infants  
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La majoria dels nens i les nenes i també dels i les 
adolescents declaren tenir bona salut. Però quan 
s’observen els principals eixos de desigualtat, hi ha  
diferències tant per gènere com pel nivell socioeconòmic 
del barri on resideixen. Monitorar tant els seus estils  
de vida com la informació que es deriva dels determinants 
socials de la salut dona l’oportunitat de promoure la salut 
des de les primeres fases de l’escolarització. Barcelona  
té una llarga tradició d’intervencions de promoció de  
la salut en aquestes etapes.

Introducció
Durant	la	infància	i	l’adolescència	es	completa	la	major	
part	del	desenvolupament	en	salut	i	s’assoleixen	les	
principals	conductes	de	l’estil	de	vida	relacionades	amb	la	
salut.	En	la	consideració	de	la	salut	al	llarg	de	la	infància	
i	l’adolescència	és	cabdal	tenir	present	la	perspectiva	
dels	determinants	de	la	salut,	entre	els	quals	sobresurten	
especialment	els	determinants	socials	i	la	seva	influència	
al	llarg	de	la	trajectòria	vital.	Les	condicions	de	vida	en	la	
infantesa	i	el	desenvolupament	físic,	cognitiu,	emocional	
i	social	són	determinants	del	rendiment	acadèmic,	de	
la	salut,	de	la	participació	laboral	i	social	de	les	futures	
persones	adultes.	Per	això,	l’aparició	de	possibles	
desigualtats	en	aquestes	etapes	té	un	impacte	diferencial	
en	aspectes	com	el	creixement	i	desenvolupament	que	
experimenten	els	i	les	menors	i	també	en	el	seu	entorn	
familiar	i	escolar	(Cohen,	2010;	Rajmil,	2010).

Tot	això	es	desenvolupa	en	el	text	que	segueix,	que	
s’ha	organitzat	en	tres	parts.	En	la	primera,	i	a	partir	
dels	indicadors	reunits	per	l’Observatori	0-17,	creat	
recentment	per	l’Institut	Infància	i	Adolescència	de	
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Barcelona,	s’ofereixen	dades	sobre	alguns	dels	principals	
indicadors	de	salut,	diferenciant	entre	dos	períodes	
d’edat.	En	la	segona	part	es	descriuen	les	desigualtats	
en	salut	en	població	adolescent	que	s’estenen	tant	en	la	
percepció	de	la	mateixa	salut	com	en	algunes	conductes	
de	l’estil	de	vida	i	l’aparició	dels	primers	factors	de	risc	
que	poden	condicionar	la	salut	en	aquesta	etapa	i	també	
en	la	vida	adulta.	Per	a	les	dades	presentades	en	aquestes	
dues	primeres	parts,	l’Observatori	0-17	es	nodreix	de	tres	
fonts	principals:	

1)	L’Enquesta	de	benestar	subjectiu	de	la	infància	
a	Barcelona	(EBSIB)	2017,	de	l’Institut	Infància	i	
Adolescència.	A	l’EBSIB	hi	van	participar,	aproximadament,	
4.000	nens	i	nenes	d’entre	10	i	12	anys	de	la	ciutat.	Es	
tracta	d’una	mostra	representativa	per	a	tots	els	districtes	
i	amb	participació	de	52	escoles.	L’Enquesta	de	benestar	
subjectiu	ens	permet	saber	com	se	senten	els	infants	a	casa,	
en	família,	amb	les	amistats	i	a	l’escola.

2)	L’Enquesta	de	salut	de	Barcelona	(ESB)	2016,	de	l’Agència	
de	Salut	Pública	de	Barcelona	(ASPB)	(Bartoll	et al.,	2018).	
L’ESB	recull	informació	sobre	la	salut	de	la	població,	els	
hàbits	relacionats	amb	la	salut,	la	utilització	dels	serveis	
sanitaris	i	les	pràctiques	preventives,	així	com	sobre	els	
determinants	de	salut,	tant	del	context	físic	com	social,	
obtinguts	a	partir	de	4.000	entrevistes	fetes	a	persones	que	
viuen a la ciutat.

3)	L’Enquesta	de	factors	de	risc	d’estudiants	de	secundària	
(FRESC)	2016,	de	l’ASPB	(Santamariña-Rubio	et al.,	2017).  
En	l’Enquesta	FRESC	hi	participen	3.888	alumnes	
d’educació	secundària	d’entre	13	i	18	anys	de	la	ciutat	

de	Barcelona.	S’administra	cada	quatre	anys	a	escolars	
de	2n	d’ESO	(13-14	anys),	4t	d’ESO	(15-16	anys),	2n	de	
batxillerat	i	cicles	formatius	de	grau	mitjà	(CFGM)	(17-19	
anys).	L’enquesta	permet	conèixer	les	conductes	i	els	hàbits	
relacionats	amb	la	salut	dels	i	les	adolescents.

El	tercer	apartat	d’aquest	article	presenta	les	principals	
intervencions	que	s’estan	oferint	des	de	l’Agència	en	 
els	darrers	vint	anys	en	referència	a	moltes	de	les	dades	
de	salut	i	dels	factors	de	risc	esmentats	prèviament.	Són	
intervencions	de	promoció	de	la	salut	de	base	escolar	i	
desenvolupades	pels	equips	docents	a	l’aula,	que	sovint	
s’acompanyen	de	petits	components	complementaris	
amb	les	seves	famílies.	El	conjunt	dels	tres	apartats	ens	
permet	reflectir	quina	és	la	situació	en	salut	dels	infants	
i	adolescents	de	la	ciutat	i	les	principals	intervencions	
que,	d’una	manera	sistemàtica	i	controlada,	s’ofereixen/
implementant	a	aquesta	població	des	de	l’àmbit	de	la	salut	
pública.

1. Resultats més recents de les conductes relacionades 
amb la salut a la infància i l’adolescència
De	les	enquestes	dutes	a	terme	al	llarg	dels	anys	2016	
i	2017	de	la	ciutat,	es	recull	informació	que	ens	permet	
descriure	com	és	la	salut	dels	infants	i	adolescents	de	
Barcelona.	S’han	seleccionat	dades	referents	a	la	percepció	
de	la	salut	en	general	i	alguns	apartats	com	ara	l’activitat	
i	el	descans,	el	pes	i	la	imatge	corporal,	la	salut	mental	
i	algunes	conductes	relacionades	amb	la	salut	sexual	i	
reproductiva	i	el	consum	de	substàncies.

De	les	persones	enquestades,	el	85,3%	dels	infants	de	10	
a	12	anys	declara	percebre	la	seva	salut	com	a	excel·lent	



Taula 1. Indicadors de salut recollits en enquestes* fetes a infants i adolescents. Barcelona, 2016-2017

   %    % 

   Infants (< 13 anys)   Adolescents (13-19 anys)
Indicadors  Nens Nenes Total  Nois  Noies Total

Salut autopercebuda       

Excel·lent	o	molt	bona	 85,0	 85,4	 85,3	 70,2	 54,5	 62,6

Bona	 11,0	 10,9	 11,0	 23,0	 34,6	 28,7

Regular	o	dolenta	 4,0	 3,7	 3,8	 6,5	 10,9	 8,6

Hores de son1       

Hores	de	son	suficients	 56,2	 58,0	 57,0	 26,2	 33,9	 30,0

Hores	de	son	insuficients	 43,8	 42,0	 43,0	 73,8	 66,1	 70,0

Activitat física (fora de l’àmbit escolar)	 	 	 	 	 	 	

Sí	activitat	física	(diària	o	sovint)	 74,5	 61,8	 68,3	 79,5	 66,3	 72,9

No	activitat	física	(insuficient)	 25,5	 38,2	 31,7	 16,3	 30,7	 23,5

Índex de massa corporal2       

Pes	normal	 61,8	 64,5	 63,3	 71,6	 78,1	 74,7

Sobrepès		 23,4	 24,7	 24,0	 20,2	 16,4	 18,4

Obesitat 14,8 10,8 12,7 8,2 5,5 6,9

Satisfacció corporal       

Satisfet/a	 74,9	 71,8	 72,9	 63,4	 46,8	 55,9

Insatisfet/a	 25,1	 28,3	 27,1	 36,3	 52,0	 44,1

Salut mental3       

Risc	baix	o	nul	de	patir	un	problema	de	salut	mental	 93,0	 95,5	 94,2	 76,4	 68,5	 72,6

Risc	alt	o	mitjà	de	patir	un	problema	de	salut	mental	 7,1	 4,5	 5,9	 23,3	 31,3	 27,2

Salut sexual       

Utilització	de	mètodes	anticonceptius	efectius	(preservatiu,	píndola,	anell	vaginal)	 -	 -	 -	 87,4	 83,6	 85,5

No	utilització	de	mètodes	anticonceptius	o	mètodes	no	efectius	(marxa	enrere,	 
càlcul	de	data)	 -	 -	 -	 11,7	 15,6	 13,6

Consum de tabac       

No	consum	o	consum	experimental	de	tabac	 -	 -	 -	 85,4	 85,2	 85,3

Consum	diari	o	setmanal	de	tabac	 -	 -	 -	 12,8	 14,1	 13,5

Consum d’alcohol       

No	consum	d’alcohol	 -	 -	 -	 29,3	 26,1	 27,7

Consum	alcohol	alguna	vegada	a	la	vida	 -	 -	 -	 	69,0	 73,2	 71,1

*Fonts:	Enquesta	de	benestar	subjectiu	de	la	infància	a	Barcelona	(EBSIB),	2017.	Institut	Infància	i	Adolescència	/	Enquesta	de	salut	de	Barcelona	(ESB),	2016.	Agència	de	Salut	
Pública	de	Barcelona	/	Enquesta	de	factors	de	risc	d’estudiants	de	secundària	(FRESC),	2016.	Agència	de	Salut	Pública	de	Barcelona.
1.	En	els	infants,	les	hores	de	son	recomanades	són	10	o	més	hores,	i	en	els	i	les	adolescents,	les	hores	de	son	recomanades	són	9	o	més	hores.
2.	Les	dades	referents	als	infants	s’han	extret	del	projecte	POIBA,	Barcelona	2012.
3.	Les	dades	referents	als	infants	s’han	extret	de	l’ESB-2016	i	comprèn	les	edats	de	4	a	14	anys.	El	risc	de	patir	un	problema	de	salut	mental	es	valora	a	partir	de		l’escala	validada	
Strengths and Difficulties Questionnaire	(SDQ).
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o	molt	bona.	En	els	i	les	adolescents	de	13	a	18	anys,	
aquesta	dada	disminueix	i	se	situa	en	el	62,6%.	Pel	que	fa	
al	descans,	un	elevat	percentatge	d’infants	i	adolescents	
no	dormen	les	hores	suficients	recomanades	al	dia	(43%	
en	infants	i	70%	en	adolescents).	Aquesta	dada	és	superior	
en	el	sexe	masculí,	sobretot	en	el	cas	dels	nois	adolescents	
(73,8%).	En	l’activitat	física,	són	les	nenes	i	les	noies	les	
que	presenten	percentatges	superiors	al	30%	de	fer	una	
activitat	física	insuficient	fora	de	l’horari	escolar	(38,2%	
i	30,7%,	respectivament).	En	el	cas	del	pes	d’infants	i	
adolescents,	recollit	segons	l’índex	de	massa	corporal,	
s’observa	que	són	els	nens	i	els	nois	els	que	tenen	valors	
d’obesitat	més	elevats,	sobretot	acusat	en	els	nens	menors	
de	13	anys	amb	un	14,8%	d’obesitat.	Per	contra,	és	el	sexe	
femení	el	que	mostra	més	insatisfacció	amb	el	seu	cos,	
amb	un	28,3%	en	el	cas	de	les	nenes	de	menys	de	13	anys	i	
un	52%	en	les	noies	adolescents	d’entre	13	i	18	anys.	En	la	
valoració	del	risc	de	patir	algun	problema	de	salut	mental,	
s’observa	un	risc	alt	o	mitjà	en	les	noies	adolescents	amb	
un	31,3%	respecte	a	un	23,3%	en	els	nois	adolescents	
(vegeu	la	taula	1).		

En	aquesta	taula	es	mostren	els	indicadors	referents	a	
salut	sexual	i	consum	de	tabac	i	alcohol,	centrant-se	en	
els	i	les	adolescents.	El	85,5%	d’adolescents	fa	servir	un	
mètode	anticonceptiu	efectiu,	com	ara	el	preservatiu,	la	
píndola	anticonceptiva	o	l’anell	vaginal.	En	el	consum	de	
tabac	també	es	pot	parlar	d’un	alt	percentatge	de	joves	que	
no	fuma	o	bé	afirma	que	ho	ha	provat	alguna	vegada	de	
manera	ocasional	(>80%).	Finalment,	haver	provat	l’alcohol	
alguna	vegada	a	la	vida	supera	el	70%,	i	són	les	noies	les	
que	presenten	un	percentatge	més	elevat	respecte	als	nois	
(73,2%	en	noies	vs.	69%	en	nois).

2. Desigualtats en salut en la població adolescent de 
Barcelona
Com	s’ha	comentat	prèviament,	l’enquesta	FRESC,	
realitzada	per	l’Agència	de	Salut	Pública	de	Barcelona	des	
del	1987,	permet	conèixer	la	salut	i	els	seus	determinants	
de	l’alumnat	adolescent	de	la	ciutat	de	Barcelona.	Els	
resultats	de	la	seva	darrera	edició	(2016)	posen	de	manifest	
l’existència	de	desigualtats	importants	per	gènere	i	nivell	
socioeconòmic,	i	que	les	noies	de	barris	desafavorits	
constitueixen,	en	general,	el	grup	amb	pitjors	indicadors.	A	
continuació,	se’n	descriuen	els	resultats	més	rellevants	que	
es	poden	consultar	a	la	taula	2.

En	general,	el	2016	l’alumnat	adolescent	de	Barcelona	
presenta	una	bona	salut.	No	obstant	això,	declaren	tenir	
una	mala	salut	percebuda	(regular	o	dolenta)	el	6,5%	
dels	nois	i	el	10,9%	de	les	noies,	i	aquests	percentatges	
augmenten	amb	l’edat	sobretot	en	les	noies.	A	més,	les	
noies	dels	centres	de	barris	desafavorits	consideren	la	seva	
salut	regular	o	dolenta	en	major	grau	que	els	nois	(el	6,3%	
dels	nois	en	barris	afavorits	i	el	6,7%	en	els	desafavorits;	
el	8,1%	de	les	noies	en	barris	afavorits	i	el	14%	en	els	
desafavorits).	Amb	la	salut	mental	el	patró	és	similar.	Les	
noies	presenten	més	probabilitats	de	patir	un	problema	
de	salut	mental	que	els	nois	(noies,	10,4%,	i	nois,	7,4%),	i	
aquesta	probabilitat	és	major	als	centres	ubicats	en	barris	
desafavorits,	en	ambdós	sexes.

Les	desigualtats	entre	nois	i	noies	també	s’observen	en	
les	relacions	que	estableixen.	En	aquest	sentit,	les	noies	
declaren	haver	patit	més	situacions	de	discriminació	que	
els	nois	(el	30,7%	de	les	noies	i	el	21,7%	dels	nois),	i	les	
raons	més	freqüents	són	la	discriminació	pel	país	d’origen	
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o	per	l’ètnia,	en	ambdós	sexes,	però	en	les	noies	també	per	
raó	de	gènere.	A	més,	elles	pateixen	més	maltractaments	
en	l’entorn	escolar	que	els	nois	(el	5,4%	de	les	noies	i	el	
3,8%	dels	nois),	mentre	que	el	percentatge	d’agressors	és	
més	elevat	en	nois	(7,8%	dels	nois	i	el	4,0%	de	les	noies).	
L’enquesta	també	revela	com	l’assetjament	sexual	és	molt	
més	elevat	en	les	noies.	Així,	l’any	2016	el	17%	de	les	
noies	enquestades	declarava	haver-ne	patit	alguna	vegada	
respecte	a	un	3,8%	de	nois.	El	percentatge	de	víctimes	
d’assetjament	sexual,	sobretot	en	les	noies,	augmenta	amb	
l’edat	i	arriba	al	26,4%	a	2n	de	batxillerat	i	CFGM,	i	és	més	
elevat	a	les	escoles	de	barris	desafavorits. 

El	sobrepès	entre	l’alumnat	de	2n	d’ESO	el	2016	va	ser	
del	23%	en	nois	i	del	20,2%	en	noies,	i	l’obesitat	va	ser	del	
10,1%	en	nois	i	del	6,4%	en	noies.	Aquests	percentatges	
van	ser	més	elevats,	per	a	ambdós	sexes,	en	les	escoles	

de	barris	socioeconòmicament	desafavorits.	Tot	i	això,	
les	noies	són	les	que	presenten	més	insatisfacció	amb	
la	seva	imatge	corporal	(el	52%	de	les	noies	i	el	36,3%	
dels	nois).	Així	mateix,	als	centres	situats	en	barris	
socioeconòmicament	desafavorits	s’observa	més	alumnat	
amb	insuficiència	alimentària	(el	2,9%	dels	nois	i	el	1,7%	
de	les	noies).

L’activitat	física	insuficient	o	sedentarisme	és	més	freqüent	
en	noies	(16,7%)	que	en	nois	(8,4%)	en	totes	les	edats.	Els	
percentatges,	però,	són	superiors	als	centres	ubicats	en	
barris	desafavorits,	tant	en	nois	com	en	noies.	Respecte	
a	les	hores	de	descans,	les	noies	declaren	dormir	menys	
hores	de	les	recomanades	(menys	de	8	hores)	que	els	nois	
(el	60,2%	i	el	56,7%,	respectivament),	percentatges	que	
augmenten	amb	l’edat	i	entre	l’alumnat	de	barris	amb	
pitjor	nivell	socioeconòmic.

Taula 2. Principals desigualtats segons gènere i nivell socioeconòmic (NSE) en adolescents. Barcelona, 2016

Gènere NSE del barri on està ubicat el centre escolar

Les noies declaren: En les escoles de barris de NSE desfavorit:

Pitjor	salut	percebuda	i	salut	mental	 Pitjor	salut	percebuda	i	salut	mental

Més	discriminació	i	maltractament	 Major	sobrepès	i	obesitat

Més	assetjament	sexual	 Major	insatisfacció	personal

Major	insatisfacció	corporal	 Major	insuficiència	alimentària

Major	sedentarisme	 Major	sedentarisme

Menys	hores	de	son	 Més	col·lisions	de	trànsit	en	bicicleta	i	atropellaments

Més	ús	problemàtic	del	mòbil	

Els nois declaren: En les escoles de barris de NSE més afavorit:

Major	obesitat	 Major	consum	de	tabac

Major	ús	problemàtic	d’internet	 Major	consum	d’alcohol

Major	consum	de	cànnabis	 Major	consum	de	cànnabis

Major	freqüència	de	lesions	 Més	col·lisions	de	trànsit	en	moto
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Pel	que	fa	als	mòbils,	el	4,1%	dels	nois	i	el	4,5%	de	les	noies	
declaren	tenir	problemes	freqüents	relacionats	amb	el	seu	
ús	i	aquests	percentatges	s’incrementen	amb	l’edat.	Així	
mateix,	un	7%	dels	nois	i	un	5%	de	les	noies	declaren	un	ús	
problemàtic	freqüent	d’internet,	i	aquests	percentatges	són	
més	elevats	entre	l’alumnat	de	barris	desafavorits.

Quant	al	consum	de	substàncies	addictives	(tabac,	cànnabis,	
alcohol),	cal	destacar	com	el	consum	de	tabac	ha	seguit	
una	evolució	decreixent	en	ambdós	sexes,	però	més	
marcadament	en	les	noies,	per	la	qual	cosa	s’han	reduït	les	
diferències	per	sexes.	Malgrat	això,	les	noies	presenten	un	
consum	diari	i	regular	de	tabac	més	elevat	als	centres	de	
barris	afavorits.	Respecte	a	l’alcohol,	els	percentatges	de	
consum	van	ser	superiors	en	noies	que	en	nois,	excepte	a	2n	
d’ESO,	i	augmenten	amb	l’edat		(43,8%	de	nois	a	2n	d’ESO,	
70,6%	a	4t	d’ESO	i	87,8%	a	2n	de	batxillerat	i	CFGM	i	el	
41,8%,	79,8%	i	92,6%	de	noies	respectivament).	Als	centres	
de	barris	afavorits	hi	ha	més	alumnat	que	s’ha	emborratxat	
alguna	vegada	en	els	darrers	6	mesos,	però	se	n’observa	una	
disminució	sobretot	en	les	noies.	També	el	consum	intensiu	
d’alcohol	(binge drinking)	és	freqüent	sobretot	entre	els	nois	
dels	centres	de	barris	afavorits.	Pel	que	fa	al	cànnabis,	més	
nois	que	noies	declaraven	haver-lo	provat	alguna	vegada,	
i	el	percentatge	augmenta	amb	l’edat	(el	8%	dels	nois	a	2n	
d’ESO,	32,2%	a	4t	d’ESO	i	56,8%	a	2n	de	Batxillerat	i	CFGM	i	
el	6,1%,	28,8%	i	52,9%	de	noies,	respectivament).	El	consum	
de	cànnabis,	de	risc	moderat	o	alt,	va	ser	superior	en	les	
noies	de	barris	socioeconòmicament	afavorits.

Respecte	a	la	salut	sexual,	el	25,1%	dels	nois	i	el	22,7%	
de	les	noies	de	4t	d’ESO	declaraven	haver	tingut	
alguna	relació	sexual	amb	penetració,	percentatges	que	

augmenten	molt	a	2n	de	batxillerat	i	a	CFGM	(el	53,7%	
de	nois	i	el	52,8%	de	noies)	sobretot	entre	l’alumnat,	
d’ambdós	sexes,	dels	centres	de	barris	desafavorits.	
A	més,	entre	aquest	alumnat,	i	en	especial	entre	els	
nois,	s’observa	també	un	ús	més	freqüent	de	mètodes	
anticonceptius	no	efectius,	o	fins	i	tot	de	cap	mètode.	
Les	noies,	en	canvi,	fan	un	ús	superior	de	la	píndola	de	
l’endemà,	i	els	percentatges	augmenten	amb	l’edat.

Finalment,	el	transport	actiu	(anar	a	peu	o	en	bicicleta)	
és	menor	als	barris	socioeconòmicament	afavorits,	on	
s’utilitza	més	freqüentment	el	transport	públic	i	el	transport	
motoritzat	privat.	Les	noies,	en	general,	presenten	més	
consciència	de	seguretat	viària	i	fan	més	ús	del	cinturó	de	
seguretat	en	el	cotxe	i	del	casc	en	la	moto.	En	ambdós	sexes,	
les	col·lisions	de	trànsit	en	bicicleta	i	els	atropellaments	
es	donen	més	freqüentment	entre	l’alumnat	de	barris	
desafavorits,	mentre	que	en	l’alumnat	de	barris	afavorits	
són	superiors	les	col·lisions	de	trànsit	en	moto. 

Davant	d’aquestes	dades,	convé	recordar	la	importància	de	
la	prevenció	per	tal	de	dotar	l’alumnat	adolescent	d’eines	
per	afrontar	els	riscos	per	a	la	seva	salut.	En	aquest	sentit,	
l’Agència	de	Salut	Pública	de	Barcelona	desenvolupa	
diferents	programes	als	centres	escolars	de	la	ciutat	que	
aborden	necessitats	en	salut	diverses	com,	per	exemple,	
els	hàbits	alimentaris,	els	consums	i	la	pressió	de	grup	o	la	
salut	sexual,	entre	d’altres.

3. Principals intervencions per promoure la salut dels 
infants i adolescents
L’Agència	de	Salut	Pública	de	Barcelona	ha	generat	
en	els	darrers	vint		anys	tot	un	seguit	d’intervencions	
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per	promoure	la	salut	dels	infants	i	adolescents	de	la	
ciutat.	Com	es	pot	apreciar	d’una	manera	particular	en	
la	descripció	ulterior	del	catàleg	vigent	que	s’ofereix	a	
les	escoles,	solen	correspondre	a	mòduls	de	treball	d’un	
nombre	de	5	a	10	sessions	que	acostumen	a	oferir-se	al	
grup	classe	i	que	són	impartides	pels	equips	docents,	amb	
l’assessorament	del	personal	sanitari	de	l’ASPB.	En	la	
majoria	de	casos	corresponen	a	intervencions	que	s’han	
avaluat	prèviament	i	se	n’ha	establert	també	prèviament	
l’efectivitat	esperable	per	evitar	l’estil	de	vida	no	saludable	
o	el	problema	que	pretenen	evitar.	En	la	relació	que	es	
presenta	es	poden	apreciar	6	programes	que	corresponen	

a	3	temes	bàsics	relacionats	amb	la	promoció	de	la	salut	
(vegeu	l’esquema	1):

1.	L’alimentació	i	activitat	física	saludable,	important	
per	evitar	un	dels	factors	de	risc	emergents	com	és	
l’obesitat.	Correspon	a	les	dues	primeres	propostes	que	
es	treballen	a	la	primària,	“Creixem	sans”	i	“Creixem	
més	sans”,	i	al	programa	de	2n	d’ESO	anomenat	
“Canvis”.

2.	La	prevenció	universal	de	drogodependències,	
centrada	en	la	prevenció	del	consum	de	tabac	i	alcohol	a	

Esquema 1. Principals intervencions de promoció de la salut de base escolar de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 2018

Programes oferts per cursos i objectius

Primària Secundària

4t 6è 1r 2n 3r A partir de 3r

“Creixem	sans”	 “Creixem	més	sans”	 “PASE.bcn”	 “Canvis”	 “Sobre	canyes	i	petes!”	 “Parlem-ne;	no	et	tallis!”

Alimentació	saludable	i	activitat	física Prevenció
del	consum
de tabac

Canvis en 
l’adolescència,	
alimentació,	 
valoració	personal,	
imatge	i	activitat	 
física

Prevenció del
consum	d’alcohol
i cànnabis

Educació	
afectivosexual
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través	del	programa	“PASE.bcn”	i	del	consum	d’alcohol	i	
cànnabis	amb	el	programa	“Sobre	canyes	i	petes”.

3.	La	promoció	d’una	sexualitat	sana	i	responsable	
mitjançant	el	programa	“Parlem-ne,	no	et	tallis!”	a	partir	
de	3r	d’ESO.

En	les	línies	següents	es	farà	una	descripció	breu,	però	
més	detallada,	de	cadascuna	de	les	sis	intervencions	de	
l’esquema	1.

“Creixem sans” 
Programa	de	prevenció	de	l’obesitat,	promoció	de	
l’alimentació	saludable	i	activitat	física,	així	com	de	l’ús	de	
pantalles	i	descans	equilibrat.	Està	adreçat	a	4t	de	primària	
(9-10	anys).	Són	9	sessions	d’una	hora	aproximadament	de	
durada	a	l’aula	i	inclou	un	taller	familiar	complementari.

“Creixem més sans” 
Intervenció	de	reforç	per	donar	continuïtat	al	programa	
“Creixem	sans”	sobre	prevenció	de	l’obesitat,	promoció	de	
l’alimentació	saludable	i	activitat	física,	així	com	de	l’ús	de	
pantalles	i	descans	equilibrat.	Està	adreçat	a	6è	de	primària	
(11-12	anys).	Són	3	sessions	d’una	hora	aproximadament	
de	durada	a	l’aula	i	inclou	un	taller	familiar	complementari.

“PASE.bcn” 
Programa	de	prevenció	de	les	addiccions	especialment	
centrat	en	la	prevenció	del	consum	de	tabac	i	alcohol.	
Està	adreçat	a	1r	curs	d’ESO	(12-13	anys).	Intervenció	
mínima:	6	sessions	d’una	hora	aproximadament	
cadascuna.	Intervenció	recomanada:	9	sessions	d’una	hora	
aproximadament	cadascuna.

“Canvis” 
Programa	que	treballa	els	canvis	a	l’adolescència,	la	
valoració	personal,	l’alimentació	saludable,	l’activitat	física,	
el	descans,	les	pantalles	i	les	xarxes	socials.	Està	adreçat	a	
2n	curs	d’ESO	(13-14	anys).	Intervenció	mínima:	4	sessions	
d’una	hora	aproximadament	cadascuna.	Intervenció	
recomanada:	8	sessions	d’una	hora	aproximadament	
cadascuna.

“Sobre canyes i petes!” 
Programa	de	prevenció	de	les	addiccions,	centrat	
específicament	en	el	consum	d’alcohol	i	cànnabis.	Està	
adreçat	a	3r	curs	d’ESO	(14-15	anys).	Intervenció	mínima:	
6	sessions	d’una	hora	aproximadament	cadascuna.	
Intervenció	recomanada:	11	sessions	d’una	hora	
aproximadament	cadascuna.

“Parlem-ne; no et tallis!” 
Programa	de	salut	sexual,	prevenció	de	l’embaràs	
adolescent	i	de	les	infeccions	de	transmissió	sexual.	Es	pot	
triar	entre	dos	itineraris	d’acord	amb	les	característiques	
de	l’alumnat,	del	centre	escolar	i	les	preferències	del	
professorat.	Indicat	des	de	3r	d’ESO	fins	a	2n	de	batxillerat	
o	de	cicles	formatius.	L’itinerari	1	consta	de	6	sessions	
d’una	hora	aproximadament	cadascuna.		L’itinerari	2	consta	
de	4	sessions	d’una	hora	aproximadament	cadascuna,	
2	les	desenvolupa	el	professorat	a	l’aula	i	2	una	parella	
d’alumnes.	Tots	dos	itineraris	inclouen	una	visita	a	un	
centre	d’atenció	a	la	salut	sexual	i	reproductiva.

4. Conclusions i perspectives de futur
Els	resultats	presentats	en	les	dues	primeres	parts	indiquen	
que	els	infants	i	adolescents	refereixen	una	bona	salut	tant	
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física	com	mental,	conductes	saludables	i	experiències	
positives	en	la	relació	amb	els	diferents	entorns.	Això	
no	obstant,	apareixen	també	significatives	desigualtats	
socials	en	salut,	especialment	segons	l’edat,	gènere	i	nivell	
socioeconòmic,	com	a	principals	eixos	de	desigualtat.	La	
salut	percebuda	i	la	satisfacció	vital	disminueixen	amb	
l’edat	i	són	més	febles	entre	les	noies	i	els	joves	de	nivell	
socioeconòmic	desfavorit.	Una	proporció	notable	de	joves	
i	adolescents	en	alguns	casos	inicia	algunes	conductes	que	
comprometen	la	seva	salut,	com	són	el	consum	de	tabac	o	
alcohol,	així	com	algunes	conductes	de	risc	relacionades	
amb	la	sexualitat.	La	prevalença	d’aquests	problemes	
augmenta	amb	l’edat	i	també	en	joves	de	barris	de	NSE	
desfavorit,	i	pel	que	fa	a	la	intensitat	solen	ser	més	comuns	
entre	els	nois.	En	canvi,	les	queixes	més	relacionades	amb	
la	salut	subjectiva	i	la	discriminació	sexual	són	molt	més	
presents	entre	les	noies.

Aquestes	desigualtats,	evidenciades	amb	molta	més	
intensitat	en	les	darreres	enquestes,	plantegen	la	necessitat	
de	dissenyar	noves	intervencions	per	tractar	d’evitar	que	
les	desigualtats	esmentades	s’estenguin	a	la	vida	adulta,	
amb	les	conseqüències	negatives	que	comporten	per	a	les	
seves	vides	i	el	seu	desenvolupament	social.	En	concret,	en	
els	darrers	anys	s’ha	començat	a	treballar	fonamentalment	
en	tres	temes:

•	El	bullying,	els	diferents	tipus	de	discriminació	i	
l’assetjament	sexual.

•	L’ús	dels	dispositius	tecnològics	i	sobretot	la	relació	
amb	el	mòbil	i	l’accés	a	internet,	que	introdueix	nous	
problemes	relacionals	L’abast	d’aquest	ús	problemàtic	

i	la	possibilitat	d’esdevenir	addictiu	està	encara	en	
controvèrsia	en	la	literatura	científica.

•	La	violència	de	gènere	i	les	primeres	manifestacions	
en	les	relacions	adolescents,	però	també	amb	
precedents	que	es	remunten	a	l’assignació	del	rols	en	la	
infantesa.

Sobre	totes	aquestes	problemàtiques,	l’Agència	de	
Salut	Pública,	juntament	amb	el	Consorci	d’Educació	
de	Barcelona	(CEB)	i	altres	entitats	socials	i	de	
l’administració,	treballa	en	respostes	d’intervenció	que	es	
dissenyen	i	avaluen	actualment,	i	que	estaran	disponibles	
en	els	anys	vinents.	Però,	a	més,	la	promoció	de	la	salut	
ha	de	ser	sensible	a	les	diferències	esmentades	per	edat,	
gènere	i	NSE,	per	la	qual	cosa	s’aconsella	la	revisió	de	la	
perspectiva	de	gènere	i	de	la	interseccionalitat	en	totes	
aquestes	intervencions.	L’Agència	de	Salut	Pública	està	
fent	un	esforç	específic	en	aquest	aspecte	en	els	darrers	
anys	i	en	l’actualitat,	tant	pel	que	fa	a	observar-la	des	del	
seu	disseny	en	les	intervencions	noves,	com	en	la	revisió	
adient	de	les	intervencions	més	antigues.	D’altra	banda,	
i	en	relació	amb	les	línies	presentades,	a	partir	del	curs	
2019-2020	es	treballarà	la	prevenció	de	l’obesitat	infantil	
amb	dos	programes	nous	adreçats	a	l’educació	infantil	i	
primer	cicle	de	primària;	s’encetarà	una	línia	d’educació	
emocional	ja	des	de	l’educació	l’educació	infantil	i	
primer	cicle	de	primària,	s’encetarà	una	línia	d’educació	
emocional	ja	des	de	l’educació	infantil	i	s’oferirà	un	
programa	de	prevenció	selectiva	del	consum	d’alcohol	i	
cànnabis,	adreçat,	a	diferència	dels	presentats,	a	aquells	
joves	que	ja	presenten	consums	de	risc	o	que	estan	en	
entorns	que	els	exposen	a	fer-ho.
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El programa municipal “Parlen els nens i nenes:  
el benestar subjectiu de la infància a Barcelona” (2016 
- en curs) és una eina de ciutat que parteix del dret dels 
nens i les nenes a ser escoltats per conèixer i millorar el 
benestar de la infància, des del seu punt de vista i amb el 
seu protagonisme. Seguint orientacions de recerca ètica 
amb infants, els infants són tractats com a informants 
clau o experts de les seves vides (fase 1: enquesta a 4.000 
nens i nenes), investigadors que aprenen (fase 2: tallers 
d’anàlisi conjunta dels resultats per formular propostes 
de millora) i ciutadans actius (fase 3: obertura de diàlegs 
amb persones adultes, representants de l’Administració, 
dels partits polítics i de les entitats socials). El “Parlen” 
genera evidències sobre els marges de millora en el 
benestar subjectiu dels infants, els impactes negatius 
de determinades condicions de vida i les experiències 
significatives que generen benestar, entre altres 
troballes. El coneixement generat, que és inèdit i de 
base quantitativa i qualitativa, es recull en informes de 
recerca i en l’“Agenda dels infants” (un document amb 
les 11 demandes dels infants i les seves 115 propostes de 
millora), es vincula a l’agenda pública i pretén contribuir  
a la millora de polítiques locals, així com enriquir  
el debat social.

“Parlen els nens i nenes”. 
Una eina de ciutat per conèixer i 
millorar el benestar de la infància, 
des del seu punt de vista i amb el seu 
protagonisme

Mari Corominas1, Marta Curran2, i Laia Pineda3

Institut	Infància	i	Adolescència	de	Barcelona	(IIAB)	

Paraules clau: drets infants, benestar subjectiu, mètode 
mixt, participació, agenda pública

1. Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva 
Qualitat de Vida (ERIDIQV) de la Universitat de Girona en col·laboració amb 
l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB) (@maricorominas)

2. Grup de recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. (@marta_curran)

3. Directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB) de l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) (@laiapineda)
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1. Per què cal un programa municipal com el “Parlen els 
nens i nenes”?
Malauradament,	encara	és	molt	habitual	parlar	de	la	infància	
i	les	seves	necessitats	sostenint-nos	en	les	visions	i	opinions	
adultes.	En	parlem	amb	els	seus	pares	o	les	seves	mares,	des	
de	la	visió	de	mestres	o	altres	professionals	que	en	tenen	
cura,	i	ens	oblidem	que	ells	i	elles	són	qui	més	en	saben	
sobre	les	coses	que	van	bé	i	les	que	no,	sobre	el	que	els	
agrada	o	el	que	els	inquieta	o	preocupa.	Per	què	ens	costa	
tant	escoltar-los	i	tenir	decididament	en	compte	el	que	ens	
diuen?	Per	què	ens	costa	tant	mirar-nos	la	realitat	amb	ulls	
d’infant?	Quan	parlem	d’infància	sense	els	infants,	encara	
que	sigui	sense	voler,	contribuïm	a	la	seva	invisibilització.

Més	enllà	de	reconèixer	els	infants	com	a	informants	clau	
i	experts	de	les	seves	vides,	des	d’una	estricta	perspectiva	
de	drets,	quan	incorporem	els	infants	en	els	processos	
d’avaluació	de	necessitats,	disseny,	implantació	o	impacte	
de	serveis	i	plans	d’infància,	garantim	el	seu	dret	a	ser	
escoltats (article	12)	i a	ser	considerats	una	peça	clau	de	la	
societat	actuant	segons	el	seu	interès	primordial (article	
3),	tal	com	prescriu	la	Convenció	dels	drets	dels	infants	de	
les	Nacions	Unides4.	Escoltant	la	veu	dels	infants	i	prenent-
nos	seriosament	el	que	ens	diuen,	contribuïm	a	l’obligació	
de	les	administracions	públiques	de	garantir	els	drets	dels	
infants	i	adolescents5. 

L’interès	per	recollir	dades	sobre	les	condicions	de	vida	i	
els	drets	de	la	infància	i	l’adolescència	ha	estat	i	continua	
sent	una	preocupació	de	l’Ajuntament	de	Barcelona.	
Des	de	la	creació	de	l’Institut	Infància	i	Adolescència	
de	Barcelona6	l’any	1999,	l’Ajuntament	de	Barcelona	ha	
impulsat	experiències	per	obtenir	informació	i	generar	

coneixement	sobre	la	infància	a	la	ciutat.	En	són	exemples	
destacats	el	Panel	de	Famílies	i	Infància	(2007-2011)7	o	el	
Baròmetre	d’infància	i	famílies	a	Barcelona	(2014)8. A partir 
de	l’any	2015,	es	continua	amb	l’impuls	del	nou	programa	
municipal	“Parlen	els	nens	i	nenes:	el	benestar	subjectiu	de	
la	infància	a	Barcelona”	(2016	-	en	curs)9.	El	“Parlen”	neix	
amb	la	voluntat	de	recuperar	una	aposta	epistemològica	
significativa:	generar	coneixement	sobre	el	benestar	
subjectiu	de	la	infància,	des	del	seu	punt	de	vista	i	amb	el	
seu	protagonisme10.	Partint	de	la	concepció	de	l’infant	com	
a	subjecte	actiu	de	drets	i	ciutadà	actiu,	els	infants	són	qui	
responen	les	preguntes,	qui	ens	ajuden	a	interpretar	les	
respostes	i	qui	formulen	les	propostes	de	millora.	També	
obren	diàlegs	amb	les	persones	adultes	per	traslladar-los,	en	
primera	persona,	les	seves	demandes	i	propostes	d’actuació.	

Així	doncs,	el	“Parlen” és	un	programa	de	doble	tall.	D›una	
banda,	es	defineix	genuïnament	com	un	programa	per	
generar	coneixement	vinculat	a	l’agenda	pública,	tant	per	

4. https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_
tematics/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infancia/destacats_
columna_dreta/Convencio_drets_infancia.pdf

5. El dret a ser escoltat també es recull en la Llei dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència (article 34, Parlament de Catalunya, 2010) i la 
Carta de ciutadania de Barcelona (art. 22e, Ajuntament de Barcelona, 2010).

6. Entre els anys 1999 i 2015 es va denominar Consorci Institut d’Infància i 
Món Urbà (CIIMU).

7. https://ccuc.csuc.cat/search~S23*cat?/t20anysdeConvenci{u00F3}/
t20anysdeconvencio/1%2C2%2C3%2CB/

8. http://institutinfancia.cat/mediateca/barometre-dinfancia-i-families-a-
barcelona-bifab-2014/

9. http://institutinfancia.cat/mediateca/resum-parlen-els-nens-i-nenes-el-
benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/

10. En el Panel de Famílies i Infància també es preguntava directament als infants.
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contribuir	a	millorar	polítiques	locals	fent	avançar	els	drets	
dels	infants	com	per	enriquir	el	debat	social	compartint	el	
coneixement	generat.	D›altra	banda,	a	partir	de	l’enquesta,	
àmplia	i	representativa,	a	4.000	infants,	el	“Parlen”	es	
configura	també	com	una	experiència	de	participació	
inclusiva,	transversal	i	orientada	a	la	transformació.

2. “Parlen els nens i nenes”: 3 fases per a 3 grans objectius
El	“Parlen”	es	crea	per	dotar	la	ciutat	d’una	nova	eina	
de	coneixement	amb	caràcter	permanent	i	sense	perdre	
de	vista	que	una	bona	diagnosi	és	només	el	primer	pas	
per	definir	actuacions	de	millora.	Al	“Parlen”,	seguint	
orientacions	de	recerca	responsable	i	ètica	amb	infants11, 
ells	i	elles	són	informants	clau	com	a	experts	de	les	
seves	vides	mitjançant	una	enquesta	(fase	1),	però	també	
són	investigadors	que	aprenen	a	partir	d’una	anàlisi	
conjunta	per	formular	propostes	de	millora	(fase	2),	així	
com	ciutadans	actius	en	el	diàleg	per	fer-les	arribar	a	
representats	polítics	i	socials	a	partir	de	l’“Agenda	dels	
infants”	(fase	3).	Facilitant	espais	entre	adults	i	infants,	
des	dels	quals	es	reconeix	la	ciutadania	activa	dels	nens	i	
les	nenes,	el	“Parlen”	treballa	per	incloure	les	visions	dels	
infants	en	l’agenda	pública de la ciutat.

2.1. Fase 1: Conèixer el benestar dels infants (curs 2016-2017)
“Ha	estat	una	experiència	curiosa	perquè	no	passa	cada	dia	
que	t’enquestin	ni	tampoc	que	persones	que	estan	fent	un	
projecte	important	et	preguntin	coses	sobre	tu:	m’ha	fet	
sentir	important”	(Alba,	11	anys)

El	punt	de	partida	del	programa	és	preguntar	“Com	esteu?”	
als	nens	i	les	nenes	de	la	ciutat	en	un	ampli	ventall	d’aspectes	
de	les	seves	vides:	la	seva	salut	i	com	se	senten	amb	ells	

mateixos,	la	família,	la	llar	on	viuen,	els	amics	i	les	amigues,	
l’escola,	les	activitats	que	fan	durant	el	seu	temps	lliure	
o	el	barri	on	viuen.	Per	conèixer	el	benestar	dels	infants	
s’utilitza	una	enquesta	basada	en	el	qüestionari	del	projecte	
internacional	Children’s Worlds12,	el	qual	té	actualment	una	
àmplia	trajectòria	en	més	de	quaranta	països	del	món.	

Entre	el	desembre	del	2016	i	l’abril	del	2017	es	va	preguntar	
a	4.000	nens	i	nenes	de	10	a	12	anys	de	5è	i	6è	d’educació	
primària	de	52	escoles	de	la	ciutat,	les	quals	es	van	
seleccionar	de	manera	aleatòria	i	amb	representativitat	
per	districte,	titularitat	i	mida	de	l’escola.	A	més,	la	
mostra	d’infants	resultant	(un	15%	del	total	de	població	
de	referència)	era	representativa	per	sexe	i	renda	familiar	
del	barri	de	la	llar	dels	infants,	la	qual	cosa	incrementa	el	
potencial	d’anàlisi	i	utilitat	de	les	dades.	

Així	doncs,	l’Enquesta	de	benestar	subjectiu	de	la	infància	
a	Barcelona	-	2017	(EBSIB-2017)13	és	una	eina	útil	per	
conèixer	amb	un	alt	grau	de	representativitat	el	nivell	de	
satisfacció	dels	infants	en	molts	àmbits	de	la	seva	vida14 
i	quins	són	els	elements	més	importants	per	al	benestar	
subjectiu	dels	infants15.

11. http://institutinfancia.cat/blog/que-implica-recerca-social-infants-
adolescents/

12. http://www.isciweb.org/

13. https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/registre-
enquestes-i-estudis-opinio

14. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/108123

15. http://institutinfancia.cat/mediateca/analisi-en-profunditat-de-lenquesta-
de-benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/



59

2.2. Fase 2: Analitzar conjuntament els resultats per 
formular propostes de millora (curs 2017-2018)
“M’ha	agradat	molt	que	ens	ho	preguntéssiu	a	nosaltres	
perquè	som	nens	i	la	gent	adulta	normalment	no	ens	
demana	tant	l’opinió.	Espero	que	aquest	projecte	tingui	
un	bon	resultat	i	que	els	nens	i	les	nenes	se	sentin	millor”	
(Pablo,	12	anys)

La	pregunta	“Com	esteu?”	no	acaba	amb	la	primera	fase	del	
programa,	sinó	que	hi	ha	una	segona	fase	en	el	moment	de	
retorn	a	les	escoles.	Les	enquestes	donen	resposta	a	moltes	
preguntes,	però	també	en	generen	de	noves.	El	diàleg	amb	
els	nens	i	les	nenes	continua	amb	una	nova	pregunta:	“I	
què	hem	de	fer	perquè	estigueu	millor?”.	Els	infants	ajuden	
a	respondre-la	des	d’una	cointerpretació	dels	resultats,	
imprescindible	per	obtenir	una	major	comprensió	de	
la	realitat	dels	nens	i	les	nenes,	des	d’una	aproximació	
qualitativa16.	A	més,	la	pregunta	es	planteja	des	de	la	
corresponsabilitat	dels	principals	entorns:	els	mateixos	
nens	i	nenes,	les	famílies,	l’escola	i	l’Ajuntament	amb	altres	
administracions	públiques.	

Entre	el	novembre	del	2017	i	el	febrer	del	2018	es	
desenvolupen	87	tallers	participatius	en	48	de	les	52	
escoles	que	havien	participat	en	l’enquesta,	amb	la	
participació de 2.000 infants de 9 dels 10 districtes 
de	la	ciutat.	En	la	primera	part	del	taller	es	va	fer	un	
retorn	dels	principals	resultats	i	es	van	interpretar.	En	la	
segona	part,	es	va	demanar	que	formulessin	propostes	
de	millora	en	els	8	grans	àmbits	valorats	en	la	primera	
fase:	l’àmbit	familiar,	les	condicions	materials,	l’àmbit	
escolar,	la	relació	amb	els	companys	i	les	companyes	de	
classe	i	les	amistats,	el	barri,	l’ús	del	temps,	la	satisfacció	

amb	la	salut	i	el	cos,	així	com	les	percepcions	personals	
d’autonomia	i	seguretat.

Dels	tallers	participatius	en	surten	5.000	propostes	
d’actuació	al	voltant	dels	aspectes	que	més	preocupen	
els	infants,	un	nombre	molt	elevat	que	cal	sintetitzar.	
S’empren	3	criteris	per	a	la	síntesi:	la	freqüència	més	gran	
de	la	proposta,	la	dispersió	territorial	(apareix	en	un	elevat	
nombre	de	districtes)	i	l’especial	rellevància	per	al	benestar	
subjectiu	(segons	els	resultats	de	l’enquesta).	La	síntesi	es	
concreta	en	“L’Agenda	dels	infants:	propostes	per	millorar	
el	nostre	benestar”17,	amb	11	demandes	clau	que	els	nens	
i	les	nenes	adrecen	a	la	societat	i	115	propostes	d’actuació	
repartides	entre	els	4	agents	amb	més	capacitat	per	incidir	
en	la	millora	del	seu	benestar:	l’Ajuntament	i	les	altres	
administracions	públiques,	les	escoles,	les	famílies	i	els	
mateixos	nens	i	nenes18.

2.3. Fase 3: Obrir diàlegs amb representants polítics i socials 
de la ciutat (curs 2018-2019)
“Sento	que	m’han	prestat	atenció	i	això	m’ha	agradat”	
(Andrea,	12	anys)
“	[Les	propostes]	produiran	una	reacció	i	crec	que	hi	haurà	
canvis	a	la	ciutat”	(Iker,	12	anys)
En	la	darrera	de	les	fases	del	programa,	els	preguntem	el	
següent:	“Voleu	ser	portaveus	del	coneixement	generat	
i	de	les	propostes	de	millora	del	vostre	benestar?”.	Els	

16. http://institutinfancia.cat/mediateca/analisi-en-profunditat-de-les-
aportacions-fetes-pels-infants-als-tallers-del-parlen-els-nenes-i-nenes/

17. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/109826

18. L’Agenda en format vídeo es pot consultar a: http://institutinfancia.cat/
mediateca/video-11-demandes-lagenda-dels-infants/
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infants	d’una	de	les	escoles	del	programa	s’encarreguen	de	
presentar	la	seva	Agenda	a	l’alcaldessa19	i,	posteriorment,	
una	trentena	de	nens	i	nenes	que	componen	el	Grup	
Altaveu20	ho	fan	en	altres	àmbits	i	a	altres	persones.	En	
tots	dos	casos,	els	infants	evidencien	la	seva	capacitat	
d’exercir	la	seva	ciutadania,	d’establir	diàlegs	en	espais	
adults,	així	com	d’exposar	i	defensar	la	seva	Agenda	com	a	
representants	de	tots	els	nens	i	nenes	de	la	ciutat.

Entre	el	juny	del	2018	i	el	desembre	del	2018,	una	trentena	
de	nois	i	noies	de	9	dels	10	districtes	de	la	ciutat	que	
van	participar	en	l’enquesta	i	els	tallers	es	van	presentar	
voluntaris	per	formar	el	Grup	Altaveu.	Un	cop	presentada	
l’“Agenda	dels	infants”	al	màxim	nivell	de	representació	
municipal	(a	l’alcaldessa	i	la	segona	tinenta	d’alcaldia	
i	regidora	de	drets	socials),	el	Grup	Altaveu	va	obrir	4	
diàlegs	més	en	diferents	espais	de	representació	política	
o	plataformes	socials:	el	Consell	Municipal	de	Benestar	
Social	i	l’Acord	Ciutadà	per	una	Barcelona	Inclusiva,	els	sis	
grups	polítics	municipals	i	el	Consell	de	Ciutat.	També	va	
fer-ho	a	la	jornada	“La	infància	i	l’adolescència	a	Barcelona:	
present i futur”21	en	què	el	Grup	Altaveu	va	rebre	resposta	a	
les	seves	demandes	per	part	del	Govern	municipal22. 

Aproximadament,	han	rebut	l’“Agenda	dels	infants”	per	
mitjà	del	Grup	Altaveu	un	total	de	tres-cents	representants	
d’entitats	i	xarxes	socials,	grups	polítics	municipals,	
serveis	municipals	i	ciutadans	amb	capacitat	de	fer-se’n	
ressò	en	els	seus	espais	de	treball	o	d’activisme	social23. A 
més,	l’Àrea	de	Drets	Socials	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	
ha	fet	arribar	l’“Agenda	dels	infants”	i	un	pòster	amb	les	
onze	demandes24	a	totes	les	escoles	d’educació	primària	de	
la ciutat.

3. Com estan els nens i les nenes de Barcelona? Dues 
premisses i deu grans troballes sobre el seu benestar
Si	bé	fins	ara	hem	exposat	el	desplegament	del	“Parlen”,	
en	endavant	presentem	les	principals	troballes	de	tota	la	
recerca25,	tant	quantitativa	com	qualitativa.

3.1. Per comprendre el benestar dels infants cal partir de 
dues premisses 
Primera premissa: Per escoltar els infants calen unes 
“orelles especials”.	Davant	de	la	mateixa	pregunta	sobre	
satisfacció	global	amb	la	vida,	els	infants	i	les	persones	
adultes	adopten	posicions	diferents.	Mentre	que	en	una	
escala	del	0	al	10	els	infants	se	situen	majoritàriament	
entre	el	9	i	10,	les	persones	adultes	se	situen	entre	el	7	i	el	
8.	Es	tracta	del	biaix de l’optimisme vital,	un	fenomen	segons	
el	qual	els	infants	tendeixen	a	respondre	més	positivament	
que	les	persones	adultes	quan	se’ls	pregunta	sobre	el	seu	
benestar.	I	és	aquest	biaix	el	que	fa	que	siguin	necessàries	

19. El vídeo de la presentació està disponible a l’enllaç següent: https://www.
youtube.com/watch?v=3gCnJfxIU5M

20. http://institutinfancia.cat/noticies/arrenca-el-grup-altaveu-de-nens-i-
nenes-per-obrir-dialegs-al-voltant-de-lagenda-dels-infants/

21. http://institutinfancia.cat/noticies/jornada-de-debat-sobre-la-infancia-i-
ladolescencia-amb-noves-diagnosis-i-retorn-de-lagenda-dels-infants/

22. Les fotografies de la jornada es poden consultar a l’enllaç següent: https://
www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157703823564455

23. http://institutinfancia.cat/noticies/el-grup-altaveu-presenta-i-treballa-
lagenda-dels-infants-amb-el-consell-municipal-de-benestar-social-i-lacord-
ciutada-per-una-barcelona-inclusiva/

24. http://institutinfancia.cat/mediateca/poster-les-11-demandes-de-lagenda-
dels-infants/

25. http://institutinfancia.cat/mediateca/informe-parlen-els-nens-i-nenes-el-
benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/
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unes	“orelles	especials”	a	l’hora	d’escoltar	i	interpretar	el	
que	ens	diuen.	El	biaix	de	l’optimisme	vital	justifica	que	la	
mitjana	de	satisfacció	amb	la	vida	en	global	dels	infants	de	
10	a	12	anys	de	Barcelona	sigui	de	9	sobre	10	(un	resultat	
coherent	amb	el	d’altres	països	on	s’ha	utilitzat	la	mateixa	
enquesta).	

Aquest	biaix	ens	alerta	del	risc	de	caure	en	una	
interpretació	errònia	de	les	dades,	segons	la	qual,	en	la	
infància,	“tot	està	bé”.	És	per	aquest	motiu	que	duem	a	
terme	una	anàlisi	específica	dels	infants	que	no	estan	
prou	satisfets:	s’identifiquen	els	infants	que	expressen	no	
estar	prou	satisfets	(agrupant	les	valoracions	de	“gens”,	
“poc”	i	“bastant”)	i,	després,	entre	el	grup	d’infants	“no	
prou	satisfets”,	s’identifiquen	els	que	es	mostren	poc	o	
gens	satisfets.	Atès	que	és	una	valoració	poc	habitual	entre	
els	infants,	quan	es	dona,	pot	estar	indicant	un	malestar	
important	i	la	necessitat	de	desplegar	 
actuacions	prioritàries.

Segona premissa: Tots els àmbits del benestar estan 
interrelacionats i els canvis en un àmbit impacten 
sobre els altres.	Tot	i	que	presentem	els	resultats	sobre	
el	benestar	subjectiu	dels	infants	de	manera	segmentada	
(d’una	banda,	la	satisfacció	amb	la	vida	globalment	i,	de	
l’altra,	la	satisfacció	en	5	àmbits	de	la	vida),	sabem	que	el	
benestar	no	es	pot	entendre	en	compartiments	estancs,	ni	
mesurar	amb	indicadors	únics.	Entenem	el	benestar	des	
d’una	perspectiva	integral	en	què	els	diversos	entorns	de	la	
vida	dels	infants	s’interrelacionen	i	les	vivències	en	alguns	
dels	contextos	impacten	i	condicionen	la	resta.
Per	exemple,	la	millora	de	la	percepció	d’autonomia	personal	
fa	que	l’infant	se	senti	més	satisfet	amb	la	seva	seguretat	i	

com	l’escolten	els	adults.	A	més,	els	infants	que	perceben	
que	“els	seus	pares	els	escolten	i	tenen	en	compte	el	que	
diuen”	es	mostren	més	satisfets	amb	la	seva	vida	escolar	en	
general,	així	com	els	infants	que	consideren	que	“els	seus	
amics	solen	tractar-los	bé”	se	senten	més	segurs	a	l’escola.	
També	és	destacable	que	els	que	consideren	que	“al	barri	
on	viuen	tenen	llibertat	suficient	per	fer	el	que	volen”	estan	
més	satisfets	amb	la	quantitat	de	temps	lliure	i	el	seu	ús.

3.2. Deu troballes sobre el benestar dels infants
1. Tot i els nivells satisfactoris de benestar manifestats 
pels nens i nenes de 10 a 12 anys de Barcelona, hi ha 
amplis marges de millora en la satisfacció amb la seva 
vida en global i diferents aspectes de la seva vida
A	Barcelona,	3	de	cada	10	infants	de	10	a	12	anys	
manifesten	que	no	estan	prou	satisfets	amb	la	seva	
vida	en	global.	Dins	del	31%	d’infants	no	prou	satisfets,	
s’inclou	el	8%	que	es	declara	poc	o	gens	satisfet	amb	la	
seva	vida	globalment	i	el	23%	que	ho	està	bastant,	però	no	
suficientment.	

Gràfic 1. Satisfacció global amb la vida dels infants de 10-12 anys. 
Barcelona, 2017
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Font: Enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona, 2017, Ajuntament de 
Barcelona.
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d’estudiant	(42%),	l’ús	del	seu	temps	(40%)	i	l’escolta	
adulta	(38%).

2. Es corrobora l’impacte negatiu de determinades 
condicions de vida en el benestar dels infants
Es	corrobora	l’impacte	negatiu	en	el	benestar	subjectiu	dels	
infants	de	determinades	circumstàncies	o	condicions	de	vida	
pròpies	de	l’estructura	social,	però	no	de	totes	les	esperades.	
Impacten	negativament:	1)	viure	en	un	nucli	familiar	amb	
una	sola	figura	parental;	2)	viure	en	barris	de	renda	baixa	o	en	
circumstàncies	de	privació	material,	i	3)	percebre	dificultats	
físiques,	d’aprenentatge	o	per	algun	tipus	de	malaltia	crònica.	
Aquests	resultats	posen	de	manifest	la	necessitat	d’apostar	
més	decididament	per	polítiques	d’equitat	i	inclusió	per	
tal	de	minimitzar	els	efectes	negatius	de	determinades	
circumstàncies	vitals	en	les	vides	dels	infants.	

Contràriament	al	que	s’esperava,	no	es	demostra	que	
el	sexe	dels	infants	impacti	negativament	en	la	seva	
satisfacció	amb	la	vida	en	global.	Ara	bé,	sí	que	impacta	en	
determinats	aspectes	de	les	seves	vides:	les	nenes	estan	
menys	satisfetes	que	els	nens	amb	el	seu	cos,	les	amistats	
que	tenen	i	la	seva	percepció	personal	de	seguretat,	mentre	
que	els	nens	es	mostren	menys	satisfets	que	les	nenes	amb	
la	vida	d’estudiant	i	els	aprenentatges	escolars.	

Pel	que	fa	a	l’origen	estranger	dels	pares	o	mares,	només	
podem	afirmar	que	tendeix	a	condicionar	negativament	la	
satisfacció	amb	la	vida	dels	seus	fills	i	filles.	Els	impactes	
negatius	s’aprecien	en	aspectes	concrets	de	les	seves	vides:	
es	mostren	menys	satisfets	amb	els	companys	i	companyes	
de	classe	i	les	amistats,	l’escolta	adulta,	la	casa	on	viuen	i,	
sobretot,	les	coses	que	tenen.

Dels	15	aspectes	de	la	vida	analitzats,	els	més	mal	
valorats	i	en	els	quals	els	infants	es	mostren	no	prou	
satisfets	són	la	quantitat	de	temps	lliure	disponible	(53%	
no	prou	satisfets),	la	llibertat	que	tenen	(47%),	la	vida	

Gràfic 2. Satisfacció amb diferents aspectes de la vida dels infants de 10-
12 anys (ordenació de menor a major satisfacció). Barcelona, 2017

Font: Enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona, 2017, Ajuntament de 
Barcelona.
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3. Descobrim la rellevància de viure determinades 
experiències durant la infantesa i com impacten de 
manera diferenciada sobre el benestar dels nens i les 
nenes
L’anàlisi	ens	mostra	que	viure	determinades	experiències	
en	la	infantesa	té	un	paper	fonamental	en	la	percepció	
de	benestar	global	de	molts	nens	i	nenes.	Entre	totes	les	
experiències,	n’hi	ha	sis	que	són	especialment	significatives	

per	afavorir	el	benestar	(o	desafavorir-lo).	Així,	els	nens	i	les	
nenes	es	mostren	significativament	més	satisfets	amb	les	
seves	vides	quan:	1)	s’ho	passen	bé	amb	la	seva	família;	2)	
consideren	que	tenen	suficients	amics	i	amigues;	3)	senten	
que	els	seus	pares	o	mares	els	donen	llibertat;	4)	se	senten	
segurs	a	l’escola,;	5)	poden	relaxar-se,	parlar	o	passar-ho	bé	
amb	la	família,	i	6)	juguen	o	passen	temps	a	l’aire	lliure.	

4. No és possible “prototipar” com són els infants que es 
mostren gens o poc satisfets amb la vida en global, però 
sí identificar condicions i experiències que afavoreixen 
o desafavoreixen el benestar
La	recerca	posa	sobre	la	taula	la	importància	de	considerar	
tant	l’impacte	de	les	condicions	de	vida	de	partida	com	
de	viure	determinades	experiències	durant	la	infantesa,	
però	no	és	possible	“prototipar”	com	són	el	8%	d’infants	
que	es	manifesten	gens	o	poc	satisfets	amb	la	seva	vida	
perquè,	entre	ells,	es	donen	una	gran	diversitat	de	perfils	i	
circumstàncies.	

Així,	els	infants	que	diuen	que	estan	gens	o	poc	satisfets	
amb	les	seves	vides	no	són	un	determinat tipus d’infants, 
sinó	infants	que,	amb més probabilitat que d’altres, patiran 
els	efectes	de	condicions	de	vida	que	s’ha	demostrat	que	
són	nocives	per	al	benestar	infantil,	o	infants	mancats	
de	vivències	que	s’ha	evidenciat	que	són	rellevants	per	
afavorir-lo.

5. Autoestima, salut i temps lliure són tres elements 
clau perquè els nens i les nenes es mostrin satisfets en 
l’àmbit personal de la seva vida
Els	infants	subratllen	la	importància	de	sentir-se	bé	amb	
si	mateixos	per	estar	satisfets	amb	la	vida,	així	com	la	

Gràfic 3. Satisfacció global amb la vida dels infants de 10-12 anys segons 
condicions de vida. Barcelona, 2017
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importància	de	rebre	suports	del	seu	entorn	quan	se	senten	
tristos	o	decaiguts.	El	27%	dels	infants	no	estan	prou	
satisfets	amb	el	seu	cos	(les	nenes	s’hi	mostren	menys	
satisfetes)	i	ho	atribueixen	a	la	imposició	d’uns	cànons	de	
bellesa	pels	quals	les	nenes	se	senten	més	pressionades	
que	els	nens.	“Hi	havia	una	part	de	l’enquesta	que	et	
preguntava	sobre	el	teu	cos	i	hi	ha	noies	que	es	senten	
malament	amb	el	seu	cos	i	a	les	revistes	surt	que	hem	de	
ser	espectaculars	i	no	ho	som.	Hi	ha	noies	que	es	fixen	tant	
en	el	seu	cos	que	ho	acaben	passant	malament”,	diu	la	
Georgina,	de	Sant	Andreu.

Pel	que	fa	a	la	salut,	és	l’àmbit	més	ben	valorat	pels	infants	
i	el	85%	s’hi	manifesta	molt	satisfet.	Els	condicionants	
que	més	minven	la	satisfacció	amb	la	salut	són	l’existència	
d’alguna	dificultat	personal	(física,	d’aprenentatge	o	per	
malaltia)	i	créixer	en	un	context	de	privació	material.	Els	
principals	problemes	de	salut	manifestats	tenen	relació	
amb	l’estrès	(el	30%	afirma	sentir	bastant	o	molt	estrès)	i	les	
dificultats	per	dormir	(31%).	Ho	atribueixen	a	la	pressió	pels	
estudis	i	l’excés	de	deures	escolars.	A	més,	per	a	una	salut	
millor,	diuen	que	calen	hàbits	saludables	(descans,	higiene...),	
activitat	física	i	bona	alimentació.	Les	dades	corroboren	
que	els	infants	que	practiquen	esports	o	fan	activitat	física	
freqüentment	estan	més	satisfets	amb	la	salut	i	el	seu	cos.

També	cal	prestar	atenció	a	la	satisfacció	amb	el	seu	temps 
lliure,	ja	que	és	l’aspecte	menys	ben	valorat	(el	53%	no	s’hi	
mostra	prou	satisfet).	A	banda	de	la	baixa	satisfacció	amb	
la	quantitat	de	temps	disponible,	el	40%	no	es	mostra	prou	
satisfet	amb	l’ús	d’aquest	temps.	Els	infants	consideren	que	
el	temps	d’estudi	és	excessiu	i	senten	que	els	falta	temps	
per	al	joc	i	les	amistats.	Les	dades	són	eloqüents	quan	el	

Re
la

xa
r-

se
, p

ar
la

r o
 

pa
ss

ar
-h

o 
bé

 a
m

b 
 

la
 fa

m
íli

a

A 
la

 m
ev

a 
fa

m
íli

a 
no

 e
ns

 h
o 

pa
ss

em
 

bé
 to

ts
 ju

nt
s

Ti
nc

 su
fic

ie
nt

s 
am

ic
s

El
s m

eu
s p

ar
es

 
em

 d
on

en
 ll

ib
er

ta
t 

su
fic

ie
nt

Em
 se

nt
o 

 
se

gu
r/

a 
 

a 
l’e

sc
ol

a

Ju
ga

r o
 p

as
sa

r t
em

ps
  

a 
l’a

ire
 ll

iu
re

2 dies a la 
setmana  
o menys

No prou 
d’acord

No prou 
d’acord

No prou 
d’acord

No prou 
d’acord

2 dies a la 
setmana  
o menys

3 o 4 dies a 
la setmana

Totalment 
d’acord

Totalment 
d’acord

Totalment 
d’acord

Totalment 
d’acord

3 o 4 dies a 
la setmana

5 dies a la 
setmana o 
més

5 dies a la 
setmana o 
més
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Font: Enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona, 2017, Ajuntament de 
Barcelona.
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71%	afirma	que	fa	deures	almenys	5	dies	a	la	setmana	i	
quan	el	38%	diu	que	no	juga	ni	passa	gaire	temps	a	l’aire	
lliure.	El	26%	diu	que	es	relaxa,	parla	o	s’ho	passa	bé	amb	la	
seva	família	poc	sovint,	tot	i	que	és	una	de	les	experiències	
que	més	impacta	en	el	benestar	dels	infants.	“Amb	tots	els	
deures,	els	nens	quasi	no	tenim	temps	per	jugar”	o	“Les	
extraescolars	em	treuen	molt	de	temps,	m’agradaria	sortir	
i	estar	amb	els	amics”,	diuen	el	Pau	de	Nou	Barris	i	la	Carla	
de	Sarrià	-	Sant	Gervasi,	respectivament.

6. Acompanyament i escolta adults, temps en família 
i llibertat: els tres elements clau perquè els nens i les 
nenes es mostrin satisfets amb el seu àmbit familiar
Els	resultats	globals	de	l’àmbit	familiar	són	molt	positius:	
el	87%	dels	infants	estan	totalment	d’acord	que	hi	ha	
persones	a	la	seva	família	que	es	preocupen	per	ells	i	el	
82%	diu	que	se	senten	segurs	a	casa.	Tanmateix,	tenint	
en	compte	que	l’entorn	de	cura	és	primordial,	cal	estar	
atents	al	fet	que	el	18%	diu	que	no	està	prou	satisfet	amb	
les	persones	amb	qui	viu,	i	el	22%	pensa	que,	en	cas	de	
tenir	un	problema,	no	rebrà	el	suport	dels	seus	familiars.	
La	recerca	assenyala	que	els	nens	i	les	nenes	que	viuen	
amb	un	sol	pare	o	mare	(de	famílies	monoparentals,	o	
que	principalment	viuen	a	un	nucli	amb	un	sol	progenitor	
com	a	conseqüència	de	separacions	parentals,	entre	altres	
situacions)	es	mostren	menys	satisfets	amb	la	seva	vida	
en	global.	Cal	anar	amb	compte	de	no	mal	interpretar	
aquest	resultat,	atès	que	el	que	reflecteix	no	és	la	bondat	de	
créixer	en	un	entorn	amb	dos	progenitors,	sinó	que	alerta	
de	la	necessitat	de	reforçar	les	famílies	amb	un	sol	pare	o	
mare	amb	recursos	i	suports	adequats,	ja	que	el	problema	
no	és	d’estructura	familiar,	sinó	de	recursos	(materials	i	no	
materials)	per	cobrir	les	necessitats	dels	infants.	

Així,	per	exemple,	el	temps	en	família	és	més	fàcil	de	
proveir	quan	hi	ha	dos	o	més	adults	a	la	llar	que	quan	hi	
ha	un	sol	adult	disponible	per	a	l’infant.	Només	6	de	cada	
10	nens	i	nenes	parlen	i	es	relaxen	amb	la	seva	família	
habitualment	(almenys	5	dies	a	la	setmana)	i	3	de	cada	10	
diuen	que	no	ho	fan	mai	o	només	1	o	2	dies	a	la	setmana.	
Assenyalen	la	conciliació	laboral	i	familiar	dels	seus	pares	
o	mares	com	a	principal	obstacle	a	aquest	temps	compartit,	
sobretot	els	infants	de	barris	de	renda	baixa,	amb	pares	i	
mares	amb	condicions	laborals	més	precàries.

A	més,	la	manera	com	les	persones	adultes	escoltem	els	
infants	s’ha	mostrat	molt	rellevant	per	al	seu	benestar.	
Tanmateix,	4	de	cada	10	infants	no	estan	prou	satisfets	amb	
l’escolta	adulta.	La	seva	percepció	és	que	els	adults	no	ens	
els	prenem	prou	seriosament	i	que	les	seves	opinions	no	es	
tenen	prou	en	compte.	“Els	adults	no	t’escolten	i	sempre	
han	de	tenir	la	raó”,	diu	la	Paula,	de	Sant	Andreu.	

Finalment,	parlen	sobre	el	seu	grau	de	llibertat.	És	el	segon	
aspecte	de	la	vida	més	mal	valorat:	el	47%	dels	nens	i	les	
nenes	no	estan	prou	satisfets	amb	el	grau	d’autonomia	
que	els	donen	a	casa,	per	exemple,	per	sortir	amb	les	
amistats	a	jugar	al	carrer,	fet	que	atribueixen	a	un	excés	
de	sobreprotecció.	Cal	tenir	en	compte	que	jugar	passant	
temps	a	l’aire	lliure	és	una	de	les	experiències	que	més	
impacten	en	el	benestar	dels	infants.	“Que	els	adults	ens	
protegeixin	està	bé,	però	dins	del	límit	de	poder	decidir	
nosaltres	algunes	coses”,	diuen	nens	i	nenes	de	les	Corts.	

7. El benestar dels nens i les nenes en l’àmbit escolar 
no només es vincula als aprenentatges, sinó que són 
cabdals les relacions amb els companys, les amistats i 
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les i els mestres, així com sentir-se segurs a l’escola
Per	als	infants,	l’escola	és	un	espai	de	vida,	no	és	només	
un	espai	d’aprenentatges.	Els	temps	escolars,	diversificar	
les	formes	d’aprenentatge	i	participar	en	les	decisions	a	
l’escola	són	factors	que	assenyalen	com	a	importants	per	
sentir-se	bé	a	l’escola.	El	vessant	relacional	i	de	seguretat	
també	és	rellevant,	fins	al	punt	que	és	on	es	concentren	
més	malestars.	La	diferència	entre	el	26% que	no	estan	prou	
satisfets	amb	els	aprenentatges	escolars	i	el	42%	que	no	
ho	estan	prou	amb	la	seva	vida	d’estudiant	ens	indica	que	
la	vida	escolar	va	més	enllà	de	l’adquisició	de	determinats	
coneixements.
 
Respecte	als	aprenentatges,	els	nens	i	les	nenes	diuen	que	
se	senten	més	satisfets	quan	treballen	més	amb	ordinadors	
i	menys	amb	llibres,	duen	a	terme	més	activitats	a	l’aire	
lliure	i	fan	activitats	de	tipus	pràctic.	A	més,	7	de	cada	
10	infants	perceben	que	no	disposen	de	prou	autonomia	
personal	o	capacitat	de	triar	les	activitats	del	seu	entorn	
escolar.	Pel	que	fa	a	les	causes	de	les	seves	insatisfaccions,	
indiquen	que	els	agradaria	tenir	espais	per	expressar	els	
seus	punts	de	vista	sobre	els	horaris	escolars	o	sobre	la	
quantitat	de	deures.	“Volem	que	els	mestres	i	les	mestres	
ens	demanin	l’opinió,	per	exemple	com	distribuir	la	classe”,	
diuen	nens	i	nenes	de	l’Eixample.

En	relació	amb	els	aspectes	relacionals,	3	de	cada	10	infants	
no	estan	prou	satisfets	amb	els	companys	i	les	companyes	
de	classe	i	2	de	cada	10	amb	els	amics	i	les	amigues.	Pel	
que	fa	al	professorat,	el	44%	dels	infants	pensa	que	no	els	
escolten	prou	ni	es	preocupen	prou	per	ells,	i	el	37%	que	
els	i	les	mestres	no	els	donarien	suport	en	cas	de	tenir	
un	problema.	La	presència	de	relacions	conflictives	i,	a	

vegades,	d’assetjament	escolar,	té	un	fort	impacte	negatiu	
per	als	infants	que	en	són	víctimes.	L’assetjament	és	un	
fenomen	grupal	i	molts	infants	senten	que	les	situacions	
de	violència	tendeixen	a	banalitzar-se.	Un	70%	ha	dit	que	
al	seu	centre	hi	ha	baralles	almenys	1	dia	a	la	setmana,	i	
un	43%	que	els	han	deixat	de	banda	almenys	una	vegada.	
Recordem	que	sentir-se	segurs	a	l’escola	és	una	de	les	
6	experiències	que	més	contribueixen	al	benestar	dels	
infants.	“Si	es	porten	malament	amb	tu	tens	com	ànsia	i	et	
venen	més	malalties”,	diu	el	Marc,	de	Sants-Montjuïc.

La	recerca	també	ens	ha	permès	observar	que	els	infants	
que	assenyalen	que	tenen	alguna	dificultat	personal	(física,	
d’aprenentatge	o	per	malaltia) estan	menys	satisfets	amb	
tots	els	aspectes	de	l’entorn	escolar	(vida	d’estudiant,	
aprenentatges	escolars,	relacions	amb	les	amistats	i	
companys/anyes	de	classe).	Això	ens	indica	la	necessitat	
de	preveure	mesures	de	suport	específiques	per	a	aquests	
infants.	“Hi	ha	nens	que	no	els	agrada	la	seva	escola	potser	
perquè	els	costa	aprendre	i	es	posen	nerviosos”,	diu	la	
Gisela, de Sant Martí.

8. Perquè els infants se sentin satisfets amb el barri i 
la ciutat, calen espais de joc on es puguin trobar amb 
altres nens i nenes, bones relacions de veïnatge, així 
com barris nets i segurs on es puguin desplaçar amb 
llibertat
Els	infants	de	10	a	12	anys	de	la	ciutat	de	Barcelona	ens	han	
dit	que	un	bon	barri	ha	de	ser	tranquil	(sinònim	de	segur),	
alegre	(sinònim	de	vida comunitària),	net	i	poc	sorollós	
(sinònims	de	saludable).	Des	d’aquesta	visió,	3	de	cada	
10	infants	s’han	manifestat	poc	satisfets	amb	el	seu	barri	
i	5	de	cada	10	diuen	que	al	barri	on	viuen	no	hi	ha	prou	
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espais	de	joc,	sobretot	els	que	viuen	en	barris	on	les	rendes	
acostumen	a	ser	baixes.	Tot	i	ser	una	experiència	principal	
per	al	benestar,	el	38%	diu	que	no	juga	ni	passa	prou	
temps	a	l’aire	lliure.	“Hi	ha	parcs,	però	són	molt	infantils	
i	ens	diuen	que	no	podem	entrar	perquè	són	per	nens	més	
petits.	No	hi	ha	parcs	per	a	nosaltres”,	diu	l’Arnau,	d’Horta-
Guinardó.

Quant	a	les	relacions	veïnals,	diuen	que	s’ho	passen	bé	
quan	hi	ha	vida	al	barri,	ja	que	valoren	positivament	que	els	
veïns	i	les	veïnes	es	coneguin,	així	com	trobar-se	amb	altres	
nens	i	nenes	al	carrer	amb	qui	poder	jugar.	Per	contra,	7	de	
cada	10	infants	creuen	que	els	adults	del	barri	on	viuen	no	
els	escolten	prou,	i	6	de	cada	10	consideren	que	no	són	prou	
amables	amb	ells.	“És	important	estimar	el	teu	barri.	El	teu	
barri	és	com	si	fos	casa	teva,	és	important	que	t’hi	sentis	
com	si	fos	teu”,	diu	l’Emma,	de	Gràcia.

Finalment,	prop	de	la	meitat	dels	infants	(49%)	no	se	
senten	prou	segurs	quan	es	desplacen	pel	barri	on	viuen,	
una	qüestió	que	preocupa	més	a	les	nenes	i	els	infants	que	
viuen	en	barris	on	les	rendes	acostumen	a	ser	baixes.	Hi	
ha	un	clam	unànime	entre	els	infants	per	demanar	menys	
cotxes	al	carrer,	una	qüestió	que	relacionen	no	només	amb	
la	reducció	de	la	contaminació,	sinó	també	amb	la	seva	
seguretat	i	la	possibilitat	d’anar	sols	pel	carrer.	“No	m’ha	
agradat	que	em	preguntin	si	em	sento	segur	quan	passo	pel	
barri	on	visc,	perquè	a	vegades	hi	ha	baralles”,	diu	l’Àlex,	de	
Ciutat	Vella.

9. Els nens i les nenes de 10 a 12 anys de Barcelona són 
conscients de l’existència de desigualtats socials, dels 
diferents rols de gènere i de les dificultats més grans 

a què s’han d’enfrontar els infants amb pares o mares 
nascuts a l’estranger
Els	nens	i	les	nenes	evidencien	conèixer	els	impactes	
negatius	de	les	desigualtats	socials	que	caracteritzen	
la	nostra	societat	i	manifesten	que	tenir	una	casa	i	
disposar	dels	béns	necessaris	per	viure	són	condicions	
imprescindibles	per	al	benestar	de	qualsevol	infant.	Tot	i	
que	la	gran	majoria	d’infants	estan	satisfets	amb	la	casa	
on	viuen	(83%)	i	les	coses	que	tenen	(79%),	un	22%	es	
preocupa	sempre	o	sovint	pels	diners	de	la	seva	família,	
sobretot	els	infants	que	viuen	en	barris	on	les	rendes	
acostumen	a	ser	baixes.	Així	mateix,	els	infants	que	viuen	
en	barris	de	rendes	baixes	i	els	que	pateixen	privacions	
materials	es	mostren	menys	satisfets	amb	la	seva	vida	en	
general. 

En	perspectiva	de	gènere,	els	infants	perceben	que	són	
educats	i	educades	en	uns	rols	diferenciats	que	consideren	
injustos,	en	la	mesura	que	condicionen	el	que	s’espera	
d’ells	i	elles	en	funció	de	si	són	nen	o	nena.	Com	ja	hem	
assenyalat	anteriorment,	tot	i	que	la	variable	sexe	no	
condiciona	estadísticament	la	seva	satisfacció	amb	la	vida	
en	global,	sí	que	s’han	constatat	diferències	rellevants	en	
aspectes	concrets	de	la	vida	segons	si	són	nens	o	nenes	
(troballa	2).

L’impacte	en	el	benestar	per	raó	d’origen	dels	pares	o	mares	
no	es	pot	observar	amb	suficient	profunditat,	però	hi	ha	prou	
evidència	per	vincular-lo	amb	una	satisfacció	inferior	amb	la	
vida	en	global	i	amb	aspectes	concrets	de	la	vida	(troballa	2).	
Trobem	la	diferència	més	important	en	la	satisfacció	amb	les	
coses	que	tenen:	entre	els	menys	satisfets,	un	64%	té	pares	o	
mares	d’origen	estranger,	i	el	36%	pares	o	mares	autòctones.	
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En	la	recerca	qualitativa,	els	infants	es	mostraven	molt	
d’acord	amb	el	fet	que	l’origen	estranger	dels	pares	o	
mares	d’un	nen	o	nena	pot	ser	motiu	de	discriminació	en	
determinades	circumstàncies	de	la	vida	quotidiana.

10. Com més satisfacció hi ha amb la vida en global 
durant la infància, més felicitat, més optimisme i 
millors expectatives de futur es tenen
Els	infants	satisfets	amb	la	vida	en	global	també	se	senten	
feliços	(86%)	i	optimistes	(87%),	i,	a	més,	expressen	millors	
expectatives	envers	el	seu	futur	(75%).	En	contrast,	els	
nens	i	les	nenes	amb	baixa	satisfacció	amb	la	vida	tenen	3	
vegades	menys	probabilitats	d’expressar	bones	expectatives	
de	futur	(només	el	23%	ho	fan).	Tot	i	la	forta	vinculació,	no	
és	una	relació	directa,	ja	que	un	25%	d’infants	no	perceben	
unes	expectatives	de	futur	gaire	satisfactòries,	malgrat	que	
es	mostrin	molt	satisfets	amb	la	seva	vida	en	global.	Les	
condicions	materials,	la	seguretat,	la	satisfacció	amb	el	
propi	cos	i	sentir-se	escoltats	per	les	persones	adultes	són	
els	aspectes	que	més	es	relacionen	amb	la	configuració	de	
millors	o	pitjors	expectatives	de	vida	dels	nens	i	les	nenes.

En	el	marc	dels	tallers	participatius,	els	nens	i	les	nenes	
valoren	que	el	fet	que	el	31%	dels	infants	expressin	que	
no	estan	prou	satisfets	amb	la	seva	vida	és	un	mal	resultat	
i	reclamen	de	manera	unànime	que	el	100%	puguin	
sentir-se	molt	satisfets	amb	la	seva	vida.	Afavorir	millors	
condicions	perquè	tots	i	cada	un	dels	nens	i	nenes	de	la	
ciutat	es	mostrin	molt	satisfets	amb	la	vida	revertiria	en	
el	seu	benestar	present.	Tindríem	infants	més	feliços,	més	
optimistes	i	amb	millors	expectatives	envers	el	seu	futur.	
De	retruc,	tindríem	també	un	futur	millor	per	al	conjunt	de	
la ciutadania.

4. I, finalment, com pensen els nens i les nenes de 10 a 12 
anys de Barcelona que podem millorar el seu benestar? 
Els	infants	de	la	ciutat	no	només	ens	han	dit	com	estaven,	
sinó	que	també	ens	han	indicat	com	ho	hem	de	fer	perquè	
estiguin	millor.	Han	posat	sobre	la	taula	5.000	propostes	
que	ha	calgut	sintetitzar	per	poder	veure-hi	clar.	Com	hem	
explicat	anteriorment,	l’“Agenda	dels	infants” recull la 
síntesi	de	les	demandes	que	els	infants	fan	a	la	societat,	
així	com	les	propostes	per	convertir	tot	allò	que	no	els	
va	bé	o	les	seves	preocupacions	en	espais	de	benestar.	A	
continuació,	se’n	poden	llegir	les	propostes	principals	
agrupades	per	àmbits:

Àmbit personal:
-	Aconseguint	que	les	persones	adultes	els	ajudin	a	
promoure	la	seva	autoestima	i	acceptar	millor	el	propi	
cos.
-	Posant	més	èmfasi	a	ensenyar-los	a	cuidar-se	millor	i	
tenir	hàbits	saludables.	
-	Facilitant	més	temps	per	poder-se	relaxar,	parlar	i	
passar-ho	bé	en	família.
-	Afavorint	que	dediquin	menys	temps	d’estudi	fora	de	
l’escola	i	que	disposin	de	més	temps	per	jugar	i	estar	
amb	els	amics	i	les	amigues.

Àmbit familiar:
-	Tenint	més	temps	per	estar,	compartir	i	gaudir	amb	la	
família.
-	Sentint-se	més	segurs	i	segures,	percebent	que	rebran	
el	suport	de	la	seva	família	en	cas	de	tenir	un	problema.
-	Tenint	més	escolta	per	part	de	les	persones	adultes	del	
seu	entorn	familiar	i	sentint	que	es	prenen	seriosament	
el	que	diuen.
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-	Ampliant	els	marges	de	llibertat	i	autonomia	que	els	
donen	els	seus	pares	o	mares,	i	sentint	que	aquests	
tenen	més	confiança	en	les	seves	capacitats.

Àmbit escolar:
–	Tenint	més	marge	de	participació	en	les	decisions	de	
l’escola	i	diversificant	les	maneres	d’aprendre.
–	Sentint-se	més	segurs	i	segures	al	seu	centre	educatiu,	
percebent	que	rebran	el	suport	del	professorat	en	cas	de	
tenir	un	problema.	
–	Amb	mesures	per	prevenir	el	bullying	i	lluitar-hi	
decididament	si	es	produeix.

Àmbit de barri:
–	Fent	més	vida	al	carrer,	més	activitats	a	l’aire	lliure	i	
amb	les	persones	del	barri.
–	Sabent	que	rebran	el	suport	dels	seus	veïns	i	veïnes	en	
cas	de	tenir	un	problema	i	promovent	l’amabilitat	de	les	
persones	adultes	del	barri.
–	Disposant	de	més	i	millors	espais	adequats	a	les	seves	
necessitats	de	trobada	i	de	joc	amb	altres	nens	i	nenes.
Sentint-se	més	segurs	i	segures	quan	es	desplacen	i	
quan	juguen	al	barri.	
–	Podent-se	moure	en	una	ciutat	més	verda,	més	
tranquil·la,	més	neta	i	lliure	de	contaminació.

Àmbit social i cultural:
–	Aconseguint	que	tots	els	nens	i	nenes	tinguin	el	que	
necessiten	per	créixer	a	la	ciutat.
–	Facilitant	que	prenguin	consciència	de	les	coses	que	
tenen	i	que	els	donin	més	valor.

En resum 
Malgrat	que	no	hi	ha	una	fórmula	màgica	o	matemàtica	
per garantir el benestar dels infants, el “Parlen els nens 
i	nenes”	ha	permès	aportar	molta	llum	(en	forma	de	
coneixement	inèdit	—quantitatiu	i	qualitatiu—	sobre	el	
benestar	infantil)	sobre	com	fer	que	els	nens	i	les	nenes	de	
Barcelona	visquin	i	creixin	millor.	El	“Parlen”	ha	permès	
identificar	no	només	amb	quins	aspectes	de	la	seva	vida	els	
infants	de	la	ciutat	estan	més	o	menys	satisfets,	sinó	també	
quins	són	els	marges	de	millora	en	el	benestar	o	quines	són	
les	condicions	de	vida	i	les	experiències	durant	la	infantesa	
que	l’afavoreixen	o	desafavoreixen.	Així	mateix,	també	ha	
permès	conèixer	com	es	correlaciona	la	satisfacció	global	
amb	la	vida	amb	la	felicitat,	l’optimisme	o	les	expectatives	
de futur. 

La	diagnosi	és	només	el	primer	pas	per	definir	actuacions	
de	millora;	així	que	tot	aquest	coneixement	(que	se	centra	
en	com	els	infants	perceben	la	seva	salut	i	com	se	senten	
amb	ells	mateixos,	la	família,	la	llar	on	viuen,	les	amistats,	
l’escola,	les	activitats	que	fan	durant	el	seu	temps	lliure	
o	el	barri	on	viuen)	és	molt	valuós.	Però	aquesta	no	és	
l’única	aportació	del	programa.	A	més	de	generar	tot	aquest	
coneixement,	el	“Parlen”	ha	demostrat	que	és	possible	fer-
ho	partint	del	dret	dels	infants	a	ser	escoltats	i,	sobretot,	
ha	evidenciat	que	és	possible	fer-ho	reconeixent	la	
capacitat	de	nens	i	nenes	de	ser	informants	clau	(fase	1	del	
programa:	enquesta),	la	seva	capacitat	de	ser	copartícips	
en	la	interpretació	de	dades	i	de	formular	propostes	de	
millora	rellevants	(fase	2:	tallers	d’anàlisi	i	propostes),	
i,	també,	la	seva	capacitat	de	fer-les	arribar	i	debatre-les	
amb	representants	polítics	i	socials	de	la	ciutat	en	primera	
persona	(fase	3:	diàlegs	a	partir	de	l’“Agenda	dels	infants”).	
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El	reconeixement	d’aquesta	doble	vàlua	del	programa	
(oportunitat	de	participació	i	font	de	coneixement)	des	de	
múltiples	agents	públics,	però	també	privats	i	d’iniciativa	
social,	facilita	que	el	programa	es	consolidi	com	una	nova	
eina	de	coneixement	amb	caràcter	permanent,	emmarcada	
en	l’Observatori	0-17	BCN26,	que	aporta	dades,	diagnosi	i	
evidència	per	orientar	les	polítiques	públiques	d’infància	
i	fer	que	Barcelona	esdevingui	una	ciutat	cada	cop	millor	
perquè	hi	visqui	la	infància	i	l’adolescència.	

Agraïments 
Volem	agrair	a	Maria	Truñó,	actual	comissionada	
d’Educació	de	l’Ajuntament	de	Barcelona,	el	seu	rol	clau	
en	el	“Parlen	els	nens	i	nenes”	com	a	directora	de	l’Institut	
Infància	i	Adolescència	de	Barcelona	durant	els	primers	
anys	del	programa	(2016-2019).	També	volem	agrair	les	
aportacions	inestimables	de	les	persones	del	grup	motor:	
Francesc	Íñiguez	i	Maribel	Jiménez,	en	representació	
del	Consorci	d’Educació	de	Barcelona;	Àngels	Cadena	
i	Eugeni	Torres,	en	representació	de	les	direccions	de	
centres	d’educació	primària	de	Barcelona;	Pep	Villarreal,	
Pep	Gómez,	Sergi	Martí,	Maribel	del	Moral,	Carles	Gil	
i	Clàudia	Raya,	en	representació	de	l’Àrea	de	Drets	
Socials	de	l’Ajuntament	de	Barcelona;	Manel	Punsoda,	
en	representació	de	l’Àrea	de	Drets	de	Ciutadania	i	
Participació,	i	Joan	Coma	i	Pilar	Lleonart,	en	representació	
de	l’Institut	Municipal	d’Educació	de	Barcelona.	Finalment,	
volem	expressar	el	nostre	reconeixement	més	sincer	a	tots	
els	nens	i	nenes	i	totes	les	persones	que	han	fet	possible	el	
programa.
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L’any 2016, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
(IMEB) va posar en marxa, en el marc del Pla de barris, 
el programa Baobab, una iniciativa per fer créixer i 
consolidar les experiències de lleure educatiu de base 
associativa en barris on infants i joves tenen poques 
oportunitats de participació en aquest tipus de lleure. En 
aquest article exposem el sentit del programa i les seves 
característiques, i presentem els resultats de l’avaluació 
de la implantació, elaborada per l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) el 2017 i el 
2018, per encàrrec de Foment de Ciutat i en col·laboració 
amb l’IMEB, i que ha tingut per objectiu descriure la tasca 
feta en el marc del programa Baobab en nou barris de 
la ciutat pertanyents als districtes de Sant Andreu, Nou 
Barris, Sant Martí i Sants-Montjuïc entre el 2016 i el 2018.  

1. Lleure educatiu de base comunitària i desigualtats 
socials
El	lleure	educatiu	ha	estat	identificat	per	organismes	
com	la	Unesco	o	l’Organització	per	la	Cooperació	i	el	
Desenvolupament	Econòmic	(OCDE)	com	un	element	
positiu	d’igualació	d’oportunitats	socials	i	educatives	
entre	infants	i	joves.	Aquesta	conclusió	ha	estat	ratificada	
per	un	bon	grapat	d’avaluacions	i	metanàlisis	sobre	el	
tema.	En	conjunt,	aquestes	conclouen	que	les	activitats	de	
lleure	educatiu	poden	tenir	efectes	positius	tant	sobre	el	
rendiment,	la	motivació	i	les	expectatives	acadèmiques	dels	
participants,	com	sobre	les	seves	conductes	i	competències	
socioemocionals	(millora	de	l’autoconcepte,	l’autoestima,	
capacitat	crítica,	reducció	de	pràctiques	de	risc,	etc.).	A	
més,	els	resultats	de	la	recerca	assenyalen	que	uns	i	altres	
beneficis	es	deixen	sentir	sobretot	entre	els	perfils	més	
desfavorits	d’infants	i	joves	(González,	2016).	

El programa Baobab:  
un impuls al lleure comunitari

Núria Comas i Marçal Farré
Analistes	de	l’Institut	Català	d’Avaluació	de	Polítiques	
Públiques	(Ivàlua)

Paraules clau: lleure comunitari, participació, Pla de barris
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Tot	i	això,	sovint	es	constata	que	el	gaudi	del	lleure	
educatiu	està	distribuït	desigualment	entre	els	diferents	
grups	de	població.	Si	bé	el	vincle	pot	variar	segons	el	tipus	
d’activitat	de	lleure	que	es	consideri,	acostuma	a	observar-
se	una	clara	associació	entre	el	nivell	socioeconòmic	i	
cultural	de	les	famílies	i	la	participació	en	activitats	de	
lleure	educatiu	(Síndic	de	Greuges	de	Catalunya,	2014).	Són	
diversos	els	factors	que	poden	tenir	a	veure	amb	aquestes	
diferències	en	els	nivells	de	participació	en	activitats	
de	lleure	educatiu.	El	Síndic	de	Greuges	de	Catalunya	
assenyalava	com	a	variables	especialment	influents	les	
diferències	en	la	valoració	de	l’ús	del	temps	de	lleure	per	
part	de	les	famílies	en	funció	del	seu	capital	educatiu	i	els	
costos	(directes	o	d’oportunitat)	d’accés	a	les	activitats	de	
lleure,	i	denunciava	l’existència	de	desigualtats	territorials	
en	la	disponibilitat	de	l’oferta.	

D’entre	les	diverses	oportunitats	de	lleure	educatiu,	el	
que	té	lloc	de	manera	comunitària	(també	anomenat	
associacionisme	educatiu),	desenvolupat	en	el	moviment	
escolta	i	guia	i	en	el	moviment	d’esplais	de	base	voluntària,	
se	sol	relacionar	amb	beneficis	que	no	només	incideixen	
en	els	infants	i	joves	participants	sinó	que	tenen	com	a	
focus	la	comunitat	en	conjunt.	El	vincle	amb	el	voluntariat,	
el	foment	de	l’esperit	crític,	la	formació	d’una	ciutadania	
activa	i	la	promoció	de	valors	com	la	inclusió	i	el	respecte	
a	l’entorn	fan	que	aquests	espais	de	lleure	educatiu	siguin	
entesos	com	a	oportunitats	de	transformació	i	com	a	
enfortidors	de	la	comunitat	(Aliança	Educació	360,	2019).

Ara	bé,	aquest	tipus	d’activitats	de	lleure	educatiu	no	
s’escapa	de	l’escenari	de	desigualtat	social	que	hem	
dibuixat	més	amunt.	Disposem	de	dades	recents	que	

il·lustren	l’existència	d’una	forta	desigualtat	territorial	
en	l’accés	a	aquest	tipus	d’activitats	de	lleure	a	la	ciutat	
de	Barcelona.	D’acord	amb	un	informe	elaborat	per	la	
unitat	d’anàlisi	PRISMA	-	Observatori	de	la	Joventut	
de	l’Ajuntament	de	Barcelona	(Estivill	i	Guasch,	2018),	
el	curs	2016-2017	a	la	ciutat	hi	havia	131	entitats	de	
lleure	educatiu,	que	englobaven	un	total	de	2.880	joves	
responsables	(monitors	i	monitores,	caps	i	responsables	
de	federació)	i	17.147	infants	i	adolescents	participants.	
Tanmateix,	la	seva	distribució	sobre	el	territori	és	força	
desigual,	tal	com	ho	reflecteix	la	figura	1.	Mentre	alguns	
barris	tenen	diverses	entitats,	en	23	no	n’hi	ha	cap.	Aquests	
barris	coincideixen	amb	algunes	de	les	zones	amb	una	
menor	renda	familiar	disponible,	tot	i	que	també	amb	
alguns	dels	que	la	tenen	més	elevada.

Figura 1. Nombre d’entitats de lleure educatiu  
per barri.  Barcelona, curs 2017-2018.
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Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	d’Estivill	i	Guasch,	2019.
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2. La teoria del programa Baobab: què vol aconseguir i de 
quina manera?

2.1 A quina problemàtica o situació insatisfactòria dona 
resposta el programa Baobab?
L’any	2016,	l’Institut	Municipal	d’Educació	de	Barcelona	va	
posar	en	marxa,	en	el	marc	del	Pla	de	barris,	el	programa	
Baobab,	amb	l’objectiu	de	respondre	a	aquesta	situació	de	
desigualtat	social	i	territorial	en	l’accés	i	la	participació	en	
entitats	de	lleure	de	base	comunitària.	Aquesta	és,	doncs,	
la	raó	de	ser	del	programa.	Per	respondre	a	aquesta	situació	
de	desigualtat,	el	programa	Baobab	fixa	la	seva	actuació	
en	els	barris	d’acció	prioritària	a	Barcelona,	identificats	en	
una	diagnosi	elaborada	l’any	2016.	Concretament,	la	seva	
població	diana	són	els	infants	i	joves	residents	en	aquests	
barris	i	que	tenen	una	manca	d’oportunitats	educatives	de	
lleure	comunitari.	A	més,	es	considera	que	algunes	de	les	
causes	de	la	problemàtica	són	la	feblesa	del	teixit	social	
dels	barris,	la	manca	de	reconeixement	social	del	lleure	
educatiu	i	la	poca	presència	d’infants	i	joves	en	espais	
participatius.	Així,	l’estratègia	del	programa	passarà,	en	
bona	mesura,	per	abordar	aquestes	qüestions.

2.2 Quins objectius estratègics o impactes vol assolir el 
programa?
D’una	banda,	el	programa	vol	incidir	en	el	volum	i	la	
qualitat	de	l’oferta	de	lleure	educatiu	a	través	de	(1)	l’impuls	
de	noves	opcions	de	lleure	comunitari	en	els	barris	on	no	
n’hi	hagi	o	on	aquestes	opcions	es	considerin	insuficients,	i	
de	(2)	l’enfortiment	i	creixement	de	les	entitats	ja	existents.	
D’altra	banda,	es	vol	influir	també	en	la	demanda	de	lleure	
educatiu:	es	considera	que	el	programa	ha	d’aconseguir	
donar	(3)	visibilitat	i	reconeixement	social	a	les	activitats	

de	lleure	comunitari,	la	qual	cosa	ha	de	facilitar	noves	
vinculacions	de	joves	i	infants	a	les	opcions	de	lleure	i	ha	
de	garantir	la	futura	sostenibilitat	de	les	entitats	i	el	teixit	
associatiu	de	lleure	educatiu.	

D’acord	amb	la	teoria	del	programa,	assolir	aquests	tres	
objectius	ha	de	garantir	l’accés	de	joves	i	infants	a	activitats	
de	lleure	comunitari,	la	qual	cosa,	en	última	instància,	
representaria	una	millora	de	les	seves	oportunitats	
educatives. 

2.3 Quines activitats desenvolupa el programa?
Per	aconseguir	els	seus	objectius,	les	principals	estratègies	
del	programa	Baobab	són	engrescar	i	acompanyar	joves	
dels	barris	d’actuació	en	el	procés	de	creació	i	consolidació	
de	noves	opcions	de	lleure,	així	com	donar	suport	a	
les	entitats	de	lleure	ja	existents	en	el	territori	perquè	
puguin	créixer	i	enfortir-se.	Aquestes	estratègies	inclouen	
activitats	com	la	realització	de	presentacions	públiques	
en	escoles	i	instituts	explicant	què	és	el	lleure	comunitari,	
la	identificació	de	joves	interessats	a	impulsar	opcions	de	
lleure	o	a	vincular-s’hi,	l’oferiment	de	serveis	d’orientació	
per	a	la	creació	d’esplais	o	caus,	la	provisió	o	subvenció	
de	formació	en	el	lleure	i	el	suport	a	les	entitats	de	lleure	
existents	i	dinamització	del	teixit	socioeducatiu	i	de	lleure.	
Al	mateix	temps,	el	programa	vol	donar	visibilitat	al	lleure	
a	través	d’impulsar	el	teixit	socioeducatiu	i	de	lleure	al	
barri	i	d’oferir	tasts	de	lleure	per	tal	que	infants,	joves,	
famílies	i	comunitat	tinguin	una	primera	experiència	amb	
la	metodologia	de	lleure	educatiu	de	base	comunitària.	La	
principal	acció	d’aquest	tipus	són	els	campaments	urbans,	
una	experiència	de	lleure	gratuïta	adreçada	a	infants	de	4	a	
12	anys,	que	es	duu	a	terme	durant	el	mes	d’agost.	
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Aquest	conjunt	d’activitats	i	estratègies	el	desplega	un	
equip	tècnic	format	per	quatre	coordinadores	de	barri	(cada	
professional	s’ocupa	d’entre	2	i	3	barris)	i	dues	figures	que	
asseguren	la	coherència	del	desenvolupament	del	projecte	
en	el	conjunt	de	territoris.	Cal	tenir	en	compte	que,	si	bé	
els	objectius	del	programa	són	força	clars	i	compartits	
entre	les	diferents	persones	responsables,	la	forma	com	
es	tradueixen	en	activitats	varia	força	depenent	de	les	
característiques	del	barri	i	de	la	trajectòria	de	treball	que	
s’hagi	emprès.	En	aquest	sentit,	cal	posar	en	relleu	que	el	
programa	Baobab	tracta	d’avançar	a	partir	del	treball	en	
xarxa	amb	els	actors	presents	a	cada	barri.	Així,	en	la	fase	
inicial	del	desplegament	del	programa	a	cada	barri,	bona	
part	de	les	activitats	s’han	orientat	a	donar-se	a	conèixer	
com	a	programa	i	crear	consensos	a	partir	dels	quals	es	

puguin	impulsar	propostes	d’actuació	compartides.	La	
premissa	és	que	aquesta	feina	permet	arribar	a	la	població	
diana	a	través	dels	actors	i	els	recursos	que	ja	tenen	
un	vincle	amb	ella.	Tanmateix,	cal	ser	conscients	que	
aquesta	característica	del	programa	dificulta	l’avaluació	a	
partir	d’un	model	únic	que	mostri	categories	d’activitats	
clarament	delimitades	i	traci	relacions	unívoques	
entre	aquestes	i	els	objectius,	i	li	confereix	una	major	
complexitat.

La	proposta	descrita	sorgeix	del	debat	i	el	consens	amb	els	
responsables	del	programa	i	representa	una	aproximació	
a	partir	de	la	qual	es	va	recollir	informació	i	avaluar	el	
desplegament	del	programa.	A	continuació	es	representen	
els	principals	elements	descrits	en	forma	de	diagrama:

Millorar	les	condicions	d’accés	al	lleure	en	els	barris	d’actuació	del	programa
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Esquema 1. Teoria del programa Baobab
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Un	cop	clarificada	la	teoria	del	canvi	del	programa,	
l’avaluació	de	la	implantació	realitzada	per	Ivàlua	ha	
tingut	com	a	objectius	fer	un	seguiment	de	les	activitats	
desenvolupades	i	dels	productes	resultants,	i	identificar	
factors	facilitadors	i	obstacles	per	a	l’assoliment	dels	
impactes	de	programa.	Els	resultats	d’aquesta	anàlisi	
s’exposen	en	la	secció	següent.	

3. La implantació del programa Baobab 
El	programa	Baobab	s’ha	desplegat	de	manera	gradual:	l’any	
2016	va	començar	a	actuar	als	barris	de	la	Trinitat	Nova,	
Baró	de	Viver	i	el	Besòs	i	el	Maresme;	l’any	2017	s’hi	van	
incorporar	la	Trinitat	Vella,	la	Marina	de	Port	i	la	Marina	del	
Prat	Vermell	i	la	Verneda	i	la	Pau,	i	l’any	2018	va	ser	el	torn	
de	Sant	Genís	dels	Agudells,	la	Teixonera	i	el	Bon	Pastor1.
En	aquest	apartat	es	descriu	la	situació	global	del	programa	
en	el	conjunt	dels	9	barris	d’actuació	d’acord	amb	la	teoria	
descrita	en	l’apartat	anterior.	Les	dades	que	s’exposen	
reflecteixen	l’estat	del	programa	i	l’estat	de	salut	del	
lleure	associatiu	durant	el	mes	de	desembre	de	l’any	2018,	
combinant	l’anàlisi	de	dades	quantitatives	i	qualitatives.	
Com	que	s’ha	dut	a	terme	una	anàlisi	qualitativa	més	
extensa	de	tres	dels	barris	on	s’ha	implantat	el	programa	
Baobab	(la	Trinitat	Nova,	la	Verneda	i	la	Pau	i	Sant	Genís	
dels	Agudells),	alguns	dels	resultats	i	conclusions	identificats	
s’exemplificaran	amb	casos	relatius	a	aquests	barris.

3.1. Presència de les entitats de lleure als barris d’actuació
Les	dades	disponibles	sobre	la	presència	de	caus	i	esplais	
als	barris	on	actua	el	programa	Baobab	ens	permeten	
únicament	tenir	un	indicador	estàtic	de	les	característiques	
del	lleure	associatiu	en	aquests	barris,	ja	que	no	tenim	
dades	sobre	l’evolució	del	nombre	d’entitats	i	del	nivell	

de	participació	d’infants	i	joves	durant	el	període	
d’implantació	del	programa	Baobab.	Constatem	que	els	
barris	on	actua	el	programa	Baobab	encara	estan	allunyats	
de	la	mitjana	de	Barcelona.	S’identifiquen	un	total	d’11	
entitats	de	lleure	consolidades	i	3	en	procés	de	gestació,	
que	conjuntament	engloben	un	total	de	151	joves	i	433	
infants	i	adolescents.	El	nombre	total	de	participants	
equival	al	2,8%	del	nombre	d’infants	i	adolescents	
empadronats	en	aquests	barris,	i	a	l’1,6%	dels	joves.	
Aquesta	proporció	està	allunyada	dels	valors	del	conjunt	
de	la	ciutat:	l’informe	de	diagnosi	de	les	entitats	de	lleure	
educatiu	a	la	ciutat	(Estivill	i	Guasch,	2018)	fa	la	mateixa	
estimació	per	al	conjunt	de	la	ciutat	i	per	als	seus	10	
districtes	amb	dades	del	curs	2016-2017,	i	estableix	que	el	
total	d’infants	i	adolescents	que	participen	en	un	esplai	
o	cau	a	la	ciutat	de	Barcelona	equival	al	9,5%	de	la	seva	
població	infantil	i	adolescent.

1.  Durant el darrer trimestre del 2018, també es va començar a aplicar en 
dos barris del districte de Ciutat Vella (Raval sud i el Gòtic) dels quals no es 
reflecteixen dades en aquest article.

Taula 1. Presència d’entitats de lleure educatiu i cobertura

 Barris Baobab Barcelona*

Nombre	d’entitats	 
de lleure educatiu 11 131

Infants participants a les entitats  
de	lleure	respecte	a	la	població	infantil	 2,8%	 9,5%

Joves	participants	respecte	 
a	la	població	juvenil	 1,6%	 --

Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	de	les	dades	recollides	pels	responsables	del	
programa	Baobab,	o	de	l’informe	de	diagnosi	de	les	entitats	de	lleure	educatiu	a	la	
ciutat	(Estivill	i	Guasch,	2018).

*Les	dades	de	Barcelona	corresponen	al	curs	2016-2017.
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Aquesta	presència	d’entitats	i	de	participació	en	el	lleure	
varia	de	manera	important	entre	els	diferents	barris	
d’actuació	del	programa.	Així,	mentre	que	el	barri	del	Besòs	
i	el	Maresme	té	3	entitats	de	lleure	en	les	quals	participa	
l’equivalent	al	4,8%	de	la	població	infantil	i	adolescent	
empadronada	al	barri,	el	Bon	Pastor	tan	sols	disposa	d’una	
entitat	petita	i	poc	connectada	amb	el	territori,	en	la	qual	
participen	15	infants,	l’equivalent	al	0,8%	de	la	població	
infantil	i	adolescent.	A	continuació	mostrem	aquest	
indicador	per	a	cadascun	dels	barris	d’actuació.

Pel	que	fa	al	nombre	de	participants	per	entitat,	aquest	se	
situa	en	els	15	infants,	en	l’entitat	més	petita,	fins	als	50	en	
la	més	gran.	D’acord	amb	els	responsables	del	programa,	
aquestes	xifres	mostren	que	les	entitats	tenen	encara	
molt	de	marge	per	créixer	sense	comprometre	l’atenció	
individualitzada	ni	la	qualitat	pedagògica.	

3.2 Impuls de noves propostes de lleure comunitari
L’impuls	de	noves	propostes	de	lleure	comunitari	és	un	
objectiu	del	programa	Baobab	tant	en	els	barris	que	no	
tenen	cap	entitat	de	lleure	(Sant	Genís	dels	Agudells	i	
Baró	de	Viver)	com	en	els	barris	en	els	quals	es	considera	
que	la	creació	d’una	nova	entitat	seria	la	forma	més	eficaç	
d’ampliar	l’oferta	de	lleure.	Durant	l’any	2018	el	programa	
Baobab	ha	acompanyat	la	generació	de	tres	propostes	
de	lleure	als	barris	de	la	Verneda	i	la	Pau,	Baró	de	Viver	i	
Sant	Genís	dels	Agudells,	i	ha	continuat	donant	suport	a	
la	creació	de	l’Agrupament	Escolta	Trini	Nova	que,	a	finals	
d’any,	ja	estava	federat2. 

Gràfic 1. Nombre d’infants i adolescents que participen en entitats de 
lleure respecte a la població del barri
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Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	de	les	dades	recollides	pels	responsables	del	
programa	Baobab,	excepte	el	percentatge	de	Barcelona	ciutat,	que	prové	de	l’informe	
de	diagnosi	de	les	entitats	de	lleure	educatiu	a	la	ciutat	(Estivill	i	Guasch,	2018).

2. Durant el 2019, el projecte de lleure gestat a Sant Genís dels Agudells també 
ha estat federat a Escoltes Catalans. 

Taula 2. Projectes impulsats amb el programa Baobab i nombre de 
participants

	 Projectes	 Joves	 Infants

En	gestació	 3	 17	 24

Impulsats	i	consolidats	 1	 10	 30

Total 4 27 54

Font:	Elaboració	pròpia	amb	les	dades	recollides	pels	responsables	del	programa.
Nota:	Dades	per	al	desembre	del	2018.

Tal	com	apuntàvem	més	amunt,	les	estratègies	concretes	
que	l’equip	tècnic	del	programa	ha	seguit	per	a	aquest	
objectiu	han	estat	diferents	en	cadascun	dels	barris.	No	
obstant	això,	s’identifiquen	una	sèrie	d’estadis	pels	quals	
s’espera	que	passi	qualsevol	de	les	noves	iniciatives.	Així,	
el	procés	s’inicia	amb	la	prospecció	de	joves	del	territori	
que	podrien	estar	interessats	a	impulsar	activitats	de	
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L’avaluació	del	programa	ha	permès	fer	una	exploració	
de	possibles	factors	que	poden	haver	contribuït	a	l’èxit	
en	el	procés	de	gestació	de	les	noves	iniciatives	de	lleure,	
concretament	en	allò	que	fa	referència	a	la	implicació	
dels	joves.	En	el	cas	de	Sant	Genís	dels	Agudells,	diversos	
professionals	del	barri	apunten	que	l’existència	d’un	
professional	que	es	dediqui	específicament	a	dinamitzar	
els	joves	i	que	hi	tingui	contacte,	i	el	fet	que	els	joves	

lleure,	seguit	de	la	constitució	d’aquests	com	a	grup	motor	
que	comença	a	treballar	en	la	formulació	d’una	proposta	
de	lleure	amb	el	suport	de	les	responsables	del	programa	
Baobab,	el	posterior	pilot	d’activitats	de	lleure	a	l’espai	
públic,	les	quals	han	de	representar	una	via	per	donar-se	a	
conèixer	i	vincular	infants,	i	el	manteniment	d’una	activitat	
regular	i	la	integració	en	una	federació	de	lleure.	Així,	els	
projectes	que	es	troben	entre	la	constitució	dels	joves	com	
a	grup	motor	i	la	consolidació	d’una	activitat	de	lleure	
regular	els	anomenem	projectes	en	gestació.

Prospecció
de	joves

Constitució	d’un	
grup	motor

Suport	 
al grup

Pilot:	activitats	
de lleure a 
l’espai	públic

Activitat 
regular i 
federació

Esquema 2. Fases de l’impuls i la consolidació de noves 
propostes de lleure

Font:	Elaboració	pròpia.

disposessin	d’un	local	de	trobada,	han	estat	elements	
decisius.	D’altra	banda,	a	la	Trinitat	Nova,	el	compromís	
d’un	centre	educatiu,	l’Institut	Escola,	ha	facilitat	l’inici	de	
les	activitats:

“El	cole	me	ofrecía	un	pati	obert,	las	llaves,	me	daba	el	
seguro	de	los	niños,	me	dijo	el	[nom	del	dinamitzador	
comunitari	de	l’Institut	Escola]	que	si	pasa	cualquier	
cosa	lo	cubre	el	[seguro]	del	cole,	a	partir	de	allí	me	
lancé,	y	fue	entonces	que	tuve	más	contacto	todavía	con	
Baobab,	que	es	cuando	me	habló	directamente	[nom	
del	referent	de	Baobab],	y	fue	allí	cuando	fue	a	saco	
conmigo,	cada	día	hablando:	vamos	a	hacer	esto,	lo	otro,	
vamos	a	quedar...”	(monitor/a)

3.3 Enfortiment de les opcions de lleure 
Com	hem	vist,	la	participació	en	entitats	de	lleure	als	
barris	d’actuació	del	programa	Baobab	és	inferior	que	la	
mitjana	de	la	ciutat.	En	aquest	context,	la	vinculació	de	
nous	infants	i	joves	a	les	entitats	ja	consolidades	és	la	
forma	més	directa	per	revertir	aquesta	situació.	Segons	
l’equip	tècnic	del	programa,	la	incorporació	de	nous	infants	
ha	d’estar	alineada	amb	la	construcció	d’uns	caus	i	esplais	
més	diversos	i	inclusius,	ja	que	una	de	les	conclusions	
de	la	diagnosi	que	es	va	fer	a	l’inici	del	funcionament	
del	programa	és	que	els	esplais	i	caus	existents	als	barris	
d’actuació	no	acollien	una	població	infantil	representativa	
dels	seus	territoris	des	d’un	punt	de	vista	socioeconòmic	
o	en	relació	amb	els	centres	educatius	en	els	quals	estan	
escolaritzats.	

En	les	11	entitats	que	l’any	2018	es	trobaven	consolidades	
en	els	territoris	d’actuació	del	programa	Baobab	(excloent-
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hi,	per	tant,	les	tres	propostes	en	gestació)	hi	participaven	
134	joves	i	389	infants	i	adolescents,	d’entre	els	quals	57	
joves	i	92	infants	serien	noves	vinculacions	del	darrer	
curs	(2008-2019),	el	42,5%	i	el	23,7%	dels	participants,	
respectivament.	No	es	disposa	de	dades	d’anys	anteriors	i,	
per	tant,	desconeixem	quina	és	l’evolució	al	llarg	del	temps	
del	nombre	de	participants;	tanmateix,	a	partir	d’ara	es	
podrà	traçar	aquesta	evolució	gràcies	a	la	dada	recollida	el	
2018.

desenvolupin	activitats	puntuals.	D’altra	banda,	també	
s’han	explorat	diferents	col·laboracions	que,	a	més	de	
les	escoles,	impliquen	els	serveis	socials,	com	és	el	cas	
del	projecte	“Vincular	per	educar”.	En	aquesta	iniciativa,	
desplegada	als	barris	de	la	Marina	de	Port	i	la	Marina	del	
Prat	Vermell,	hi	participen	l’escola	del	barri	(El	Polvorí),	
els	serveis	socials,	l’equip	tècnic	de	Baobab	i	la	Taula	
d’Infància,	Adolescència	i	Famílies	(TIAF).	El	rol	de	les	
coordinadores	del	programa	Baobab	és	fer	de	pont	entre	
famílies	del	barri	i	les	entitats	de	lleure	amb	el	propòsit	de	
vincular-hi	els	infants.

De	manera	paral·lela,	el	programa	Baobab	ha	tractat	que	les	
entitats	de	lleure	existents	executin	accions	que	facilitin	
noves	vinculacions.	Per	exemple,	s’ha	promogut	que	
organitzin	activitats	lúdiques	en	espais	públics	freqüentats,	
i	que	impulsin	iniciatives	com	“El	dia	de	l’amic”,	en	què	
es	demana	als	infants	participants	que	portin	un	amic	a	
l’esplai	o	cau.	

Finalment,	els	campaments	urbans,	dels	quals	parlarem	
més	endavant	amb	més	profunditat,	són	una	activitat	
que	té	com	a	objectiu	principal	donar	visibilitat	al	lleure	
en	el	barri,	però	a	través	de	la	qual	també	s’espera	
generar	vinculacions	d’infants	i	monitors.	En	l’edició	dels	
campaments	del	2018,	com	a	part	d’aquesta	estratègia,	es	
van	programar	algunes	activitats	en	els	mateixos	locals	
dels	esplais	i	caus	del	barri	i	els	monitors	d’aquestes	
entitats	van	tenir	l’oportunitat	d’informar	les	famílies	i	
donar	a	conèixer	les	seves	activitats.	A	més,	es	va	recollir	
una	llista	de	les	famílies	interessades	a	vincular-se	a	una	
entitat	de	lleure	durant	l’any,	que	després	es	va	posar	a	
disposició	dels	esplais	i	caus	del	barri	corresponent.	Si	bé	hi	
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Gràfic 2. Joves i infants vinculats a les 11 entitats consolidades dels barris 
on Baobab actua

Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	de	les	dades	recollides	pels	responsables	 
del	programa	Baobab.
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Pel	que	fa	a	la	vinculació	d’infants,	l’escola	s’erigeix	com	la	
principal	via	d’entrada	sobre	la	qual	el	programa	incideix.	
Així,	les	coordinadores	del	programa	Baobab	han	celebrat	
reunions	amb	les	educadores	i	les	tècniques	d’integració	
social	(TIS)	d’escoles	de	la	majoria	dels	barris	d’actuació	
(la	Trinitat	Vella,	Baró	de	Viver,	la	Verneda	i	la	Pau,	el	
Besòs	i	el	Maresme,	la	Marina	de	Port	i	la	Marina	del	Prat	
Vermell)	i	en	alguns	casos	hi	han	dut	a	terme	presentacions	
o	hi	han	facilitat	l’accés	a	les	entitats	de	lleure	perquè	hi	
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ha	constància	que,	com	a	resultat	d’aquest	procés,	diversos	
infants	han	passat	a	formar	part	de	caus	i	esplais,	la	
percepció	de	l’equip	tècnic	del	programa	és	que	l’estratègia	
de	vinculació	dels	campaments	urbans	ha	estat	desigual	
entre	els	barris,	i	que	aquesta	ha	tingut	més	èxit	allà	on	els	
mateixos	monitors	d’esplai	o	cau	han	dut	a	terme	una	tasca	
de	seguiment	i	informació	a	les	famílies.	

L’avaluació	ha	permès	identificar	un	element	que	els	
actors	involucrats	en	el	programa	vinculen	amb	l’èxit	en	la	
captació	d’infants	per	part	de	caus,	esplais	i	de	projectes	
de	nova	creació:	la	visibilitat	i	el	reconeixement	que	es	
dona	als	joves	implicats	en	les	activitats	de	lleure	educatiu.	
El	cas	paradigmàtic	és	el	de	l’Agrupament	Escolta	Trini	
Nova:	alguns	dels	seus	monitors	es	troben	en	posicions	de	
certa	visibilitat	davant	els	infants	i	les	famílies	(en	centres	
educatius	i	altres	serveis	a	la	infància)	i	tenen	complicitat	
amb	els	professionals	educatius	del	barri.

“Si	una	escola	té	seguiment	amb	nosaltres	però	
considera	que	els	joves	estan	immadurs,	que	no	acaben	
de	confiar	amb	ells...	això	no	facilita	que	l’escola	després	
derivi	infants,	i	aquí	estem	nosaltres	picant	pedra	amb	
les	escoles	perquè	confiïn,	o	facilitin	espais,	perquè	
aquests	joves	puguin	estar	els	dissabtes	allà	[...]	a	
vegades	és	amb	pròpies	contractacions,	o	sigui,	el	tema	
de	contractacions	de	joves	del	barri	també	facilita	molt	
que	puguin	participar	els	joves	al	barri	[...]”	(tècnic/a	del	
programa	Baobab).

	“Yo	también	he	notado	mucho	que	ahora	que	estoy	
trabajando	en	el	comedor	[...]	siempre	tengo	un	grupo	
de	niños	que	me	van	preguntando	cosas,	que	están	

pendientes	de	mí,	que	si	el	cau, que si no sé qué, que 
si qué haces [...]	Me	cuentan	sus	cosas,	y	me	tienen	
confianza	porque	soy	joven,	y	eso	es	lo	importante,	
movilizar	a	la	gente	joven”	(monitor/a)

Més	enllà	de	les	vinculacions	d’infants	i	joves,	el	
programa	Baobab	ofereix	a	les	entitats	de	lleure	suport	
i	acompanyament	que	ha	de	garantir-ne	l’enfortiment	
i	contribuir	a	la	seva	sostenibilitat.	Per	això,	la	persona	
coordinadora	del	programa	fa	una	detecció	de	necessitats	
de	cada	entitat	a	partir	de	la	qual	formula	propostes,	
ofereix	suport	i	en	fa	un	seguiment.	Entre	les	qüestions	
tractades	podem	trobar	l’orientació	en	la	gestió	
dels	recursos	de	què	disposa	l’entitat	(per	exemple,	
subvencions	i	local),	les	dinàmiques	de	grup,	les	estratègies	
pedagògiques	o	les	relacions	amb	el	territori	i	la	xarxa.	Tant	
en	els	grups	de	discussió	en	els	quals	van	participar	agents	
del	territori	com	en	les	entrevistes	fetes	a	les	persones	
coordinadores	del	programa,	es	recull	la	percepció	que	
les	activitats	més	visibles	i	que	reben	una	millor	valoració	
per	part	de	les	entitats	de	lleure	són	les	que	tenen	a	veure	
amb	el	fet	de	connectar	aquestes	entitats	amb	el	teixit	del	
territori.	En	aquest	sentit,	les	responsables	del	programa	
tracten	de	posar	en	contacte	i	vincular	les	entitats	de	lleure	
amb	diferents	actors,	ja	siguin	professionals	o	associatius,	
així	com	en	espais	de	treball	en	xarxa,	com	són	les	taules	de	
lleure	o	socioeducatives.

Un	dels	objectius	que	es	marca	el	programa	és	el	
d’aconseguir	que	siguin	joves	del	mateix	barri	els	qui	
liderin	les	activitats	de	lleure	que	s’hi	duguin	a	terme.	Tot	
i	que	aquest	objectiu	és	compartit	pels	diversos	actors	del	
territori,	també	s’entén	com	un	dels	principals	reptes.	
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“Els	monitors,	seria	genial	que	fossin	monitors	del	barri	
[...]	jo	crec	que	és	una	cosa	que	potser	s’ha	d’anar	fent	
mica	en	mica	[...]	han	de	fer	la	formació,	han	de	tenir	
una	edat,	han	de	voler	fer-ho	[...]	però	el	que	passa	és	
que	inicialment	és	molt	difícil	partir	d’un	equip	de	gent	
del	barri	[...]	potser,	els	que	assisteixen	ara,	aquests	
són	els	que	després	voldran	formar[-ne]	part	perquè	ho	
hauran	viscut	[...]	Jo	penso	que	això	serà	amb	els	anys”	
(direcció	de	centre	educatiu)

Hi	ha	consens	en	el	fet	que	una	de	les	primeres	condicions	
perquè	això	passi	és	que	els	joves	del	territori	disposin	
de	la	formació	adequada	per	dur	a	terme	les	activitats	de	
lleure.	Per	aquest	motiu,	els	responsables	del	programa	
Baobab	desenvolupen	formacions	a	partir	de	les	necessitats	
que	detecten	en	les	entitats,	i	puntualment	subvencionen	
cursos.	Durant	l’any	2018	Baobab	va	proveir	de	manera	
directa	formació	a	grups	de	monitors	en	els	barris	de	la	
Trinitat	Nova,	la	Marina	de	Port	i	la	Marina	del	Prat	Vermell	
i	Sant	Genís	dels	Agudells	(44	participants	en	total)	i	va	
subvencionar	la	formació	de	cinc	joves	vinculats	a	entitats	
de	la	Verneda	i	la	Pau,	la	Teixonera,	i	al	projecte	en	gestació	
de Sant Genís dels Agudells.

Mentre	que	les	formacions	subvencionades	permeten	
obtenir	un	títol	de	monitor/a	o	director/a	de	lleure,	les	
que	duu	a	terme	directament	l’equip	de	professionals	de	
Baobab	s’adrecen	als	grups	de	monitors	i	monitores	amb	
l’objectiu	de	cohesionar	el	grup	i	treballar	dinàmiques	de	
funcionament.	

A	més	de	la	formació	subvencionada	i	la	proveïda	
directament	pels	responsables	del	programa,	s’identifica	

una	tercera	activitat	que	se	situaria	a	mig	camí	entre	la	
formació,	la	cohesió	dels	grups	i	la	captació	i	vinculació	de	
joves.	Es	tracta	de	les	jornades	amb	joves.	Aquestes	solen	
organitzar-se	en	col·laboració	amb	el	teixit	associatiu	i	de	
lleure	del	territori,	i	combinen	en	un	mateix	dia	activitats	
formatives,	de	participació	i	reflexió	i	de	caire	festiu.

3.4 Visibilització del lleure als barris
La	visibilitat	del	lleure	educatiu	als	barris	d’actuació	
és	considerada	una	condició	necessària	per	assolir	els	
objectius	mencionats	anteriorment,	a	la	vegada	que	també	
ho	seria	per	assegurar	la	sostenibilitat	de	l’oferta	de	lleure	
més	enllà	de	l’impuls	que	pugui	representar	el	programa	
Baobab	i	altres	accions	en	el	marc	del	Pla	de	barris.	El	
programa	Baobab	parteix	de	la	constatació	que	als	seus	
barris	d’actuació	en	molts	casos	no	hi	ha	una	tradició	
pròpia	de	lleure	comunitari,	i	en	molts	casos	tampoc	no	hi	
ha	la	demanda	de	disposar	d’una	oferta	de	lleure	al	barri. 

“Baobab	és	un	exercici	[...]	d’enginyeria	social...	el	
Baobab,	demanar-lo,	al	barri,	no	el	demanava	ningú	[...]	
perquè	si	no	has	tingut	mai	un	esplai,	o	fa	vint	anys	que	
no	n’has	tingut,	la	gent	es	movia	en	la	plaça	i	com	a	
molt	el	futbol,	però	no	era	una	prioritat,	per	res.	Això	és	
una	mirada	tècnica”	(tècnic/a	de	barri)

És	per	això	que	caldria	donar	a	conèixer	què	és	el	lleure	
educatiu	i	què	pot	aportar	a	infants,	famílies	i	al	barri	
en	general,	a	fi	que	disposar	d’una	oferta	de	lleure	es	
converteixi	en	un	objectiu	compartit.	La	manera	com	es	
busca	donar	visibilitat	al	lleure	és	a	través	d’oferir	activitats	
puntuals	o	tasts	de	lleure,	d’una	banda,	i	la	participació	i	
l’impuls	del	teixit	de	lleure	i	socioeducatiu,	de	l’altra,	per	
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aconseguir	el	compromís	de	tots	els	agents	en	l’impuls	del	
lleure	comunitari.	

Els	tasts	de	lleure	busquen	oferir	una	primera	experiència	
amb	la	metodologia	de	lleure	educatiu	de	base	comunitària,	
amb	la	hipòtesi	que	aquesta	experiència	aconseguirà	
despertar	la	curiositat	d’infants,	joves	i	famílies	per	
participar	en	accions	d’educació	comunitària	durant	la	
resta	de	l’any.	Els	campaments	urbans	són	la	principal	
acció	d’aquest	tipus	i	la	més	emblemàtica	del	programa.	En	
l’edició	del	2018	s’han	dut	a	terme	en	els	9	barris	d’actuació	
esmentats,	en	dos	torns	d’una	quinzena	de	dies	durant	el	
mes	d’agost,	i	amb	un	horari	de	dilluns	a	divendres	de	10.00	
a	17.00	hores.	En	l’activitat	hi	han	participat	un	total	de	666	
infants	i	60	monitors.	

Pel	que	fa	a	la	focalització	sobre	la	població	diana,	el	
81,8%	dels	infants	que	han	participat	en	els	campaments	
no	participen	en	opcions	de	lleure	durant	l’any,	una	
dada	rellevant	tenint	en	compte	que	els	campaments	
s’adrecen	prioritàriament	a	infants	amb	aquest	perfil.	
Aquest	percentatge	és	més	elevat	en	el	cas	del	Bon	
Pastor	(98,8%),	barri	que	té	una	entitat	de	lleure	en	la	
qual	tan	sols	participen	15	infants,	i	més	reduït	al	Besòs	
i	el	Maresme	(56,6%),	on	hi	ha	tres	entitats	de	lleure	
consolidades,	en	cadascuna	de	les	quals	hi	ha	més	de	40	
infants vinculats.

Finalment,	pel	que	fa	als	monitors,	42	eren	joves	del	
territori	on	es	duia	a	terme	el	campament	urbà	i	18	no	ho	
eren.	Aquest	percentatge	és	major	a	la	Marina	i	al	Besòs	i	
el	Maresme,	on	tots	els	monitors	eren	del	barri,	i	menor	en	
el	cas	de	Sant	Genís	dels	Agudells,	on	tan	sols	hi	havia	un	

monitor	del	barri.	Respecte	a	l’any	anterior	hi	ha	hagut	un	
augment	dels	monitors	del	territori,	i	s’ha	passat	del	59,2%	
al	68,3%.	

Gràfic 3. Percentatge d’infants participants als campaments urbans  
del 2018 que no participaven en opcions de lleure durant l’any
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Font:	Elaboració	pròpia	amb	les	dades	recollides	pels	responsables	del	programa.

Gràfic 4. Nombre de monitors de campaments urbans segons si són o no 
del territori

Font:	Elaboració	pròpia	amb	les	dades	recollides	pels	responsables	del	programa.
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4. Balanç i reptes de futur
En	els	tres	anys	d’existència	del	programa	Baobab	hem	
pogut	veure	com	aquest	ha	anat	evolucionant	fins	a	arribar	
a	tenir	unes	complicitats	i	aliances	als	diferents	barris	que	
han	permès	engegar	propostes	ambicioses.	Durant	l’any	
2018	es	va	veure	com	es	constituïa	la	primera	entitat	de	
lleure	sorgida	amb	el	suport	del	programa	Baobab,	i	com	
sorgien	tres	propostes,	dues	de	les	quals	van	començar	a	
pilotar	activitats	de	lleure	cada	dissabte.	Durant	el	2019,	
una	d’elles,	al	barri	de	Sant	Genís	dels	Agudells	s’ha	
integrat	en	una	federació	d’entitats	de	lleure	educatiu.	La	
consolidació	dels	altres	projectes,	que	encara	es	troben	en	
gestació,	podria	suposar	que	els	nou	barris	d’actuació	del	
programa	disposin	almenys	d’una	entitat	de	lleure.	Tot	i	
així,	com	hem	pogut	veure,	la	participació	en	entitats	de	
lleure	encara	està	lluny	dels	nivells	mitjans	del	conjunt	de	
la	ciutat.	Així,	la	necessitat	que	inicialment	motivava	el	
programa	continua	ben	vigent.	

L’avaluació	que	Ivàlua	ha	dut	a	terme	del	programa	durant	
els	anys	2017	i	2018	ha	contribuït	a	sistematitzar	les	
estratègies	per	a	la	construcció	de	noves	propostes	de	
lleure	educatiu	i	a	identificar-ne	possibles	factors	d’èxit:	
l’establiment	de	relacions	de	col·laboració	amb	actors	
potents	que	comparteixin	la	diagnosi	i	les	principals	
línies	estratègiques	del	programa,	un	seguiment	intens	
de	les	famílies,	i	la	visibilitat	i	el	reconeixement	dels	
monitors	com	a	vies	per	a	la	captació	d’infants.	En	aquest	
sentit,	recomanem	potenciar	les	aliances	amb	actors	
i	recursos	educatius	que	puguin	donar	visibilitat	als	
monitors	del	barri	davant	d’infants	i	famílies,	així	com	
reconeixement	davant	d’altres	professionals	i	tècnics	del	
barri,	i	buscar	incentius	que	puguin	contribuir	a	motivar	

els	joves	a	comprometre’s	i	mantenir-se	implicats	en	
l’associacionisme	educatiu.		

D’altra	banda,	es	considera	que	seria	convenient	
mantenir	i	reforçar	les	accions	encaminades	a	aprofitar	
els	campaments	urbans	com	a	estratègia	de	vinculació	
d’infants	i	joves	amb	les	entitats	de	lleure	educatiu	de	
cada	barri,	tenint	en	compte	que	aquest	és	un	dels	seus	
objectius	principals	i,	més	en	general,	com	a	oportunitat	de	
donar	visibilitat	i	enfortir	les	entitats	presents	al	territori.	
A	més,	de	cara	a	amplificar	i	garantir	la	sostenibilitat	de	
la	tasca	que	s’ha	endegat	des	de	l’equip	del	programa	
Baobab,	caldria	buscar	vies	d’incidència	a	escala	de	ciutat	
per	tal	que	les	federacions	de	lleure	i	els	recursos	destinats	
a	l’associacionisme	incorporin	l’objectiu	de	reforçar	les	
entitats	de	lleure	als	barris	d’actuació	del	programa,	on	
l’associacionisme	educatiu	és	més	feble.

Finalment,	no	es	pot	oblidar	la	importància	de	fer	un	
bon	monitoratge	i	avaluació	del	programa.	L’avaluació	ha	
acompanyat	el	desplegament	del	programa	Baobab	des	
dels	seus	primers	estadis,	la	qual	cosa	ha	permès	un	flux	ric	
d’aprenentatge	que	ha	alimentat	el	disseny	de	l’estratègia	
i	les	activitats	del	programa.	Aquest	és	un	dels	elements	de	
valor	que	aporta	l’avaluació	a	la	millora	continuada	dels	
programes,	sobretot	en	el	cas	d’aquelles	actuacions	que,	
com	el	programa	Baobab,	es	troben	en	la	fase	inicial	de	la	
seva	implantació	i	tenen	diversos	factors	de	variabilitat	
o	incertesa.	Per	això,	es	recomana	continuar	amb	aquest	
treball,	replicant	la	recollida	de	dades	realitzada	fins	ara	per	
veure	l’evolució	dels	principals	indicadors	del	programa	i	
conduint,	en	paral·lel,	una	avaluació	reflexiva,	de	caràcter	
qualitatiu;	tot	plegat,	amb	l’objectiu	de	disposar	de	les	
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dades	necessàries	per	reflexionar	sobre	el	funcionament	i	
els	resultats	del	programa,	i	poder	emprendre	accions	per	
millorar-lo.	
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L’Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM20) 
neix com un nou servei socioeducatiu per combatre 
l’abandonament escolar prematur i l’atur juvenil 
d’adolescents i joves que es troben en situació de 
vulnerabilitat i d’exclusió educativa. El servei té com a 
objectius capacitar i integrar aquests joves per tal que 
puguin traçar un projecte de vida propi i retornin al sistema 
educatiu o tinguin un projecte professional. Aquest nou 
servei s’emmarca en les polítiques d’equitat educativa 
promogudes durant el mandat 2015-2019 que tenen per 
finalitat oferir oportunitats educatives a adolescents i joves 
de la ciutat. Aquest servei ha estat promogut per l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona amb la col·laboració de 
l’Àrea de Drets Socials. El servei es planteja en fase de prova 
pilot i es caracteritza per l’abordatge integral i l’atenció 
individualitzada, i hi destaca l’acció tutorial i la coordinació 
amb altres dispositius de la ciutat que actuen sobre el 
conjunt d’adolescents i joves més desafavorits.

1. L’Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM2O)
Hi	ha	pocs	dispositius	que	permetin	la	reincorporació	dels	i	
les	joves3	que	han	abandonat	prematurament	els	estudis	i	que	
tinguin	en	compte	altres	variables	de	tipus	social	a	banda	de	
les educatives.

L’Escola	Municipal	de	Segones	Oportunitats,	promoguda	
per	l’IMEB	amb	la	col·laboració	de	l’Àrea	de	Drets	Socials,	

Escola Municipal de 
Segones Oportunitats: 
un nou servei socioeducatiu per 
combatre l’abandonament escolar 
prematur 
Jordi Grau1 i Laia Herrera2

Paraules clau: exclusió educativa, abandonament escolar 
prematur, segones oportunitats, acompanyament

1. Gestor de projectes de la Gerència de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB). 

2. Tècnica de Projectes de la Fundació BCN Formació Professional. 

3. Es considera joves la franja de població d’edats compreses entre els 12 i 
els 25 anys. L’etapa d’adolescència es considera per a la franja de població 
d’edats incloses entre els 12 i els 16 anys.
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neix	com	un	nou	servei	socioeducatiu	per	a	adolescents	i	
joves	que	es	troben	en	situació	de	vulnerabilitat	i	d’exclusió	
educativa4. El	servei	té	com	a	objectius	capacitar	i	integrar	
aquests	joves	per	tal	que	puguin	traçar	un	projecte	de	vida	
propi	i	retornin	al	sistema	educatiu	o	tinguin	un	projecte	
professional	que	els	permeti	inserir-se	laboralment.	
Aquest	nou	servei	vol	contribuir	a	reduir	les	taxes	
d’abandonament	escolar	prematur	(AEP)	i	s’emmarca	en	les	
polítiques	d’equitat	educativa	que	tenen	per	finalitat	oferir	
oportunitats	educatives	a	adolescents	i	joves	de	la	ciutat.	

2. Abandonament escolar prematur
La	reducció	de	l’abandonament	escolar	és	una	de	les	
prioritats	de	l’agenda	educativa	actual,	tant	d’organismes	
internacionals	(Unió	Europea,	Organització	per	a	la	
Cooperació	i	el	Desenvolupament	Econòmic	–OCDE-,	
Unesco,	etc.)	com	dels	governs	estatals,	autonòmics	i	
locals.	I	no	és	d’estranyar,	ja	que	tot	i	la	gran	quantitat	de	
recursos	que	s’hi	dediquen,	continua	sent	un	problema	
educatiu	i	social	de	primer	ordre.	L’AEP	és	un	concepte	que	
es	pot	definir	des	de	diferents	punts	de	vista.	En	l’àmbit	
oficial	de	la	UE,	la	definició	és	la	següent:	“Percentatge	de	
població	d’entre	18	i	24	anys	que	ha	assolit	com	a	màxim	la	
primera	etapa	de	l’educació	secundària	respecte	al	total	de	
població	del	mateix	grup	d’edat”	5.

A	l’Estat	espanyol	i	a	Catalunya,	l’AEP	afecta	prop	del	17%	
de	la	població	juvenil,	percentatge	que	està	molt	per	sobre	
de	la	mitjana	de	la	Unió	Europea,	que	és	del	10%	(segons	
fonts	de	l’Eurostat6	i	de	l’Idescat7)	i	lluny	dels	objectius	que	
fixa	la	mateixa	UE.	Tot	i	això,	les	taxes	de	graduació	en	l’ESO	
han	millorat	significativament	en	la	darrera	dècada,	fins	a	
situar-se	actualment	en	una	taxa	del	88,6%8.

3. El perfil de joves que estan en situació d’AEP
La	continuació	o	no	dels	estudis	un	cop	acabada	l’educació	
obligatòria	(que	a	Catalunya	i	l’Estat	espanyol	és	fins	als	16	
anys)	és	una	decisió	que	depèn	de	molts	factors,	entre	els	
quals	destaquen	les	característiques	del	o	la	jove	i	el	seu	
entorn	familiar	(estatus	socioeconòmic,	gènere,	origen...),	
però	també	les	dinàmiques	pròpies	dels	centres	educatius	
i	el	tipus	d’acompanyament	en	la	transició	a	l’educació	
postobligatòria,	etc.	

Són	joves	que	han	viscut	una	successió	de	fracassos.	Joves	
desmotivats	que	no	creuen	en	ells	mateixos,	que	han	
normalitzat	un	etiquetatge	social	estereotipat	—els	ni-nis—	
i	que	tenen	moltes	dificultats	en	el	seu	desenvolupament	
personal	i	social.	Com	diu	Aina	Tarabini,	no	se	senten	part	
de	la	institució	educativa,	no	li	troben	sentit	a	allò	que	
estudien	i	perceben	que	els	estudis	“no	estan	fets	per	a	
ells”9.	Entre	els	elements	que	caracteritzen	el	conjunt	de	
joves	que	fan	AEP,	destaquen	els	següents:	

4. El concepte d’exclusió educativa aborda els fenòmens educatius des de la 
perspectiva dels drets i la justícia social. Posa de manifest que l’extensió de 
la cobertura educativa no és suficient per garantir el drets a l’educació per a 
tots els infants i joves. El fet de ser exclòs o inclòs en el sistema no només 
suposa l’accés sinó també el procés i els resultats; d’experiències educatives i 
d’adquisició de coneixements (Bonal, 2012).

5. http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/
europeus/abandonament-prematur/

6. https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1

7. https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10101

8. http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/
estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendiment-escolar/a0711.xlsx

9. https://www.fbofill.cat/sites/default/files/IB_65_abandonamentescolar_
WEB.pdf
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•	desfasaments	curriculars	en	la	majoria	dels	àmbits	
curriculars,
•	problemes	d’autoestima	i	confiança	en	les	pròpies	
capacitats,
•	alta	desmotivació	pel	que	és	educatiu,
•	incapacitat	per	exercir	habilitats	educatives,	socials	i	
laborals,
•	rebuig	escolar,
•	absentismes,
•	comportaments	disruptius	i
•	risc	de	presentar	conductes	addictives	greus.

De	fa	temps,	s’han	articulat	diferents	recursos	per	
combatre	l’AEP	amb	èxits	notables,	entre	els	quals	destaca	
el	Servei	d’Orientació	-	Pla	Jove	del	Consorci	d’Educació	
de	Barcelona,	que	incideix	particularment	en	la	transició	
de	l’etapa	obligatòria	a	la	postobligatòria.	Tot	i	així,	hi	
continua	havent	un	nombre	importantde	joves	per	als	quals	
aquests	recursos	no	són	suficients	i	acaben	abandonant.	
És	per	a	aquests	joves	que	cal	articular	altres	recursos	
més	intensius,	no	només	de	tipus	educatiu	sinó	també	de	
caire	social.	Uns	recursos	caracteritzats	per	un	abordatge	
integral,	una	atenció	intensiva	i	sostinguda	en	el	temps.	
L’Escola	Municipal	de	Segones	Oportunitats	(EM2O)	pretén	
aproximar-se	des	d’una	estratègia	holística	a	omplir	aquest	
mancança	i	donar	una	solució	a	aquests	joves.

4. Les escoles de segona oportunitat
El	concepte	de	les	escoles	de	segona	oportunitat	(E2O)	
neix	d’una	iniciativa	descrita	l’any	1995	en	el	document	
Libro Blanco sobre la educación y la formación. Enseñar 
y aprender, hacia la sociedad cognitiva,	que	va	editar	la	
Comissió	Europea.	Un	del	objectius	principals	era	“oferir	

als	joves	en	vies	d’exclusió	o	exclosos	del	sistema	educatiu	
les	millors	vies	de	formació	i	el	millor	context	per	adquirir	
confiança	en	ells	mateixos,	a	partir	de	tres	idees	principals:	
una	formació	innovadora	per	reforçar	les	competències	
bàsiques,	un	suport	en	aspectes	socials	i	una	experiència	de	
pràctiques	en	empreses	associades”10. 

La	primera	experiència	d’E2O	a	escala	europea	es	va	iniciar	
a	França	l’any	1997	amb	l’escola	de	Marsella.	Actualment	
ja	disposa	d’una	xarxa	de	130	centres	identificats	com	
“écoles	de	la	2e	Chance”,	molts	dels	quals	amb	més	de	deu	
anys	de	funcionament11.	Aquests	centres	es	caracteritzen	
pel	fet	d’oferir	als	joves	que	han	sortit	del	seu	sistema	
escolar	sense	cap	reconeixement	acadèmic	solucions	
personalitzades	per	poder	aconseguir	una	inserció	laboral.	
Tenen	un	suport	molt	important	de	les	administracions	
públiques	locals	i	regionals	i	uns	lligams	molt	estrets	amb	
els	sectors	empresarials.	Aquests	últims	proveeixen	als	
joves	l’oportunitat	de	fer	pràctiques	laborals	i	obren	el	camí	
d’insercions	en	el	mercat	de	treball.

Altres	països	on	també	s’han	desenvolupat	escoles	de	
segona	oportunitat	(Second Chance Schools)	són	Alemanya,	
Dinamarca,	Grècia,	Hongria,	Itàlia,	Irlanda,	els	Països	
Baixos,	Polònia,	Portugal	i	Suècia12.	Als	Estats	Units	hi	
ha	una	diversitat	d’iniciatives	que	es	poden	assimilar	al	
concepte	de	segona	oportunitat,	com	poden	ser	iPASS13 

10. https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/
d0a8aa7a-5311-4eee-904c-98fa541108d8/language-es 

11. https://reseau-e2c.fr/

12. http://www.e2c-europe.org/images/e2c/documents/List_of_members.pdf

13. https://strongstart.org/why-a-strong-start/about
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(enfocada	a	la	continuïtat	d’estudis	després	de	l’etapa	de	
High School)	o	el	que	fan	algunes	Charter Schools14	com	el	
John	V.	Lindsay	Wildcat	Academy	Charter	School15.

A	Espanya,	les	primeres	iniciatives	daten	de	la	dècada	del	
1980	i	tenen	un	fort	component	social	per	lluitar	contra	
l’exclusió	de	joves	en	situacions	de	risc	i	contra	una	
situació	de	crisi	econòmica	molt	accentuada.	Peñascal	
Kooperatiba16,	al	País	Basc,	i	Fundación	Ilundain17 de 
la	Comunitat	Foral	de	Navarra,	són	algunes	d’aquestes	
iniciatives.	Totes	elles	sorgeixen	de	la	iniciativa	privada	
sense	ànim	de	lucre.	Més	endavant,	a	Catalunya,	l’any	
2004,	a	Cornellà	de	Llobregat	comença	la	seva	tasca	la	
Fundació	El	Llindar.	El	Llindar	és	una	entitat	que	impulsa	
actuacions	educatives	i	professionalitzadores,	alternatives	
i	innovadores,	per	a	nois	i	noies	d’entre	12	i	25	anys	que,	
per	la	seva	situació	de	fragilitat	personal	i	de	recorregut	de	
fracàs	i	abandonament,	no	encaixen	en	les	diverses	ofertes	
d’ensenyament	reglat18. 

L’any	2016	es	constitueix	l’Asociación	Española	de	
Escuelas	de	Segunda	Oportunidad	amb	l’objectiu	d’aportar	
solucions	a	tots	els	joves	sense	feina	ni	titulació	a	Espanya	
mitjançant	el	desenvolupament	d’un	model	nacional	
d’escoles	de	segona	oportunitat	(E2O).	Els	seus	impulsors	
han	estat	la	Fundación	Federico	Ozanam,	la	Fundación	
Tomillo,	la	Peñascal	Kooperatiba,	la	Fundació	Adsis,	la	
Fundació	El	Llindar	i	la	Fundación	Proyecto	Don	Bosco.	
Actualment	engloba	més	de	trenta	entitats	associades.	
Aquesta	associació	ha	definit	uns	protocols	que	permeten	
identificar	i	reconèixer	les	escoles	de	segona	oportunitat,	
mitjançant	un	procés	d’acreditació	propi19.	A	Catalunya	hi	
ha	cinc	escoles	acreditades. 

5. Projecte d’Escola Municipal de Segones Oportunitats  
de Barcelona
Aquest	nou	servei	s’ha	dissenyat	prenent	com	a	base	els	
aspectes	següents:

•	Les	conclusions	del	grup	de	treball	sobre	el	Model	de	
segones	oportunitats	per	a	Barcelona	organitzat	per	la	
Fundació	BCN	Formació	Professional	(2017-2018).	

•	L’estudi	“Joves	amb	necessitat	d’inserció	educativa	o	
laboral.	Una	anàlisi	sociodemogràfica	per	la	ciutat	de	
Barcelona”,	informe	elaborat	per	l’Observatori	de	l’FP	
de	la	Fundació	BCN	Formació	Professional	(maig	del	
2017)20.

•	L’informe	sobre	la	definició	d’un	model	d’E2O	que	
l’Ajuntament	va	encomanar	a	l’Asociación	Española	de	
Escuelas	de	Segunda	Oportunidad	(AEE2O)	(2018).

•	El	Projecte	dels	centres	de	noves	oportunitats	 
(CNO)	del	Servei	d’Ocupació	de	Catalunya	(SOC)	(2015-
2017). 

14. https://charterschoolcenter.ed.gov/charter-schools-usa

15. https://www.jvlwildcat.org/

15. http://www.fundacion-ilundain.com/breve-historia/

17. http://www.elllindar.org/que-som/

18. https://www.e2oespana.org/

19. https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/joves-amb-necessitat-dinserci-
educativa-o-laboral-77750043

20. http://calassanci.escolapia.cat/

21. https://www.fundacionadsis.org/ca
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•	El	coneixement	de	projectes	desenvolupats	per	Escola	
Pia	de	Catalunya22,	la	Fundació	Adsis23,	la	Fundació	El	
Llindar,	la	Fundación	Ilundain	Haritz	Berri,	la	Fundació	
Intermèdia24,	la	Peñascal	Kooperatiba	i	Salesians	Sant	
Jordi25.

6. Per què el nom “escola” i d’ “Oportunitats”?
El	nom	“escola”	pot	generar	certa	controvèrsia	atès	que	no	
és	un	centre	reglat.	L’aposta	per	anomenar-lo	“escola”	neix	
de	la	voluntat	d’incorporar	aquest	nou	servei	en	el	sistema	
educatiu,	com	una	alternativa	educativa	més.	L’escola	està	
dins	d’un	equipament	concebut	com	un	espai	en	el	qual	
es	vol	reconnectar	els	i	les	joves	amb	el	sistema	educatiu,	
amb	l’aprenentatge.	Li	diem	“escola”	però	òbviament	no	
és	un	centre	reglat.	Malgrat	que	en	l’àmbit	de	polítiques	
educatives	compensatòries	hi	ha	una	literatura	extensa	
sobre	les	segones	oportunitats	i,	fins	i	tot,	s’esmenta	en	el	
Decret	150/2017	de	l’atenció	educativa	a	l’alumnat	en	el	
marc	d’un	sistema	educatiu	inclusiu26,	cap	administració	ha	
regulat	un	marc	normatiu	en	el	qual	es	pugui	desenvolupar.

“Oportunitats”	en	plural	perquè	la	vida	educativa	és	
molt	llarga	i	les	oportunitats	infinites.	L’Escola	permet	
oferir	itineraris	formatius	flexibles,	personalitzats	i	de	
continuïtat,	i	així	ajudar	els	i	les	adolescents	i	joves	en	
situació	de	fragilitat,	vulnerabilitat	i	especials	dificultats	a	
reconnectar-se	amb	la	societat. 

7. Descripció del nou servei
L’EM2O	neix	com	un	servei	municipal.	La	gestió	del	
centre	s’ha	encomanat	mitjançant	un	contracte	de	serveis	
que	es	va	licitar	el	desembre	del	2018	i	es	va	adjudicar	a	
mitjans	de	maig	del	2019	a	la	unió	temporal	d’empreses	

(UTE)	Fundació	El	Llindar	-	Salesians	Sant	Jordi.	Aquestes	
dues	entitats	són	un	referent	a	tot	l’Estat	espanyol	pels	
seus	respectius	projectes	d’escoles	de	segona	oportunitat	
(vegeu	el	punt	5).	El	servei	està	ubicat	al	carrer	de	Capella,	
10, del barri de Navas, al districte de Sant Andreu, en un 
equipament	totalment	reformat.	Ha	iniciat	l’activitat	el	
setembre	del	2019	amb	trenta	joves	i	es	desplegarà	al	llarg	
de	dos	anys	(prorrogable	un	any	més)	fins	a	assolir	un	
màxim	de	noranta	joves.

L’EM2O	vol	el	retorn	al	sistema	educatiu	dels	joves	que	han	
fet	AEP.	Aquest	retorn	l’entenem	si	aconseguim	que	quan	els	
joves	acabin	el	programa	de	l’EM2O	estiguin	en	condicions	
d’iniciar	una	formació	postobligatòria	o	d’inserir-se	en	el	
mercat	laboral,	havent-los	donat	unes	eines	que	milloraran	
les	condicions	per	iniciar	la	seva	vida	professional.	
 
Des	de	l’inici	de	la	crisi,	l’atur	ha	afectat	més	a	les	persones	
joves	amb	menys	estudis:	la	diferència	entre	la	taxa	d’atur	
dels	joves	que	com	a	màxim	tenen	estudis	obligatoris	i	els	
que	tenen	educació	post	obligatòria	s’accentua	i	gairebé	
es	triplica	(39%	i	14,3%,	respectivament).	L’educació	és,	
doncs,	un	element	clau	per	tenir	una	posició	relativament	
més	segura	al	mercat	laboral27.	És	per	aquest	motiu	que	
el	projecte	E2O	s’adreça	a	adolescents	i	joves	amb	edats	

22. http://calassanci.escolapia.cat/

23. https://www.fundacionadsis.org/ca

24. https://www.fundaciointermedia.org/

25. https://www.s≠alesianssantjordi.org

26. https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_
fitxa/?action=fitxa&documentId=799722&language=ca_ES

27. http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/
documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_1r_trimestre_2019.pdf
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compreses	entre	els	16	i	els	25	anys	que	es	troben	en	
algunes	d’aquestes	situacions:	han	abandonat	els	estudis	
sense	haver-se	graduat	de	l’ESO;	o	bé	tenen	el	graduat	
d’ESO	però	han	deixat	d’estudiar	i	estan	a	l’atur	i	sense	
qualificació	professional,	i,	molt	important,	voluntàriament	
volen	participar	en	aquest	servei.

8. Metodologia de treball
Aquest	projecte	centra	el	seu	desplegament	a	l’entorn	de	
la	persona	entesa	com	a	subjecte	actiu	i	receptora	d’una	
atenció	personalitzada.	S’apliquen	el	que	s’anomenen	
metodologies	subjectives	que	es	caracteritzen	pels	aspectes	
següents:	

•	Des	de	la	proximitat	i	l’escolta,	tenir	present	la	
vinculació	emocional	i	entendre	que	l’equip	de	
professionals	que	eduquen	són	guies	i	acompanyants.	
D’aquí	la	importància	de	tenir	un	equip	de	professionals	
interdisciplinari	del	món	de	l’educació,	la	psicologia,	
la	pedagogia,	el	lleure	educatiu,	la	formació	
tecnicoprofessional	o	la	inserció	laboral.	

•	Des	del	respecte	i	el	reconeixement,	partir	de	la	
premissa	que	adolescents	i	joves	són	ciutadans	i	
ciutadanes de ple dret. 

•	Des	de	la	personalització	de	l’aprenentatge,	partir	de	
la	idea	que	hi	ha	moltes	maneres	d’aprendre	i	també	hi	
ha	moltes	possibilitats	d’equivocar-se.	

L’Escola	ofereix	un	programa	de	dos	anys	de	durada	que	es	
fonamenta	a	partir	de	sis	eixos	d’actuació	que	no	han	de	ser	
necessàriament	seqüencials:	

1.	Diagnosi,	empoderament	i	definició	del	pla	personal	de	
treball	per	cada	jove.	Aquest	primer	eix	de	treball	té	un	
triple	objectiu:

•	Diagnosticar	i	avaluar	la	situació	del	o	la	jove	en	la	
seva	globalitat.

•	Empoderar	el	o	la	jove	amb	la	recuperació	
de	l’autoestima,	ajudar-lo	a	detectar	les	seves	
potencialitats	i	a	expressar-les.	Conèixer	els	seus	punts	
febles	i	com	pot	superar-los.

•	Definir	un	pla	personal	de	treball	(PPT).	Que	
l’adolescent	o	jove	decideixi	en	funció	de	les	seves	
potencialitats	i	desitjos	i	sigui	capaç	de	manera	
autònoma	de	sostenir	els	seu	procés	formatiu	al	llarg	
del	temps.

En	aquest	eix	esdevindrà	fonamental	la	figura	del	tutor	o	
tutora	de	referència	que	tindrà	per	objectiu	desenvolupar	
una	funció	d’acompanyament	educatiu	personalitzat	al	
llarg	de	tot	el	temps	d’estada	del	o	la	jove	a	l’Escola.	

2.	Orientació	d’acord	amb	el	que	s’ha	definit	en	el	pla	
personal	de	treball.	Té	per	objectiu	l’execució	del	pla	
personal	de	treball	(PPT).	Amb	aquesta	finalitat,	la	
metodologia	que	s’aplicarà	es	fonamentarà	en	el	següent:

•	Orientació,	acompanyament	i	suport	al	jove	en	la	seva	
integració	en	el	sistema	educatiu	o	la	seva	incorporació	
en	el	mercat	laboral.

•	Realització	per	part	del	o	la	jove	de	la	formació	adient.	
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3.	Formació.	Aquesta	formació	consta	de	dos	blocs	
fonamentals:	

3.1.	La	formació	en	competències	bàsiques	i	transversals	
en	què	es	treballa	la	millora	de	les	competències	
personals	i	socials	fent	incidència	en	el	conjunt	de	
capacitats,	habilitats	i	actituds	necessàries	per	donar	
resposta	a	situacions	educatives	i	laborals	de	diversa	
complexitat.	I,	també,	la	promoció	d’accions	de	salut	
(amb	l’objectiu	de	donar	a	conèixer	hàbits	d’alimentació	
saludable	i	de	prevenció	en	el	consum	de	drogues,	entre	
d’altres),	d’educació	afectivosexual	amb	perspectiva	de	
gènere	o	de	prevenció	de	relacions	abusives	i	violència	
masclista.	

3.2.	La	formació	tecnicoprofessional,	a	partir	del	pla	
personal	de	treball	que	defineix	cada	jove.	A	través	de	
mitjans	propis	o	adscrits	amb	entitats	col·laboradores,	
oferir	als	i	les	joves	un	ventall	d’opcions	que	poden	anar	
des	de	“tastets	d’oficis”	(que	els	permetrà	un	coneixement	
pràctic	de	professions),	programes	de	formació	i	inserció	
(PFI),	passant	per	certificats	de	professionalitat	(coneguts	
com	CP),	fins	a	la	preparació	per	poder	accedir	a	cicles	
de	formació	professional	reglada.	També	es	preveu	la	
creació	de	“formacions	a	mida”	que	siguin	demanades	
pels	agents	econòmics	del	territori	i	tinguin	opcions	
d’inserció	laboral.	Aquestes	han	de	tenir	per	objectiu	
donar	els	coneixements	i	les	habilitats	per	desenvolupar	
ocupacions	que	actualment	no	formen	part	del	catàleg	del	
Departament	d’Ensenyament	o	del	Servei	d’Ocupació	de	
Catalunya.	Poden	ser	a	iniciativa	d’empreses	o	d’entitats	
de	formació	per	cobrir	llocs	de	treball	específics	o	de	
sectors	emergents.

Totes	aquestes	formacions	es	plantegen	des	de	la	
perspectiva	que	els	i	les	joves	puguin	moure’s	per	la	
ciutat	i	facin	ús	dels	recursos	formatius	existents	per	
així	assolir	els	objectius	recollits	en	el	seu	pla	personal	
de	treball.	La	finalitat	d’aquesta	formació	és	que	els	i	les	
joves	assoleixin	l’objectiu	d’accés	a	una	formació	de	més	
llarga	durada	i	reconeguda,	però,	a	l’hora,	acompanyar	i	
sostenir	el	seu	procés	un	cop	hi	hagin	accedit,	mitjançant	
el	seguiment	a	través	dels	tutors	o	tutores	de	referència. 

D’altra	banda,	el	treball	del	projecte	vital	de	cada	jove	
recollit	en	el	Pla	personal	de	treball	també	inclou	un	seguit	
d’activitats	que	el	vincularan	amb	l’entorn-territori.	L’EM2O	
és	una	escola	oberta	a	l’exterior,	de	manera	que	es	pugui	
perllongar	més	enllà	de	les	quatre	parets	de	l’equipament,	
i	que	pugui	disposar	de	la	potencialitat	educativa	i	els	
recursos	educatius	que	ofereix	el	seu	entorn.	

4.	Activitats	d’aprenentatge	i	servei	a	la	comunitat.	Tenen	
per	objectiu	la	promoció	de	la	participació	social	i	el	vincle	
amb	la	comunitat	més	propera	per	part	del	o	la	jove	per	
exercir	la	ciutadania	plena	i	desenvolupar	el	seu	compromís	
cívic.	Els	i	les	joves	treballaran	sobre	necessitats	reals	de	
l’entorn	amb	l’objectiu	de	millorar-lo.

5.	Activitats	de	lleure	i	suport	a	la	formació.	Aquestes	
activitats	tenen	una	intencionalitat	pedagògica	vinculada	
a	l’educació	no	formal,	com	un	instrument	per	a	la	
transmissió	de	conceptes,	valors	i	capacitats	dels	i	les	
joves.	D’una	banda,	es	potenciarà	l’oci	saludable	i,	d’altra	
banda,	es	promourà	l’experimentació	per	generar	una	
relació	positiva	amb	el	procés	d’aprenentatge,	afavorir	
l’organització	i	la	gestió	del	propi	temps	(saber	diferenciar	
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els	espais	i	els	moments	de	treball	i	de	lleure)	i	prevenir	
l’absentisme	i	l’abandonament.

6.	Seguiment	i	avaluació.	Una	vegada	acabada	la	seva	
integració	en	el	sistema	educatiu	o	la	seva	incorporació	en	
el	mercat	laboral,	la	metodologia	de	treball	se	centrarà	en	
un	seguiment	permanent	per	garantir	que	la	transició	cap	a	
una	autonomia	i	independència	més	gran	sigui	reeixida.

A	banda	d’aquests	eixos	d’actuació	també	s’incidirà	en	el	
treball	amb	les	famílies.	L’objectiu	és	potenciar	el	vincle	
i	la	implicació	de	la	família	en	el	procés	educatiu	dels	
adolescents	i	joves.	En	el	marc	de	la	metodologia	de	treball	
es	vol	fer	una	especial	incidència	en	la	dimensió	relacional	
de	l’EM2O,	atès	que	aquest	serà	un	element	cabdal	per	
poder	fer	un	bon	abordatge	i	atenció	als	adolescents	i	joves.	

En	aquest	sentit,	la	coordinació	i	el	treball	amb	altres	
agent	de	la	ciutat,	sobretot	de	l’àmbit	educatiu,	laboral	
i	sociosanitari,	seran	un	aspecte	clau	de	l’actuació	de	
l’EM2O	(Pla	de	salut	mental,	Pla	Jove	-	Consorci	d’Educació	
de	Barcelona,	Espais	Joves,	Barcelona	Activa).	Aquesta	
coordinació	i	treball	conjunt	es	planteja	des	del	vessant	
relacional	amb	la	voluntat	de	garantir	la	integralitat	de	
l’atenció	i	millora	de	la	intervenció	amb	els	adolescents	
i	joves.	Pel	que	fa	a	les	relacions	amb	les	entitats	i	
institucions	del	territori	(associacions	de	veïns,	serveis	
de	prevenció,	equipaments	juvenils,	entitats	de	lleure	
educatiu,	empreses,	etc.),	contribuiran	a	millorar	les	
oportunitats	i	condicions	de	vida	dels	adolescents	i	joves.	
Com	a	beneficis	o	potencialitats	del	treball	amb	d’altres	
agents	i	recursos,	destaca,	primerament,	que	permet	
millorar	el	coneixement	i	l’anàlisi	de	la	realitat	i	afavoreix	

una	visió	de	globalitat,	una	mirada	de	conjunt	sobre	la	
situació	de	l’adolescència	i	la	joventut	de	la	ciutat.	I,	d’altra	
banda,	s’afavoreix	el	coneixement	mutu	entre	diferents	
sectors,	actors,	entitats	i	professionals	i,	en	alguns	casos	
—i	això	facilita	la	generació	de	sinergies	i	relacions	
d’intercanvi	i	col·laboració	entre	professionals—,	serveis	
i	entitats.	D’aquesta	manera,	permet	evitar	la	duplicitat	
de	recursos	i	esforços	i,	així,	optimitzar	la	capacitat	
d’incidència	i	acció.

9. Els reptes de l’EM2O
L’EM2O	tot	just	inicia	el	seu	recorregut	i	es	plantegen	uns	
reptes	que	podem	resumir	en	els	següents:

•	Visibilitzar	que	els	adolescents	i	joves	que	estan	fora	
del	sistema,	tant	educatiu	com	laboral,	no	són	un	grup	
homogeni	i	que	requereixen	accions	individualitzades	
per	trobar	sortides	a	la	seva	situació.	

•Avaluar	l’impacte	del	servei	(quants	joves	tracen	un	
projecte	de	vida	propi	i	retornen	al	sistema	educatiu	o	
tenen	un	projecte	professional).

•	Aconseguir	que	l’EM2O	s’identifiqui	com	un	recurs	
públic	més	dins	el	ventall	de	recursos	destinats	a	
l’abandonament	escolar	prematur	de	la	ciutat,	un	servei	
ben	enxarxat	amb	la	resta	de	recursos	educatius,	socials,	
sanitaris	i	laborals.	
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Aquest article mostra la situació actual dels i les menors, 
joves i adolescents migrants no acompanyats que 
resideixen a la ciutat de Barcelona, i descriu les principals 
accions i programes que l’Ajuntament de Barcelona ha 
executat i segueix impulsant per tal de respondre a les seves 
necessitats bàsiques, educatives, residencials i laborals. 
L’article posa en relleu la falta de competències municipals 
en la matèria, així com els greus problemes organitzatius i 
de governabilitat multinivell (estat, comunitat autònoma, 
ciutat) que afecten la xarxa de protecció social. 

Introducció
Els	infants,	adolescents	i	joves	migrants	sols	són	menors	
migrants	no	acompanyats3.	Representa,	doncs,	l’emigració	
de	menors	a	un	altre	país	sense	un	referent	adult	al	país	
receptor.	Els	infants,	adolescents	i	joves	migrants	sols	són	
un	col·lectiu	molt	heterogeni,	amb	realitats,	situacions	i	
vivències	personals	i	del	procés	migratori	ben	diferents.	
No	obstant	això,	tenen	alguns	elements	en	comú:	l’etapa	
vital	en	la	qual	es	troben	(l’adolescència),	el	somni	
i	les	expectatives	de	millora	de	les	seves	condicions	
socioeconòmiques	i	de	les	seves	famílies.	La	millora	de	
drets	respecte	als	seus	països	d’origen	és	una	realitat;	aquí	
tenen	dret	a	l’educació,	dret	a	la	sanitat,	etc.

Són	emigrants	dels	seus	països	d’origen	i	immigrants	en	
els	d’acollida.	Ells	i	elles	i	les	seves	famílies	tenen	unes	

L’atenció als infants, 
adolescents i joves 
migrants no acompanyats 
des de la ciutat
Marina Mañas1 i Núria Menta2

Institut	Municipal	de	Serveis	Socials	de	Barcelona

Paraules clau: menors no acompanyats, migració,  
protecció social, drets i recursos bàsics

1. Departament de Serveis d’Atenció Social a l’espai públic de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials (IMSS).

2. Direcció de Serveis d’Intervenció Social de l’Institut Municipal de Serveis Socials.

3. La definició d’infants, adolescents i joves migrats sols és la nomenclatura 
definida i utilitzada per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya. 
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expectatives	respecte	a	la	migració	i	a	les	millores	que	
els	suposarà.	En	la	seva	emigració	porten	una	motxilla	
cultural,	d’aferrament	a	la	seva	terra	i	de	coneixements,	i	
estan,	així	mateix,	“parentalitzats”	amb	les	seves	famílies,	
és	a	dir,	l’infant	o	jove	es	responsabilitza	de	les	càrregues	
familiars	que	comporta	la	vida	adulta	(Bargach,	2009).	A	
més,	la	majoria	d’aquests	joves	es	caracteritzen	per	tenir	
dinàmiques	d’alta	mobilitat	residencial,	i	per	tant,	tenen	
una	manca	d’arrelament	social,	per	la	qual	cosa	pateixen	
el	que	es	coneix	com	la	“síndrome	d’Ulisses”,	és	a	dir,	
l’estrès	crònic	i	múltiple	que	pateix	la	persona	immigrant	
(Achotegui,	2009).	No	hem	d’oblidar	que,	per	damunt	de	
tot,	són	joves	i	adolescents	que	es	troben	en	una	etapa	vital	
de	construcció	de	la	seva	identitat	personal.	Cal,	per	tant,	
que	trobin	referents	adults	positius	en	qui	emmirallar-se.	
Hem	de	tenir	en	compte	les	potencialitats	d’aquests	infants	
i	joves,	ja	que	moltes	vegades	són	els	qui	disposen	de	més	
formació	dins	la	seva	llar	i	els	qui	tenen	més	energia	i	
capacitats	per	emprendre	el	repte	de	l’emigració.	

A	Europa,	aquest	tipus	de	migració	s’inicià	als	anys	
vuitanta.	A	Catalunya	comença	a	final	dels	anys	noranta	
amb	joves	procedents	majoritàriament	del	Marroc.	L’any	
2000	van	arribar	d’altres	països	de	l’Àfrica	subsahariana	
(principalment	del	Senegal	i	de	Gàmbia).	Actualment	hi	ha	
una	diversitat	de	fins	a	setze	països	de	procedència,	tot	i	
que	majoritàriament	provenen	de	la	zona	del	Magrib.

A	l’Estat	espanyol,	l’atenció	dels	infants,	adolescents	i	joves	
migrants	sols	s’emmarca	dins	el	sistema	de	protecció	social.	
El	sistema	espanyol	de	protecció	obliga	a	intervenir	sobre	
aquests	infants	i	adolescents	i	a	atendre’ls,	i	es	prioritza	
el	criteri	de	la	seva	minoria	d’edat	per	sobre	d’altres	

aspectes	o	criteris,	com	el	fet	de	ser	immigrants	i	l’actual	
Llei	d’estrangeria.	Com	a	menors,	tenen	acollida	i	tutela	
garantida,	ja	que	s’estableix	que	són	menors	desemparats	
i,	per	tant,	és	l’organisme	encarregat	de	la	protecció	dels	
menors	de	cada	territori	(comunitats	autònomes)	qui	té	
l’obligació	de	la	seva	tutela	i	qui	s’encarrega	de	la	seva	
cura.	Aquesta	delegació	de	competències	en	els	sistemes	
de	protecció	autonòmics	i	la	no	existència	d’un	organisme	
centralitzat	dificulta	coordinar	i	fer	el	seguiment	de	l’alta	
mobilitat	que	experimenta	aquest	col·lectiu	dins	l’Estat	
espanyol.	Com	hem	dit	abans,	hi	ha	una	alta	mobilitat	en	el	
territori;	es	mouen	d’una	comunitat	autònoma	a	una	d’altra,	
entre	les	quals	no	hi	ha	coordinació.	Caldria	treballar	en	
l’organització	d’un	observatori	estatal	i	en	el	seguiment	dels	
processos	de	mobilitat	i	de	les	raons	que	els	originen.	

A	Catalunya,	és	la	Direcció	General	d’Atenció	a	la	Infància	
i	l’Adolescència	(DGAIA)	l’organisme	responsable	de	la	
protecció	dels	menors.	La	primera	crescuda	del	fenomen	
de	la	migració	d’infants,	adolescents	i	joves	sols	se	situa	a	
finals	de	la	dècada	dels	noranta,	moment	en	què	la	DGAIA	
va	crear	centres	d’acollida	específics	per	a	aquest	col·lectiu,	
dotats	amb	bastants	places	i	que	van	experimentar	un	fort	
rebuig	veïnal.	Amb	la	davallada	del	nombre	d’arribades	dels	
anys	posteriors,	els	menors	migrants	han	estat	acollits	en	
els	recursos	dels	sistemes	de	protecció.

2. La situació a la ciutat de Barcelona
A	Barcelona,	l’Ajuntament	crea	l’any	1999	el	Servei	
Municipal	de	Detecció	i	Intervenció	amb	menors	
migrants	sols	que	viuen	als	carrers	i	espais	públics	de	la	
ciutat	de	Barcelona	i	es	troben	en	situació	de	risc	social	
greu;	aquest	inclou	un	conjunt	de	serveis	que	presten	



94 | Barcelona Societat Experiències

diferents	institucions	en	virtut	de	l’Acord	de	coordinació	
i	compromís	per	millorar	la	resposta	interinstitucional	al	
problema	social	greu	de	la	immigració	de	menors	i	joves	
indocumentats	en	situació	de	greu	risc	social,	de	9	de	març	
de 19994,	així	com	també	en	virtut	de	posteriors	convenis	
signats	entre	la	Generalitat	de	Catalunya	i	l’Ajuntament	de	
Barcelona.	Actualment,	i	amb	l’increment	exponencial	de	
menors	no	acompanyats	que	estan	arribant	a	Catalunya,	la	
DGAIA	ha	hagut	d’anar	obrint	nous	centres	i	pisos	tutelats	
sense	cap	planificació	prèvia	ni	cap	treball	amb	el	territori	i	
el	veïnat,	degut	a	la	situació	d’emergència	i	de	col·lapse	que	
pateix	el	sistema.	Aquesta	precipitació	ha	generat	reaccions	
d’estigmatització	i	rebuig	del	veïnat	i	la	comunitat	i,	fins	i	
tot,	ha	provocat	incidents	violents.

El	procediment	per	a	l’atenció	dels	infants	i	joves	
migrants	s’inicia	amb	la	seva	detecció	i	identificació.	Són	
els	cossos	de	seguretat	i,	en	el	cas	de	Barcelona,	a	més	a	
més	els	equips	socials	que	intervenen	en	l’espai	públic	
de	la	ciutat,	els	que	poden	trobar	els	infants,	adolescents	
i	joves	migrants	sols.	Aquests	han	de	ser	acompanyats	
a	la	Fiscalia	de	Menors,	a	l’Oficina	d’Atenció	al	Menor	
de	Mossos	d’Esquadra	(OAM)	perquè	se’ls	identifiqui.	
La	Llei	d’estrangeria	estableix	que	tot	menor	estranger	
no	acompanyat	ha	de	ser	identificat.	En	cas	que	portin	
documentació	que	els	identifiqui,	aquesta	ha	de	ser	
validada	per	l’OAM.	És	llavors	quan	són	posats	a	disposició	
de	la	DGAIA	per	a	la	seva	protecció,	i	aleshores	entren	
a	formar	part	del	sistema	de	protecció.	En	cas	que	vagin	
indocumentats	o	que	es	dubti	de	la	validesa	dels	documents	
que	porten,	han	de	passar	unes	proves	mèdiques	per	
determinar-ne	l’edat.	Els	que	són	classificats	com	a	menors	
són	conduïts	al	sistema	de	protecció,	mentre	que	els	que	

són	identificats	com	a	majors	d’edat	són	conduïts	al	carrer,	
i	resten	així	en	una	situació	de	buit	administratiu	i	legal.

Tant	el	circuit	administratiu	que	han	de	seguir	com	el	
procediment	mèdic	d’identificació	són	molt	qüestionats	
per	entitats	socials	com	Bayt	al-Thaqafa,	l’Associació	Noves	
Vies	o	Save	The	Children,	entre	d’altres	entitats,	així	com	
pels	professionals	de	l’advocacia	que	critiquen	que	el	
sistema	per	determinar	l’edat	mitjançant	una	radiografia	té	
un	marge	d’error	de	dos	anys	i,	per	tant,	reclamen	un	canvi	
de	procediment.	I,	fins	que	això	no	ocorri,	demanen	una	
interpretació	garantista	dels	resultats	d’aquestes	proves	
mèdiques.

El	sistema	de	protecció	els	atén	fins	als	18	anys,	moment	en	
què	assoleixen	la	majoria	d’edat	i	deixen	de	ser	considerants	
menors	desemparats	que	cal	tutelar.	A	Catalunya,	la	DGAIA	
inclou	l’Àrea	de	Suport	als	Joves	Tutelats	i	Extutelats	
(ASJTET),	una	unitat	que	ofereix	als	joves	d’entre	16	i	21	
anys	que	han	estat	tutelats	per	la	DGAIA	suport	tècnic	i	
educatiu	en	els	àmbits	de	l’habitatge	i	la	inserció	laboral,	i	
també	suport	psicològic,	econòmic	i	jurídic,	amb	l’objectiu	
que	assoleixin	una	plena	inserció	social	i	laboral	en	una	
situació	d’autonomia	i	emancipació.	Hi	ha	joves	que	en	
queden	fora,	ja	sigui	per	voluntat	pròpia	de	no	seguir	un	
pla	de	treball,	perquè	han	arribat	amb	17	anys	i	no	s’ha	
pogut	fer	el	procés	de	tutela,	o	bé	perquè	no	han	assolit	el	
grau	d’autonomia	que	es	requereix	per	tenir-hi	accés.	Amb	
l’augment	de	les	arribades,	l’ASJTET	no	pot	donar	suport	al	
volum	de	nois	i	noies	que	assoleixen	la	majoria	d’edat.

4. Aquest acord va ser signat pel Departament de Justícia i el Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, la Delegació del Govern de l’Estat, 
l’Ajuntament de Barcelona i el de Santa Coloma de Gramenet i la Fiscalia.
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L’arribada	i	establiment	dels	infants,	adolescents	i	joves	
migrants	sols	a	la	nostra	societat	no	és	fàcil.	L’entorn,	la	
cultura	o	el	sistema	escolar	són	molt	diferents	dels	que	
han	viscut	al	seu	país	d’origen.	A	això	cal	afegir-hi	l’edat,	el	
trauma	del	procés	migratori,	la	incidència	de	les	expectatives	
de	la	família	en	aquest	i	l’estigma	o	la	visió	negativa	que,	
malauradament,	reben	d’una	part	de	la	nostra	societat.	

La	part	documental	i	burocràtica,	és	a	dir,	les	gestions	i	els	
tràmits	que	cal	fer	per	aconseguir	el	permís	de	residència	
i	treball	no	són	fàcils,	i	es	compliquen	encara	més	quan	
arriben	a	la	majoria	d’edat.	Com	a	menors	tutelats,	des	
de	la	DGAIA	se’n	tramita	el	permís	de	residència	i,	en	
alguns	casos,	l’excepcionalitat,	per	poder	treballar	sent	
menor	d’edat.	Quan	assoleixen	la	majoria	d’edat,	la	Llei	
d’estrangeria	regula	les	condicions	i	els	requisits	per	
renovar	el	permís	de	residència	i	per	aconseguir	el	de	
treball,	requisits	pels	quals	és	obligatori	disposar	d’un	
contracte	laboral	d’un	any	a	jornada	completa,	de	40	hores	
setmanals.	Òbviament,	els	requisits	que	estableix	la	Llei	
d’estrangeria	no	estan	en	consonància	amb	les	possibilitats	
reals	de	què	disposa	el	jovent	avui	en	dia.	Quan	el	gruix	
del	volum	d’arribades	és	de	nois	i	noies	de	16	i	17	anys,	la	
documentació	d’aquests	esdevé	fonamental,	tot	i	que	la	
saturació	del	sistema	allarga	els	terminis	de	tramitació.	
El	problema,	doncs,	s’esdevé	quan	als	18	anys	deixen	de	
ser	protegits	i	ser	tractats	com	a	menors	desemparats,	
moment	en	què	canvien	les	condicions	i	passen	a	ser	adults	
immigrants	en	situació	administrativa	irregular.	

Cal	fer	referència	a	la	invisibilitat	de	les	noies	que,	moltes	
vegades,	queden	fora	del	sistema	de	protecció.	El	rol	del	
gènere	del	país	de	procedència	i	les	situacions	culturals	

i	familiars	que	viuen	en	les	famílies	d’origen	fan	que	el	
procés	d’arribada	sigui	a	través	d’intermediaris,	com,	per	
exemple,	treballant	en	els	serveis	domèstics,	establint	
relacions	de	casament,	etc.	Això	dificulta	la	detecció	i	
l’accés	al	circuit	de	protecció.	Actualment,	i	amb	dades	del	
Departament	de	Treball,	Afers	Socials	i	Famílies	d’aquest	
mateix	any,	el	96,1%	dels	menors,	joves	i	adolescents	no	
acompanyats	són	nois,	mentre	que	només	el	3,2%	són	
noies.	El	gràfic	1	mostra	l’evolució	de	les	arribades	d’aquest	
col·lectiu	a	Catalunya	en	els	darrers	10	anys.

L’augment	exponencial	de	l’arribada	d’infants,	adolescents	
i	joves	que	migren	sols	a	Catalunya	ha	col·lapsat	tots	
els	sistemes.	El	circuit	de	detecció	i	identificació	ha	
col·lapsat	la	Fiscalia	i	el	sistema	sanitari	que	fa	les	proves	
diagnòstiques	de	determinació	de	l’edat.	Això	ha	provocat	
que	quan	els	cossos	de	seguretat	detecten	menors,	se’ls	
hagin	de	quedar	a	les	comissaries	perquè	no	poden	ser	
atesos	immediatament	per	la	Fiscalia.	També	ha	quedat	
col·lapsat	el	sistema	de	protecció,	que	no	disposa	de	prou	
equipaments,	places	ni	professionals	per	poder	assumir	el	
gran	nombre	de	menors	que	són	posats	a	la	seva	disposició.	

Aquesta	situació	de	col·lapse	dels	diferents	sistemes	
d’atenció	ha	creat	molts	desajustos.	Ha	incidit	en	el	
nombre	d’escapoliments	de	les	comissaries	i	de	la	Fiscalia.	
Els	nois	i	les	noies	no	confien	en	els	cossos	policials	i	no	
volen	estar	moltes	hores	o	fins	i	tot	dies	a	les	comissaries,	
un	fenomen	que	en	complica	encara	més	la	identificació	i	
entrada	en	el	circuit	de	protecció.	També	han	augmentat	
els	escapoliments	o	la	no	acceptació	dels	centres	que	els	
atorga	la	DGAIA.	S’assigna	plaça	disponible,	però	no	es	pot	
planificar	si	és	o	no	l’adequada	per	a	cadascun	dels	perfils	
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Gràfic 1. Infants, adolescents i joves migrats sols acollits anualment per la 
DGAIA. Catalunya, 2010-2019

Font:	Departament	de	Treball,	Afers	Socials	i	Famílies,	Generalitat	de	Catalunya,	2019.
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que	cal	atendre.	Aquestes	situacions	provoquen	l’augment	
de	les	estades	als	carrers,	en	pisos	o	locals	ocupats,	així	com	
les	incidències	a	l’espai	públic	i	l’augment	de	la	percepció	
negativa per part de la ciutadania.

S’han	obert	molts	nous	centres	i	places	per	poder	
donar	resposta	a	la	situació	d’aquests	joves,	però,	atesa	
l’emergència,	no	hi	ha	hagut	un	treball	previ	i	necessari	
amb	les	comunitats,	aspecte	que	ha	provocat	la	percepció	
d’inseguretat	i	el	rebuig	per	part	de	la	ciutadania.	Així	
mateix,	aquesta	improvisació	també	ha	allargat	els	terminis	
per	poder	obtenir	els	permisos	de	residència,	cosa	que	ha	
provocat	que	menors	que	arriben	amb	17	anys,	surtin	del	
sistema	de	protecció	als	18	anys	en	situació	d’irregularitat	
administrativa,	tal	com	s’aprecia	en	el	gràfic	següent.

Gràfic 2. Percentatge d’edats dels infants, adolescents i joves acollits per 
la DGAIA. Catalunya, 2017-2019
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Tot	i	que	aquest	any	2019	ha	baixat	lleugerament	el	
nombre	d’arribades,	és	preocupant	el	nombre	d’infants,	
adolescents	i	joves	que	migren	sols	que	arriben	a	la	majoria	
d’edat	i	que	acaben	sortint	del	sistema	de	protecció	amb	o	
sense	permís	de	residència	i	sense	les	condicions	per	poder	
cobrir	les	necessitats	bàsiques	i	construir	un	projecte	de	
futur.	Aquests	joves	surten	del	sistema	de	protecció,	on	
han	estat	tractats	com	a	menors	desemparats,	i	queden	
situats	en	el	sistema	d’immigració,	gairebé	tots	en	situació	
d’exclusió	residencial	o	sense	llar.	Cal	fer	la	reflexió	de	si	
la	sortida	del	sistema	de	protecció	és	el	sistema	d’atenció	
a	persones	sense	llar.	A	més,	cal	tenir	en	compte	que	a	
Catalunya,	igual	que	en	altres	comunitats	autònomes,	no	
hi	ha	una	estratègia	d’atenció	a	persones	sense	llar	i,	en	
conseqüència,	no	existeix	una	cartera	de	serveis	socials	per	
a	l’atenció	de	les	situacions	de	sensellarisme.	

3. Els diferents serveis i equips especialitzats
Barcelona	sempre	ha	estat	una	ciutat	d’acollida.	
L’Ajuntament	ha	prioritzat	sempre	els	valors	humanitaris	
i	de	solidaritat.	Així,	des	de	les	primeres	arribades	
d’immigració	d’infants,	adolescents	i	joves	que	migren	
sols,	s’han	creat	i	desplegat	recursos	socials	que	no	
existien	en	la	cartera	de	serveis	socials	municipals.	El	
municipi	no	té	competències	específiques	en	l’atenció	
als	infants,	adolescents	i	joves	que	migren	sols,	perquè	
són	competències	estatals	(Llei	d’estrangeria)	o	de	
les	comunitats	autònomes	(protecció	al	menor).	Tot	
i	no	disposar	d’aquestes	competències,	l’Ajuntament	
de	Barcelona,	mitjançant	els	seus	serveis	socials,	ha	
desplegat	un	seguit	de	recursos	per	acompanyar	els	
menors	d’edat	detectats	a	l’espai	públic	i	vincular-los	als	
serveis	de	protecció	de	la	DGAIA	i	per	prestar	l’atenció	

adequada	als	joves	de	18	anys,	sobretot	quan	aquests,	per	
diversos	motius,	es	troben	en	situació	de	vulnerabilitat	
social.

L’any	1999	es	va	crear	el	Servei	de	Detecció	i	Intervenció	
social	(SDI)	amb	infants,	adolescents	i	joves	migrants	
sols	que	viuen	als	carrers	i	espais	públics	de	la	ciutat	de	
Barcelona	i	es	troben	en	situació	de	risc	social	greu,	per	
garantir-los	l’accés	als	recursos	del	sistema	de	protecció.	
Aquest	servei	també	intervé	amb	els	joves	en	les	mateixes	
circumstàncies	fins	que	se’ls	deriva	definitivament	als	
serveis	socials	bàsics	d’atenció	primària	o	a	altres	recursos,	
i	en	tot	cas,	fins	que	assoleixen	l’edat	de	21	anys.	L’SDI	
intervé	a	tota	la	ciutat	de	Barcelona	detectant	i	identificant	
els	menors	i	joves	no	acompanyats	nouvinguts	mitjançant	
les	prospeccions	al	carrer,	fa	l’acompanyament	als	
recursos	indicats	segons	el	diagnòstic	de	cada	situació,	
fa	el	seguiment	en	medi	obert,	i	intervé	directament	per	
treballar	conductes	i	dinàmiques.	Aquest	servei	també	
treballa	amb	les	entitats	i	els	serveis,	donant	suport	i	
assessorament	per	a	l’atenció	d’aquest	col·lectiu	des	de	la	
seva	especialització.	Actualment	aquest	equip	està	format	
per	sis	professionals	de	l’educació	social,	que	funcionen	
amb	parelles	paritàries;	treballen	de	dilluns	a	divendres	
amb	franges	horàries	de	matí,	tarda	i	nit,	mentre	que	
els	caps	de	setmana	hi	ha	un	equip	de	guàrdia	per	donar	
resposta	a	l’acompanyament	de	menors	detectats	per	
entitats	del	tercer	sector	i	serveis	socials	municipals.	

Com	es	veu	en	els	dos	quadres	següents,	el	nombre	
d’intervencions	de	l’equip	entre	el	2017	i	el	2019	s’ha	
incrementat	exponencialment,	tot	i	que	és	difícil	oferir	
cobertura	a	totes	les	necessitats.	Per	això,	durant	el	
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2020	s’ampliarà	el	servei	doblant	el	nombre	d’educadors	
d’intervenció	a	l’espai	públic	que	faran	també	la	funció	
d’observatori	del	fenomen	a	la	ciutat	i	disposaran	d’un	
equip	de	suport	en	psicologia	i	assessorament	jurídic.

El	2006	es	va	crear	el	Servei	de	Gestió	de	Conflictes	
d’Àmbit	Social	a	l’Espai	Urbà	que	treballa	els	conflictes	
de	convivència	a	l’espai	públic	de	la	ciutat	i	el	rebuig	i	
l’alarma	social	que	els	centres	d’acollida	poden	generar.	
Aquest	servei	duu	a	terme	un	treball	comunitari	i	una	
feina	de	comunicació	i	informació	amb	el	teixit	social	
dels	barris	(veïnatge,	comerços	i	entitats	socials)	amb	
l’objectiu	de	treballar	la	percepció	d’inseguretat	i	els	
discursos	de	criminalització,	així	com	d’acompanyar	els	
processos	d’integració	dels	col·lectius	i	dels	serveis	que	
els	atenen	a	la	comunitat	que	els	acull.	També	intervenen	
en	conflictes	a	l’espai	públic	derivats	d’altres	situacions	
que	impacten	negativament	en	la	convivència,	com	per	
exemple,	les	sortides	dels	locals	d’oci	nocturn,	els	usos	
inadequats	o	exclusius	de	les	places	o	les	zones	d’esbarjo,	
la	intervenció	al	voltant	de	centres	d’atenció	social,	etc.	
Actualment	aquest	equip	està	format	per	3	subequips,	15	
professionals	en	total,	especialistes	en	mediació	i	gestió	de	
conflictes.	L’any	2018	van	intervenir	en	45	programes	de	
mediació,	dels	quals	5	estaven	relacionats	amb	els	infants,	
adolescents	i	joves	migrants.

Barcelona	té	una	llarga	trajectòria	en	serveis	d’atenció	
a	persones	sense	llar5. Al	segle	XIX	la	ciutat	ja	tenia	tres	
albergs.	Podem	dir	que	els	programes	municipals	s’inicien	
l’any	1985	amb	la	primera	Llei	de	serveis	socials.	En	
aquell	moment	es	desenvolupava	el	programa	d’atenció	
a	persones	sense	llar	de	l’Ajuntament	de	Barcelona, que 
dotava	aquestes	persones	sense	llar	de	nous	recursos	
i serveis en funció de les necessitats i les fases de 

Gràfic 3. Nombre d’atencions efectuades pel Servei de Detecció i 
Intervenció social (SDI). Barcelona, 2015-2019
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Font:	Servei	de	Detecció	i	Intervenció	social,	2019.
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desvinculació	social	(inicial,	avançada	i	consolidada)	en	les	
quals	es	trobaven.	Això	va	suposar	un	canvi	de	paradigma	
d’atenció,	pel	qual	es	va	passar	d’una	visió	assistencial	a	
nous	plantejaments	d’atenció	més	centrats	en	la	persona	i	
enfocats	als	itineraris	d’inserció	social	de	les	persones.	

El	Servei	d’Inserció	Social	per	a	persones	sense	llar	es	crea	
l’any	1990	i	proporciona	atenció	social	a	les	persones	i	els	
col·lectius	amb	vulnerabilitat	social	que	fan	ús	de	l’espai	
públic	per	pernoctar	o	en	situació	d’allotjament	a	precari	
crònic	i	que	no	tenen	cap	vinculació	amb	els	serveis	socials	
territorials.	Està	format	per	SIS	Medi	Obert	i	SIS	Atenció	i	
Tractament,	amb	abast	territorial	a	tota	la	ciutat	i	també	
a	l’aeroport	de	Barcelona,	com	a	serveis	socials	bàsics	que	
atenen	la	població	adulta	en	situació	de	sensellarisme.	
En	l’actualitat,	diferenciem	entre	l’equip	de	medi	obert	
(Servei	d’Intervenció	Social	Medi	Obert	-	SISMO)	i	l’equip	
de	tractament	(SISTAC).	L’equip	de	carrer	(SISMO)	està	
format	per	29	professionals	que	prospecten	el	100%	del	
territori	de	la	ciutat	de	dilluns	a	diumenge	en	torns	de	
matí,	tarda	i	nit,	per	donar	atenció	a	les	persones	sense	
llar	amb	l’objectiu	de	cobrir	les	seves	necessitats	bàsiques	
i	vincular-les	al	servei	del	programa	de	sensellarisme	
adient.	Tenen	el	suport	d’un	equip	de	psiquiatria	del	
programa	de	sensellarisme	de	salut	mental	del	Consorci	
Sanitari	de	Barcelona.	D’altra	banda,	l’equip	de	tractament	
(SISTAC)	està	format	per	24	professionals	que	atenen	
persones	en	situació	de	sensellarisme	i	que	acudeixen	
al	servei	per	iniciativa	pròpia,	sempre	que	no	tinguin	
estabilitat	domiciliària	i	presentin	elements	importants	
de	vulnerabilitat	o	no	estiguin	ateses	per	altres	serveis	
municipals.	Des	del	2017,	el	Servei	d’Inserció	Social	també	
atén	joves	extuletats.	

La	xarxa	de	recursos	i	serveis	de	sensellarisme	municipals	
sempre	ha	donat	cobertura	a	persones	que	no	estaven	
vinculades	a	la	ciutat,	per	la	trajectòria	d’itinerància	de	les	
persones	sense	llar.	El	municipi	disposa	de	1.349	places	
d’allotjament	diari,	285	places	diàries	de	centre	de	dia,	145	
places	diàries	de	serveis	d’higiene	i	1.637	places	diàries	de	
menjador	social.	En	aquests	moments,	està	col·lapsada	per	
la	incidència	del	flux	migratori	i	per	la	inexistència	d’una	
cartera	de	serveis	en	l’àmbit	territorial	català	i	estatal,	tal	
com	mostra	el	gràfic	5.

Gràfic 4. Nombre i percentatge de joves contactats per l’equip de carrer 
(SISMO) del Servei d’Inserció Social. Barcelona, 2016-2019
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El	70%	de	les	persones	allotjades	en	recursos	de	
sensellarisme	de	la	ciutat	són	estrangeres,	i	el	20%	
joves,	molts	dels	quals	provinents	d’altres	comunitats	
autònomes.	Quan	han	assolit	la	majoria	d’edat	venen	a	
Barcelona	atrets	pel	servei	d’atenció	als	extutelats	de	
la	DGAIA	(al	qual	no	tenen	dret	si	no	han	estat	tutelats	
per	aquest	organisme)	i	per	l’existència	de	recursos	

d’allotjament	que	té	la	ciutat.	L’increment	del	nombre	
de	joves	als	equipaments	i	recursos	del	programa	de	
sensellarisme	i	el	desajust	que	això	suposa	per	atendre	
aquest	col·lectiu	va	fer	que	el	municipi	es	plantegés	un	
recurs	residencial	específic.	Així,	l’any	2017	neix	el	Centre	
d’Allotjament	Maria	Feixa,	entre	els	barris	del	Born	i	la	
Barceloneta.

Gràfic 5. Evolució del nombre d’atencions a joves 18-25 anys efectuades als serveis i recursos municipals d’atenció a persones sense llar. Barcelona, 2015-2018
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Taula 1. Evolució del nombre de joves atesos pels diversos centres i recursos municipals. Barcelona, 2015-2018

Recurs/servei
  2015   2016   2017   2018

 18-25 Total  % 18-25 Total % 18-25 Total % 18-25 Total %

Allotjament	nocturn	(CPA,	CRAB,	CRI)	 226	 3.280	 6,9	 219	 3.279	 6,7	 234	 2.806	 8,3	 sd	 sd	 sd

Centre	de	primera	acollida	 158	 2.165	 7,3	 166	 1.935	 8,6	 201	 1.814	 11,1	 303	 1.739	 17,4

Centre de dia 248 4.229 5,9 279 4.591 6,1 529 6.093 8,7 869  6.682 13,0

Menjador	social	(persones	soles)	 31	 997	 3,1	 49	 1.004	 4,9	 72	 994	 7,2	 94	 1.013	 9,3

Allotjament	en	pensió	(SIS-AT,	SISMO,	SDI)	 45	 591	 7,6	 49	 652	 7,5	 72	 808	 8,9	 78	 951	 8,2

Maria	Feixa	(des	del	29/12/2017).	21	places.	 	 ----	 	 	 ----	 	 	 ----	 	 37	 37	 100,0

Nota:	sd	(sense	dades).
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Des	de	l’any	2017,	Barcelona	Activa	s’ha	implicat	en	la	
formació	i	ocupació	d’aquests	joves	per	tal	de	poder	
facilitar	la	regularització	de	la	seva	situació	administrativa	
a	través	d’una	oferta	laboral	d’un	any	a	jornada	completa.	
A	continuació	a	la	taula	2	es	mostren	les	principals	accions	
desplegades	en	aquest	sentit.

També	Mercabarna	ha	iniciat	una	formació	de	manipulador	
de	peix	al	mes	de	setembre	del	2019,	amb	la	participació	
d’11	joves	i	amb	l’opció	de	contractació	que	els	permetrà	
regularitzar	la	seva	situació	administrativa.

Durant	el	mes	d’agost	del	2019,	a	través	de	l’entitat	
social	Superacció,	i	en	el	marc	del	pla	de	xoc	activat	des	
del	districte	de	Ciutat	Vella	amb	pressupost	municipal,	
s’ha	posat	en	marxa	un	casal	esportiu	pilot	destinat	
preferentment	a	menors	d’edat	en	situació	de	carrer	i	
desvinculats	dels	centres	de	protecció,	tot	i	que	no	se	
n’exclou	la	participació	de	majors	d’edat,	amb	l’objectiu	
de	treballar	el	vincle	mitjançant	l’activitat	esportiva	i	
aconseguir	que	retornin	al	sistema	de	protecció	de	manera	

voluntària.	S’estudia	la	manera	de	fer	un	treball	social	de	
continuïtat	dels	participants	majors	d’edat	una	vegada	
aquesta	acció	ha	acabat.	Va	funcionar	durant	tot	el	mes	
d’agost,	i	es	van	atendre	100	joves,	10	d’ells	menors	de	18	
anys,	i	la	resta	menors	de	25	anys.	Del	total	de	joves	atesos,	
només	2	han	estat	dones,	i	88	joves	vivien	al	carrer.	L’èxit	
d’aquest	activitat	ha	estat	la	metodologia	de	treball	educatiu	
a	través	de	l’esport	i	l’atenció	orientada	a	la	reducció	de	
danys	i	baixa	exigència	respecte	al	compromís	per	assistir-hi.

A	la	tardor	del	2018,	neix	la	Xarxa	de	Joves	Barcelona	
(Xbcn),	impulsada	des	del	Consorci	de	Serveis	Socials	i	
l’Ajuntament	de	Barcelona	com	un	espai	de	col·laboració	
i	coordinació	format	per	les	administracions	(Consorci,	
Generalitat	de	Catalunya	—a	través	de	l’Àrea	de	Suport	
als	Joves	Tutelats	i	Extutelats	(ASJTET)—	i	l’Ajuntament	
de	Barcelona	—a	través	de	l’Àrea	de	Drets	Socials—)	i	43	
entitats	de	primer	nivell	del	tercer	sector	que	treballen	amb	
el	jovent	de	la	ciutat	des	de	diferents	àmbits.	Neix	com	a	
resposta	a	l’increment	del	nombre	de	joves	de	18	a	25	anys	
en	situació	de	vulnerabilitat	social	a	Barcelona.	 

Taula 2. Principals accions en la formació i ocupació d’aquests joves. Barcelona, 2017-2019

Accions	formatives	 Garantia	Juvenil	 Projectes	en	què	participen	22	joves	amb	permís	de	residència	però	sense	 
	 	 permís	de	treball	(joves	que	migren	sols,	reagrupament	familiar,	sol·licitants	 
	 	 d’asil...),	dels	quals,	13	joves	migrats	sols.

	 Altres	accions	formatives	 16	joves	migrats	sols	derivats	a	3	accions	formatives	(logística,	instal·lador	 
	 	 de	gas,	atenció	al	client…).

	 Plans	d’ocupació		 7	joves	amb	contractes	iniciats	a	finals	del	2018

Accions	d’ocupació	per	al	 Programa	“Treball	als	barris”	 
a	regularització	de	la	situació		 amb	el	suport	del	Servei	 2	joves	del	districte	de	Ciutat	Vella	amb	inici	de	contractes	al	març	del	2019. 
administrativa	 d’Ocupació	de	Catalunya	(SOC)
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En	concret	atén	quatre	perfils	de	joves:

a)	Joves	extutelats/ades;

b)	Joves	estrangers	no	acompanyats	que	inicien	sols	el	
projecte	migratori	sent	menors	d’edat	i	que,	un	cop	han	
passat	pel	sistema	de	protecció,	en	arribar	a	la	majoria	
d’edat	no	troben	o	no	tenen	alternatives;

c)	Joves	estrangers	que	no	han	passat	pel	sistema	de	
protecció	català	perquè	van	arribar	a	Catalunya	sent	
majors	d’edat	i	sense	referents	familiars	ni	documentació	
que	els	permetés	tenir	accés	a	la	residència,	i	

d)	Joves	que,	havent	passat	o	no	pel	sistema	de	
protecció,	es	troben	actualment	sense	cap	recurs	
personal,	ni	social,	ni	familiar,	ni	econòmic,	i	es	estan	
situació	d’infrahabitatge	o	allotjament	inadequat.	

Els	objectius	generals	de	la	Xbcn	són	els	següents:

•	Crear	una	cartera	de	serveis	i	recursos	aportats	per	
administracions	i	entitats	que	formen	part	de	la	xarxa,	
per	dissenyar	l’itinerari	que	cada	jove	necessiti,	no	
només	des	de	la	descripció	dels	diferents	recursos	i	
serveis,	sinó	centrats	en	els	i	les	joves	i	en	la	incidència	
d’aquest	col·lectiu	en	el	sistema.

•	Crear	un	sistema	sumatori	de	recursos	que	permeti	
garantir	la	sostenibilitat	i	la	transparència	d’aquests.

•	Incrementar	la	coordinació	pública	i	privada	en	el	
sistema	de	serveis	socials.

•	Treballar	les	competències	integrals	de	cada	jove	per	
accedir	a	la	plena	autonomia.

•	Esdevenir	un	observatori	de	la	població	jove	en	
situació	de	vulnerabilitat	a	Barcelona.

Amb	tot,	atesa	la	situació	d’excepcionalitat	pel	que	fa	
a	l’arribada	de	joves	que	migren	sols,	la	Generalitat	de	
Catalunya	i	l’Ajuntament	de	Barcelona	han	establert	diversos	
espais	de	col·laboració	creats	extraordinàriament	per	abordar	
la	situació	d’aquests	menors	i	garantir-ne	la	protecció.	Des	
del	mes	de	novembre	del	2018,	l’Ajuntament	de	Barcelona	
treballa	conjuntament	amb	la	DGAIA	i	el	Consorci	de	Serveis	
Socials	de	Barcelona	en	un	dispositiu	d’intervenció	amb	
els	menors	en	situació	de	carrer	que	per	diversos	motius	
rebutgen	l’accés	al	sistema	de	protecció	(anomenats	menors	
refractaris).	Mitjançant	la	feina	del	Servei	municipal	de	
Detecció	i	Intervenció	(SDI)	es	vol	establir	un	vincle	amb	
aquests	joves	amb	l’objectiu	d’aconseguir	que	acceptin	
l’accés	o	el	reingrés	als	centres	de	protecció.	A	aquest	
efecte,	des	de	l’Ajuntament	s’han	fet	diferents	propostes	
d’intervenció	a	la	DGAIA	amb	aquest	col·lectiu	a	fi	de	
facilitar	la	vinculació	amb	els	nois	i	atendre’n	les	necessitats	
bàsiques.	Entre	les	accions	en	marxa	fruit	d’aquesta	feina	
conjunta	destaquem	les	següents:

•	Reunions	periòdiques	per	valorar	els	dispositius	
en	marxa,	compartir	informacions	sobre	la	situació	i	
posar	sobre	la	taula	possibles	mesures	per	millorar-ne	
l’abordatge.

•	DGAIA	i	Ajuntament	comparteixen	una	llista	de	casos	
de	menors	d’edat	que	per	diversos	motius	rebutgen	
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l’ingrés	i	reingrés	al	sistema	de	protecció	a	la	infància	i	
l’adolescència,	a	fi	de	treballar	cas	per	cas	i	estudiar	la	
millor	manera	de	vincular	els	nois	al	sistema.

•	Equip	sanitari	d’infermeria	i	psicologia	de	Dar	
Chabab	que	ofereix	suport	a	l’SDI	fent	atenció	a	carrer.	
També	s’està	treballant	per	oferir	servei	de	psiquiatria	
quan	es	consideri	necessari,	amb	capacitat	d’emetre	
informes	vinculants	per	recomanar	l’ingrés	a	centres	
especialitzats.

•	Protocol	amb	l’Agència	de	Salut	Pública	de	Barcelona	
(ASPB)	per	tramitar	el	codi	sanitari	a	tots	els	menors	
d’edat	i	joves,	tant	els	ingressats	a	centres	de	protecció	
com	els	que	es	troben	en	situació	de	carrer,	i	l’assignació	
de	centres	de	salut,	també	per	dur	a	terme	proves	per	a	
la	vigilància	epidemiològica.
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El cooperativisme i l’ESS poden tenir un paper important 
en l’acollida de joves migrants no acompanyats. L’“Acollim.
coop” és una estratègia integral del cooperativisme que 
fa seves un conjunt d’aportacions diferencials com ara 
prioritzar les necessitats del conjunt de joves respecte al 
lucre, possibilitar una estructura articuladora de respostes 
integrals des del cooperativisme i la intercooperació, 
activar xarxes de cooperació on elles i ells mateixos 
tinguin un paper protagonista o posar en la pràctica una 
acollida arrelada a la comunitat.

1. La migració de menors no acompanyats a Catalunya 

“Un	canvi	molt	important	en	els	països	ara	és	que	
alguns	pobles	s’estan	buidant	de	joves.	Els	joves	no	
canviaran	la	idea	de	venir,	no	serveixen	els	recursos	
que	volen	mantenir-los	perquè	sempre	pensen	que	
volen	impedir	la	migració.	La	idea	de	venir	no	es	podrà	
canviar,	però	sí	que	es	pot	explicar	la	realitat	del	que	
es	trobaran	aquí,	i	llavors	podran	donar	el	pas	de	la	
migració	amb	consciència	per	tal	que	l’impacte	no	sigui	
tan	traumàtic” (Jove	major	d’edat	entrevistat,	maig	del	
2019)

La	mobilitat	i	el	desplaçament	de	menors	i	joves	sols	s’ha	
produït	des	de	fa	segles	a	la	història	d’Europa	i	del	món,	
però	el	fenomen	migratori	conegut	com	el	de	“menors	
no	acompanyats”	(MENA)	apareix	entre	el	1980	i	el	1990	
a	Europa,	lligat	a	la	ratificació	de	la	Convenció	sobre	els	
drets	de	l’infant	el	1989.	Aquesta	nova	categoria	d’infància	
comporta	una	modificació	en	els	plantejaments	i	fa	efectiva	
una	perspectiva	proteccionista,	atorgant	a	tots	els	i	les	
menors	d’edat	la	necessitat	de	ser	emparats	i	posats	sota	la	

Acollim.coop:  
l’economia social i solidària  
en l’acollida als joves migrants  
no acompanyats

LabCoop, sccl. i Federació de Cooperatives  
de Treball de Catalunya

Paraules clau: cooperativisme, intercooperació, joves 
migrants, estratègia integral, Acollim.coop
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cura	de	les	institucions	que	disposen	de	la	competència	en	
protecció	de	menors.	

La	migració	de	menors	no	acompanyats	s’insereix	
en	el	panorama	de	les	migracions	internacionals.	El	
desplaçament	de	joves	menors	d’edat	sols,	sense	els	seus	
referents	familiars,	no	és	un	fet	aïllat	de	l’Estat	espanyol,	
però,	sinó	que	té	el	seu	símil	en	molts	altres	punts	
geogràfics:	menors	mexicans	que	emigren	als	EUA,	menors	
bolivians	que	emigren	a	l’Argentina	per	treballar	en	la	
indústria	tèxtil,	menors	afganesos	a	Dinamarca,	entre	molts	
altres	casos.	La	migració	de	menors	i	joves	no	acompanyats	
és	un	fenomen	transnacional	i	global,	i	el	fet	que	presenti	
unes	particularitats	específiques	que	la	distingeixen	
exclusivament	de	les	altres	tipologies	migratòries	ens	
situa	en	un	panorama	en	el	qual	la	migració	de	menors	
estrangers	no	acompanyats	es	constitueix	com	un	“nou	
actor	migratori”	i	es	configura	com	una	categoria	analítica	
amb	identitat	pròpia,	amb	motivacions	i	objectius	
particulars	i	amb	uns	itineraris	d’inserció	en	espais	
migratoris	més	amplis	i	diferenciats	de	la	resta	com,	per	
exemple,	la	creació	de	xarxes	de	solidaritat	transnacionals	
basades	en	els	grups	d’edat,	les	formes	d’inserció	laboral	
pròpies	o	l’autorepresentació	a	través	de	signes	identitaris	
(Suárez,	2006).

L’arribada	d’aquests	menors	i	joves	és	un	repte	per	a	la	
societat	catalana	i	per	a	les	administracions	públiques	des	
del	moment	en	que	aquests	menors	i	joves	van	començar	a	
ser	detectats	pels	serveis	de	protecció,	ara	fa	uns	25	anys.	
El	primer	MENA	documentat	a	Espanya	arriba	el	1993	i,	
si	l’any	1997	hi	havia	81	menors,	el	2001	el	nombre	havia	
augmentat	fins	a	591	(Quiroga,	Alonso	i	Soria,	2010).	Tot	

i	ser	un	fenomen	que	es	mantenia	estable	amb	un	volum	
d’unes	400	noves	arribades	anuals,	a	partir	del	2016	es	va	
iniciar	un	nou	període	que	es	caracteritzà	per	un	increment	
exponencial	d’arribades	i	pel	col·lapse	que	va	suposar	en	
els	sistemes	d’acollida	i	protecció	de	les	administracions	
públiques:	684	menors	el	2016,	1.489	el	2017	i	3.659	el	
2018.	Les	previsions	són	que	el	2019	el	nombre	de	menors	
pugui	arribar	als	5.500	aproximadament	(Síndic	de	
Greuges,	2018).

Malgrat	que	han	passat	els	anys,	les	motivacions	segueixen	
esdevenint	molt	similars	i	impacten	en	les	trajectòries	
biogràfiques	dels	joves:	motivacions	econòmiques,	millora	
de	les	expectatives	socials	i	culturals,	fugida	de	conflictes	
bèl·lics	o	persecució	per	motius	polítics,	ètnics	o	religiosos,	
o	bé	fugida	d’una	situació	familiar	de	conflicte	important,	
sobretot	en	el	cas	de	les	joves,	en	què	les	motivacions	
prenen	especificitats	pròpies	de	les	desigualtats	per	raons	
de	gènere	i	que	cal	atendre	de	forma	diferenciada	(Quiroga,	
Alonso	i	Soria,	2010).

2. El cooperativisme i l’atenció a les persones i a la 
comunitat 
Les	cooperatives	que	van	néixer	a	mitjans	del	segle	XIX,	
van	tenir	a	Catalunya	un	arrelament	històric	important	en	
totes	les	seves	modalitats	organitzant	la	feina,	la	compra	
o	la	venda	en	comú.	Aquestes	empreses	són	societats	
constituïdes	per	persones	físiques	o	jurídiques	que	s’han	
unit	per	tal	de	millorar	la	situació	econòmica	i	social	dels	
seus	components	i	de	l’entorn	comunitari,	mitjançant	
una	activitat	empresarial	de	base	col·lectiva,	podent	
desenvolupar	qualsevol	activitat	econòmica	o	social.	
Per	entendre	com	les	pràctiques	de	l’economia	social	i	
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solidària	(en	endavant,	ESS)	poden	impactar	en	l’acollida	
dels	menors	migrants	no	acompanyats,	cal	conèixer	primer	
els	set	principis	que	orienten	la	pràctica	cooperativa:	la	
participació	voluntària	i	oberta,	la	gestió	democràtica,	la	
participació	econòmica	de	les	persones	sòcies,	l’autonomia	
i	la	independència,	l’educació,	la	formació	i	la	informació,	
la	cooperació	entre	cooperatives	i	l’interès	per	la	comunitat	
(Aliança	Cooperativa	Internacional).	

Les	cooperatives	treballen	per	aconseguir	el	
desenvolupament	sostenible	de	les	seves	comunitats	
mitjançant	polítiques	aprovades	pel	seu	teixit	social	i,	
amb	l’aplicació	dels	principis	cooperatius,	les	empreses	
cooperatives	contribueixen	a	construir	un	món	millor	a	
partir	de	les	següents	accions:

•	Crear	ocupació	estable	i	de	qualitat.

•	Contribuir	a	un	creixement	econòmic	basat	en	la	
sostenibilitat,	que	supera	la	visió	a	curt	termini	i	aposta	
per	la	diversificació	d’activitats.

•	Treballar	a	partir	de	les	necessitats	de	les	persones	i	
amb	interès	per	la	comunitat	i	l’entorn.

•	Vertebrar	les	zones	rurals	i	l’activitat	agrícola,	de	
manera	que	permetin	millorar	processos	i	preus	dels	
agricultors	i	ramaders,	així	com	les	zones	urbanes,	els	
professionals,	comerços,	artesans...

•	Donar	la	veu	a	la	gent	i	apoderar-la	per	prendre	
decisions	empresarials,	de	manera	que	es	promou	la	
democràcia.

A	dia	d’avui,	hi	ha	registrades	a	Catalunya	un	total	de	
4.310	cooperatives,	el	74%	de	les	quals	són	de	treball	
associat,	el	10%	agràries,	el	5%	de	serveis	i	l’11%	restant	
són	cooperatives	de	consum,	d’habitatge	o	d’ensenyament,	
entre	altres	(Departament	de	Treball,	2019).	

En	un	estudi	de	la	Confederació	de	Cooperatives	de	
Catalunya,	s’apuntava	que	les	empreses	cooperatives	tenen	
un	volum	de	negoci	de	4.614	milions	d’euros	i	representen	
l’1,5%	del	total	d’ocupació	generada	a	Catalunya.	Des	del	
2009,	just	l’any	següent	a	l’esclat	de	la	crisi	econòmica,	el	
cooperativisme	ha	crescut	a	Catalunya.	Una	de	les	dades	
més	rellevants	és	que	la	creació	de	llocs	de	treball	va	
créixer	un	118%	respecte	al	2008;	d’aquests	llocs	de	treball,	
el	76%	era	contractació	indefinida,	el	77%	era	a	jornada	
completa	i	el	8,6%	era	ocupació	creada	entre	menors	de	25	
anys.	Tanmateix,	les	cooperatives	de	Catalunya	representen	
el	0,7%	del	total	d’empreses	de	Catalunya	i	aporten	el	2%	
del	PIB	(dades	del	segon	trimestre	del	2018,	Departament	
de	Treball).

Dins	l’ampli	ventall	de	tipologies	de	cooperatives,	les	que	
duen	a	terme	activitats	de	caràcter	social	o	d’atenció	a	les	
persones	es	denominen	“cooperatives	d’iniciativa	social	
sense	afany	de	lucre”.	Aquestes	cooperatives	tenen	per	
objecte	la	inserció	laboral	o	integració	de	col·lectius	en	
risc	d’exclusió,	o	la	defensa	de	drets	socials	o	cobertura	
de	necessitats	ateses	insuficientment	pel	mercat,	i	poden	
establir	la	participació	de	voluntaris	en	la	consecució	de	
l’objecte	social.	Aquestes	cooperatives	desenvolupen	la	
seva	activitat	en	els	sectors	de	l’atenció	a	la	gent	gran,	a	les	
persones	amb	discapacitat,	el	lleure	educatiu,	les	escoles	
bressol,	la	inclusió	social	o	la	infància	en	risc.	Segons	
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les	dades	de	la	Federació	de	Cooperatives	de	Treball	de	
Catalunya,	les	cooperatives	d’iniciativa	social	de	Catalunya	
són	167,	donen	feina	a	11.000	persones	i	facturen	uns	213	
milions	d’euros.

3. El paper del cooperativisme i el seu valor diferencial en 
l’acollida dels joves 
Si	el	cooperativisme	i	l’ESS	poden	tenir	un	paper	important	
en	l’acollida	de	joves	migrants	no	acompanyats	és	pel	fet	
que	és	un	moviment	amb	un	marc	ideològic	propi,	dotat	
d’unes	estructures,	unes	pautes	de	funcionament	i	una	
capacitat	d’adaptabilitat	que	permet	que	sigui	un	sector	
molt	propici	a	la	innovació	per	fer	front	a	aquest	escenari	
de	crisi	estructural	i	de	capitalisme	salvatge	que	expulsa	i	
estigmatitza	un	sector	important	de	la	població.	

Tenint	en	compte	aquestes	formes	en	que	es	desenvolupen	
les	cooperatives,	l’ESS,	en	el	marc	de	l’acollida	de	joves	
migrants,	pot	fer	aportacions	diferencials	respecte	a	altres	
agents	socials,	tant	en	l’articulació	de	mesures	com	en	el	
fet	d’aportar	uns	valors	distintius	en	els	seus	models	de	
gestió	ancorats	en	els	principis	que	l’orienten.	Aquesta	
articulació	entre	el	cooperativisme	i	l’interès	per	impulsar	
una	acollida	de	qualitat	des	dels	drets	als	menors	migrants	
no	acompanyats	ha	estat	el	motor	per	impulsar	l’estratègia	
cooperativa	catalana	“Acollim.COOP.	Estratègia	integral	
del	cooperativisme	per	a	l’acollida	dels	joves	migrants	no	
acompanyats	a	Catalunya	(2018-2021)”,	que	està	en	fase	
de	definició	i	disseny	i	està	impulsada	per	les	cooperatives	
d’iniciativa	social,	tot	i	que	és	una	crida	per	aglutinar	tot	
l’ecosistema	cooperatiu.	Aquesta	estratègia	cooperativa	
integral,	que	vol	donar	una	resposta	integral	i	articulada,	
aposta	per	les	següents	accions:

a) Priorització de les necessitats del conjunt de joves 
respecte al lucre
L’ESS	és	una	economia	que	busca	satisfer	les	necessitats	
de	les	persones	per	sobre	del	lucre	i	un	dels	principis	
inherents	a	aquestes	organitzacions	empresarials	és	
treballar	per	aconseguir	el	desenvolupament	sostenible	de	
les	seves	comunitats	fomentant	pràctiques	sustentades	en	
valors	com	ara	l’humanisme,	la	democràcia,	la	solidaritat,	
la	inclusivitat,	la	diversitat	o	la	igualtat,	l’equitat	i	la	
justícia	per	a	totes.	Alhora,	aquests	valors	propicien	
estructures	i	plataformes	de	cogovernança	compartida	
on	es	construeixen	projectes	de	forma	col·laborativa	en	
clau	de	canvi	social.	El	cooperativisme	és	un	agent	molt	
adient	per	desenvolupar	tot	un	conjunt	de	mesures	i	
accions	coordinades	entre	si	per	fer	front	a	la	lluita	contra	
la	precarietat	i	les	desigualtats	socials	en	què	es	troben	
molts	d’aquests	joves,	sobretot	des	de	la	seva	condició	
de	migrants:	les	dificultats	per	obtenir	els	permisos	
necessaris	per	treballar,	les	dificultats	per	accedir	a	un	
habitatge	digne,	les	dificultats	en	l’aprenentatge	de	la	
llengua,	l’existència	d’actituds	xenòfobes	per	part	de	la	
societat	o	les	dificultats	socioeconòmiques,	entre	altres.	
I	sobretot,	pensant	en	els	menors	no	acompanyats	que	
arriben	a	la	majoria	d’edat	—una	part	molt	important—,	i	en	
el	procés	de	desinstitucionalització	en	que	són	expulsats	
dels	circuits	socials	de	protecció	amb	dèficits	importants	
d’acompanyament	a	la	seva	vida	adulta.	

b) L’ESS com a articuladora de respostes integrals des del 
cooperativisme
També	com	a	principi	identitari,	el	cooperativisme	i	l’ESS	
són	ecosistemes	cooperatius1	que	tenen	com	a	pràctica	
continuada	l’enxarxament,	l’enfortiment	i	l’impuls	de	



108 | Barcelona Societat Experiències

les	relacions	d’intercooperació2,	col·laborant	per	tots	els	
mitjans	amb	altres	cooperatives	a	escala	local,	nacional	
i	internacional.	La	intercooperació	permet	compartir	
recursos,	projectes	i	riscos,	per	un	costat,	però	per	l’altre,	
és	un	principi	proactiu	de	posar	en	la	pràctica	la	solidaritat	
a	través	del	suport	mutu.	Aquesta	intercooperació	
reconeix	i	amplifica	totes	les	formes	d’enxarxament,	
des	de	les	xarxes	informals	fins	a	les	estructures	més	
formalitzades,	com	ara	les	federacions,	les	confederacions,	
els	convenis	intercooperatius,	les	cooperatives	de	segon	
grau	o	les	cooperatives	integrals,	entre	altres.	I,	alhora,	
promou	la	solidaritat	entre	les	persones	i	organitzacions,	
allunyant-les	de	models	d’expansió	competitiva	i	escollint	
models	on	l’ajuda	mútua	és	la	clau	per	al	creixement	i	la	
sostenibilitat.

L’estratègia	cooperativa	catalana	“Acollim.coop”, formada 
des	de	la	identitat	cooperativa	compartida	i	des	d’una	
perspectiva	interdisciplinària	i	amb	la	intercooperació	
com	a	base	de	funcionament,	facilita	que	des	dels	diferents	
sectors	productius	i	àmbits	de	les	cooperatives,	de	la	
mateixa	manera	que	des	de	les	diferents	tipologies	de	
cooperatives	(de	treball,	agràries,	de	consum,	d’habitatge,	
de	serveis,	etcètera),	ens	puguem	mirar	de	cara	i	pensar	
plegades	quines	són	les	accions	i	estratègies	que	hem	

de	desplegar	de	forma	coordinada,	enxarxada	i	amb	
sentit,	totes	alhora	i	de	forma	simultània,	que	ens	
permetin	obtenir	un	impacte	en	sectors	que	semblen	tan	
allunyats	com	l’habitatge,	la	inserció,	la	cohesió	social	
i	la	lluita	contra	el	racisme	i	l’estigmatització.	A	més,	el	
cooperativisme	en	aquest	model	d’intercooperació	constant	
aplica,	de	forma	reiterada,	formes	de	cogovernança	d’alta	
complexitat	i	multinivells	i,	alhora,	molt	sovint	integra	un	
enfocament	de	multiactivitat	per	esdevenir	sostenible	en	
un	context	de	desfragmentació	estructural	i	social.

Amb	aquesta	aliança	i	la	generació	de	recursos	compartits,	
el	cooperativisme	pot	dur	a	terme	projectes	globals,	
integrals	i	integrats,	amb	un	alt	impacte	en	les	trajectòries	
vitals	dels	joves	i	garantir	itineraris	que	no	es	trenquin	
quan	s’arribi	a	la	majoria	d’edat.	

c) Capacitat de donar resposta a les necessitats del conjunt 
de joves migrants mitjançant xarxes de cooperació on elles i 
ells mateixos tinguin un paper protagonista
L’economia	social	i	solidària	preveu	i	defensa	una	forma	
alternativa	de	produir,	consumir	i	treballar	i,	per	tant,	
de	satisfer	les	necessitats	individuals	i	col·lectives	de	
les	persones.	L’ESS	aposta	per	incidir	en	les	trajectòries	
vitals	de	joves	migrants	més	enllà	de	la	urgència	i	
l’assistencialisme,	en	el	marc	del	sistema	de	protecció.	
En	aquest	sentit,	pot	esdevenir	un	agent	que	ofereixi	
alternatives	reals	perquè	els	i	les	joves	puguin	elaborar	els	
seus	projectes	de	vida	a	llarg	termini	i	assoleixin	els	drets	
de	ciutadania.	Sobretot,	pensant	en	el	fet	que	aquests	joves,	
a	la	majoria	d’edat,	queden	fora	del	circuit	de	protecció,	
però	continuen	tenint	la	necessitat	d’accedir	a	l’habitatge,	
al	mercat	laboral	o	a	relacionar-se	socialment.

1. Definim ecosistemes cooperatius locals com “circuits d’intercooperació 
socioeconòmica en base a la proximitat territorial i l’afinitat estratègica, que 
combinen una organització democràtica, una dimensió econòmica solidària i 
una acció sociocomunitària rellevant en els seus entorns” (Miró, 2018).

2. Definim intercooperació com “la creació de llaços en xarxa per construir el 
mercat social més enllà de la relació estricta entre clienta i proveïdora, és a 
dir, que no es tracta només d’una col·laboració, sinó d’un procés de construcció 
conjunta de relacions econòmiques cooperatives des d’una perspectiva de 
transformació social” (XES, 2016).
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Una	de	les	actuacions	que	pot	incorporar	l’“Acollim.
coop” és	promoure	solucions	d’ajuda	mútua	i	processos	
d’emprenedoria	col·lectiva	en	format	cooperatiu	entre	les	i	
els	mateixos	joves	migrants	i	els	seus	antecessors,	les	seves	
comunitats	d’origen	i	de	destí	per	tal	de	resoldre	necessitats	
comunes,	entenent	que	la	fórmula	cooperativa	pot	
esdevenir	un	model	d’inserció	sociolaboral	d’autocupació	
per	als	col·lectius	travessats	per	les	desigualtats	socials	
i	molt	precaritzats.	Aconseguir	crear	i	consolidar	
cooperatives	integrades	pels	joves,	cooperatives	de	treball	
però	també	d’altres	tipologies	de	cooperatives.	Aquests	
modes	d’inserció	laboral	busquen	defugir	les	desigualtats	
marcades	per	temes	de	gènere,	defensant	els	drets	laborals	
i	des	d’un	prisma	de	la	dignificació	de	les	condicions	de	
treball	i	de	les	persones	i	de	lluita	contra	la	precarietat	
laboral.	El	cooperativisme,	fomentant	les	cooperatives	de	
treball,	promou	que	aquestes	s’ajustin	a	les	formes	que	
són	pròpies	a	l’autoorganització	de	la	creativitat	social:	
petits	grups	de	treball	dinàmics,	capaços	de	reformular-se	
de	manera	col·lectiva	i	permanent,	que	distribueixen	el	
poder	i	la	iniciativa	interna	i	que	intercooperen	a	partir	de	
la	xarxa	i	l’intercanvi,	per	tant,	promoure	la	cooperativa	
autoorganitzada	com	un	node	constituent	de	l’emergent	
creativitat	productiva	de	la	societat	(Garcia,	2017).

Alhora,	la	pràctica	cooperativa	de	les	mateixes	persones	
cooperativistes	que	impulsen	l’estratègia	“Acollim.coop” 
és	exemple	quotidià	de	transformació,	d’empoderament	
i	de	ciutadania	organitzada.	El	mateix	funcionament	
del	cooperativisme	i	de	les	entitats	que	el	practiquen	
esdevé	un	referent	real	i	pràctic	de	possibilitat	de	canvi	
i	de	participació	social	i	de	mirall	de	com	funcionen,	a	la	
pràctica,	els	formats	d’emprenedoria	col·lectiva.	De	com	les	

persones	cooperativistes	donen	resposta	col·lectivament	i	
cooperativament	a	necessitats	individuals	que,	al	seu	torn,	
són	globals.	En	aquest	sentit,	l’ESS	esdevé	un	referent	de	
com,	mitjançant	l’autoorganització	i	la	cooperació	entre	
diversos	agents,	podem	resoldre	necessitats	d’habitatge,	
de	consum,	de	treball	o	de	serveis,	sempre	prioritzant	les	
necessitats	de	les	persones	respecte	al	lucre.	

d) Una acollida arrelada a la comunitat
La	dimensió	comunitària	en	el	cooperativisme	el	travessa	
en	totes	les	seves	dimensions,	cosa	que	permet	que	es	
pugui	apostar	per	articular	una	acollida	arrelada	a	la	
comunitat	que	reben	els	i	les	joves,	una	acollida	que	també	
considera	la	comunitat	receptora	per	treballar	plegats	
la	inclusió	social,	aprofitant	el	valor	de	la	diversitat	i	la	
complementarietat	que	aquest	fenomen	pot	aportar.

Com	que	l’ESS	és	un	moviment	compromès	amb	la	
solidaritat	i	la	justícia	social	que	lluita	contra	les	
desigualtats	socials,	i,	alhora,	presenta	una	base	social	
àmplia,	dinàmica	i	amb	un	sòlid	component	de	compromís	
social,	afavoreix	que	el	cooperativisme	pugui	esdevenir	
aquest	agent	polític	de	canvi	i	transformació	en	la	mirada	
envers	aquests	joves	i	en	el	fet	d’impulsar	estratègies	per	
implicar	la	participació	activa	de	la	societat	organitzada	
en	l’acollida,	a	més	d’incidir	com	a	actor	polític	fort	i	
articulat per denunciar la vulneració de drets de ciutadania 
i	els	entrebancs	que	en	dificulten	l’acomodament	a	
l’actual	marc	legal,	sobretot	a	la	Llei	d’estrangeria.	Ens	
ofereix	l’oportunitat	de	donar	una	resposta	a	un	problema	
social	abordant	la	integralitat	i	la	complementeriat	de	
formes	jurídiques,	de	sectors	productius	i	de	models	de	
governança,	entre	d’altres.	També	brinda	la	possibilitat	que	
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els	encaixos	d’aliances	i	d’intercooperació	propiciïn	que	
l’impacte	no	només	afecti	els	col·lectius	que	s’hi	integrin,	
sinó	la	ciutadania	en	general	i	se	situï	en	el	centre	de	les	
accions	per	mitjà	de	la	sensibilització,	el	foment	de	la	
presa	de	consciència,	la	lluita	contra	l’estigmatització	per	
contrarestar	el	relat	de	la	por	i	la	inseguretat,	desconstruint	
i	desmuntant	els	relats	racistes	i	xenòfobs.	En	el	camí	
que	aquesta	estratègia	té	per	a	recórrer,	s’ha	de	reforçar	
l’aposta	per	l’emprenedoria	amb	processos	que	consolidin	
una	ciutadania	organitzada,	activa	i	garant	de	drets.

4. Respostes cooperatives als reptes socials 
No	cal	obviar	que	és	l’Administració	pública	la	responsable	
de	donar	resposta	a	les	necessitats	d’aquests	joves	en	el	
que	té	que	veure	amb	tots	els	seus	processos	d’acollida	i	
d’inclusió	social,	i	la	que	també	ha	de	ser	garant	absoluta	
dels	seus	drets	de	ciutadania.	No	obstant	això,	l’ESS	pot	
ajudar	a	acompanyar	aquest	col·lectiu	a	portar	endavant	
el	seu	itinerari	de	vida	a	través	del	foment	de	projectes	i	
programes	dirigits	a	l’orientació,	capacitació,	informació	
i	inserció	social	i	laboral.	I	en	aquest	context,	l’ESS	pot	
fer	de	pont	entre	l’Administració	i	les	persones	per	tal	de	
poder	accedir	als	recursos	de	la	xarxa,	ajudar	a	connectar-
los	amb	la	resta	de	la	comunitat,	resoldre	dubtes	de	la	seva	
vida	quotidiana	i	vincular-los	a	allò	necessari,	escoltar	les	
seves	inquietuds	i	treballar	amb	la	resta	de	la	societat	la	
sensibilització	i	la	presa	de	consciència.

Ja	fa	anys	que	es	posa	en	dubte	quin	ha	de	ser	el	model	
d’intervenció	social	a	Catalunya,	on	es	demana	la	
necessitat	d’un	canvi	en	la	relació	i	la	interlocució	dels	
poders	públics	amb	les	entitats	i	amb	la	ciutadania.	Per	
poder	fer	efectiu	aquest	canvi	de	model,	s’apunta	la	

necessitat	d’aprofundir	en	un	model	d’intervenció	de	
proximitat	i	local	(un	disseny,	una	planificació,	una	gestió	
i	una	intervenció	properes	que	se	situï	en	els	entorns	de	
quotidianitat	i	comunitat,	arrelada	i	en	sinergia	amb	el	
territori)	i	en	la	promoció	i	facilitació	d’entorns	i	espais	
d’innovació	i	creativitat	on	poder	experimentar	en	formats	
i	arriscar	(Rojo,	2010).	Aquests	espais	d’innovació	on	
poder	experimentar	des	del	format	cooperatiu	s’entenen	
des	dels	models	d’innovació	social	que	defensen	unes	
pràctiques	i	uns	processos	d’empoderament	col·lectiu	
“a	través	dels	quals	les	comunitats	excloses	responen	a	
les	seves	necessitats	bàsiques	transformant	les	relacions	
de	poder	i	conquerint	les	capacitats	que	els	atorguen	
major	autonomia”	(Moulaert,	2010),	configurant	
espais	socialment	autònoms,	activant	dinàmiques	
d’inclusió	i	d’empoderament	i,	per	últim,	generant	noves	
institucionalitats	democràtiques	(DDAA,	2019).	Si	en	
l’actualitat	reconeixem	que	“les	formes	innovadores	
de	la	creativitat	social	s’estan	gestant	fora	del	mercat,	
on	es	produeixen	el	que	podrien	ser	les	articulacions	
socials	del	futur”	(Miró,	2018)	amb	un	intent	de	donar	
una	resposta	col·laborativa,	arrelada	i	horitzontal	als	
grans	reptes	socials,	llavors	podem	també	reconèixer	que	
l’ESS	i	el	cooperativisme,	en	particular,	són	actors	clau	
i	necessaris	per	impulsar	laboratoris	d’experimentació	
social	on	l’autoorganització	de	la	intel·ligència	col·lectiva	
esdevé	fonamental:		de	nous	vincles	socials	perdurables,	
de	nous	drets,	de	noves	realitats,	de	nous	béns	i	serveis	
autoproduïts	per	la	comunitat	(Miró,	2018).

La	contribució	que	pot	fer	l’ESS	en	l’acollida	dels	joves	
migrants	no	acompanyats	va,	també,	en	aquesta	direcció.	
Si	el	cooperativisme	vol	tenir	encara	més	impacte	social	i	
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econòmic	en	la	comunitat	en	què	es	troba,	un	dels	reptes	
és	que	també	intervingui	i	faci	propostes	al	conjunt	de	
la	societat,	no	només	propostes	per	a	consum	intern,	
sinó	també	propostes	on	ha	de	ser	capaç	d’analitzar	
els	canvis	que	s’estan	produint	en	l’àmbit	social	en	els	
moments	històrics	per	tal	d’entendre’ls	i	proposar	mesures	
correctores	que	puguin	ajudar	a	mitigar	les	dificultats.

L’	“Acollim.coop.	Estratègia	integral	del	cooperativisme	
per	a	l’acollida	dels	joves	migrants	no	acompanyats	a	
Catalunya	(2018-2021)”	és	la	materialització	del	que	s’ha	
esmentat	en	aquest	article,	una	estratègia	pròpia	davant	
les	administracions	públiques	corresponents,	com	a	
compromís	i	capacitat	d’actuació	del	cooperativisme,	més	
enllà	de	les	cooperatives	d’iniciativa	social	que	ja	treballen	
en	l’acollida	als	menors	migrants	no	acompanyats.	
Una	estratègia	que	també	posa	l’accent	en	com	s’està	
dissenyant	la	construcció	i	l’elaboració	del	nucli	de	la	
qual	s’està	definint	de	forma	col·laborativa,	integrant	i	
amb	la	participació	i	buscant	els	consensos	del	màxim	de	
cooperatives,	no	només	les	d’iniciativa	social.	La	posada	en	
marxa	de	l’“Acollim.coop”	és	també	el	moment	d’innovar,	
d’experimentar	i	d’anar	més	enllà	d’alguns	models	
preestablerts	ja	coneguts	dins	el	cooperativisme	i	haurà	de	
servir,	també,	per	posar	a	prova	la	capacitat	de	lideratge	
d’un	sector	que	busca	una	transformació	radical	del	nostre	
entorn	i	la	societat	on	vivim,	on	els	valors	que	configuren	
la	nostra	identitat	compartida	i	que	ens	allunyen	dels	altres	
tipus	d’empreses	són	la	punta	de	llança	que	orienta	les	
decisions	i	que	farà	possible	l’èxit	d’aquesta	estratègia.

Molts	seran	els	reptes	als	quals	haurem	de	donar	resposta.	
El	primer,	ser	capaços	d’aconseguir	projectes	reals	que	

estiguin	formats	pel	màxim	de	cooperatives	d’objectes	
d’intervenció	molt	diferents,	de	sectors	productius	
diferenciats	i	de	tipologies	diverses.	El	segon	repte	al	
qual	ens	hem	d’enfrontar	és	com	ser	capaços	d’esdevenir	
una	alternativa	real	perquè	el	conjunt	de	joves	migrants	
puguin	satisfer	les	seves	necessitats,	sobretot,	de	treball	
i	d’habitatge	des	de	la	perspectiva	de	l’assumpció	de	
drets	allunyats	d’una	mirada	assistencialista,	adoptant	
la	perspectiva	intercultural	i	antiracista.	Tanmateix,	
posicionant-nos	com	una	praxi	de	responsabilitat	i	
professionalitat	empresarial	al	costat	de	les	persones	
que	sigui	capaç	de	lluitar	contra	la	precarietat	laboral	
com	a	cooperatives.	En	tercer	lloc,	un	repte	vinculat	
al	finançament,	sabent	que	l’ESS	pot	fer	del	poc	molt,	
però	també	sent	realistes	amb	el	fet	que	només	amb	
finançaments	combinats	intercooperatius	podrem	fer	
realitat	una	estratègia	d’aquesta	envergadura.	Per	últim,	
i	potser	el	més	difícil,	com	incorporar	la	participació	real	
dels	mateixos	joves	i	protagonistes	de	l’acció	en	la	mateixa	
definició	de	l’“Acollim.coop”	en	primer	lloc,	i,	en	segon,	en	
la	seva	execució	des	de	la	cogovernança	que	es	desplegarà.	

I	construint	noves	articulacions	cooperatives	per	fer	front	a	
les	desigualtats	socials	i	a	la	precarització	indecent	de	cada	
vegada	més	col·lectius,	ens	caldrà	aprendre	algunes	lliçons	
d’altres	companyes	de	viatge	internacionals,	que	ens	
porten	anys	d’avantatge,	com	al	Quebec,	on	destaquen	que,	
per	desenvolupar	pràctiques	sostenibles	en	l’articulació	
del	cooperativisme	davant	els	grans	reptes	socials,	calen	
espais	plurals	de	concertació,	on	siguin	primordials	la	
cogovernança,	la	identitat	comuna	i	una	visió	global,	
l’experiència	de	combinar	perspectives	i	espais	híbrids	
(sectors,	territoris,	moviments	socials)	i	una	voluntat	ferma	
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de	col·laboració	i	d’arrelament	a	les	comunitats,	a	més	de	
reforçar	les	aliances	per	promoure	nous	models	per	seguir	
transcendint	els	límits	del	mateix	àmbit	i	arribar	al	gran	
públic	augmentant	la	visibilitat	(Boichat,	2016).

En	definitiva,	les	cooperatives	s’estan	diversificant,	
generant	ocupabilitat	i	presentant	estructures	i	unes	pautes	
de	funcionament	pròpies,	un	fet	que	juntament	amb	la	seva	
capacitat	d’adaptabilitat,	els	permet	constituir-se	com	un	
actor	molt	propici	a	la	innovació	i	a	la	hibridació	per	fer	
front	a	aquest	escenari	de	crisi	estructural	i	capitalisme	
inhumà.	Les	cooperatives	som	punta	de	llança	davant	els	
grans	reptes	socials	i	l’estratègia	“Acollim.coop”	pot	ser	
l’exemple	pràctic	de	com	desenvolupar-ho	en	l’acollida	de	
joves	migrants	no	acompanyats	a	Catalunya.	

 Bibliografia 

ALIANÇA	COOPERATIVA	INTERNACIONAL.	https://www.ica.coop/es/
cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional.

BOCHAT,	GABRIEL.	“L’economia	social	del	Quebec,	l’èxit	de	transcendir	
els	límits”.	Nexe. Quaderns d’Autogestió i Economia Cooperativa, núm.	39	
(2016).

DEPARTAMENT	DE	TREBALL.	2019.	http://observatoritreball.gencat.cat/
ca/ambits_tematics/economia_social_i_autonoms/cooperatives

GARCIA,	JORDI. L’economia solidària en cent paraules. Barcelona:	Icaria,	
2017.

FEDERACIÓ	DE	COOPERATIVES	DE	TREBALL	DE	CATALUNYA.	https://
www.cooperativestreball.coop/la-federacio/sectorial-cooperatives-d-
iniciativa-social.

MIRÓ,	IVAN. Ciutats Cooperatives. Barcelona:	Icaria,	2018.

MIRÓ,	IVAN.	“El	quart	impuls	[Cooperativisme_Treball	immaterial_	
Creativitat	_	Territori]”.	Nexe. Quaderns d’Autogestió i Economia 
Cooperativa,	núm.	26	(2010).

ROJO,	GUILLERMO.	“Apunts	per	al	debat.	Reptes	de	la	societat	i	el	tercer	
sector”.	Nexe. Quaderns d’Autogestió i Economia Cooperativa,	núm.	29	
(2011).

QUIROGA,	V.;	 ALONSO,	A.	;	SÒRIA, M. Sueños de bolsillo. Menores 
migrantes no acompañados en España.	Madrid:	Unicef,		2010.

QUIROGA,	V.	;	ALONSO,	A.	I	SÒRIA, M. Somnis de butxaca. La migració de 
menors migrants no acompanyats a Catalunya.		Barcelona:	Fundació	Jaume	
Bofill,	Publicacions	Digitals,	2009.

SÍNDIC	DE	GREUGES.	La situació dels infants migrants sense referents 
familiars a Catalunya. Resum executiu, 2018.

SUÁREZ,	LILIANA.	“Un	nuevo	actor	migratorio:	jóvenes,	rutas	y	ritos	
juveniles	transnacionales”.	A:	Checa	y	Arjona.	Menores tras la frontera. 
Otra emigración que aguarda.	Barcelona:	Icaria,	2006.

DD.AA. “La	innovación	social:	¿prácticas	para	producir	autonomia,	
empoderamineto	y	nueva	institucionalidad?”.	Revista Internacional de 
Sociología,	núm.77	(2019),	p.126.

XARXA	D’ECONOMIA	SOCIAL.	http://xes.cat/



113

L’article descriu l’atenció a la petita infància a Barcelona 
en termes de gènere, edat, motius d’atenció i diagnòstic, 
i explica la proposta de la xarxa d’impuls per a la qualitat 
de l’atenció a la petita infància, una aliança col·laborativa 
que aporta recursos municipals, promou la col·laboració, 
la recerca, la formació, la qualitat metodològica i 
l’intercanvi de bones pràctiques entre tots els centres de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) de 
Barcelona.

1. Què és l’atenció precoç?
L’atenció	precoç	és	el	conjunt	d’intervencions	preventives	
i	assistencials	dirigides	a	la	població	infantil,	les	famílies	
i	l’entorn,	des	del	moment	de	la	concepció	fins	els	6	
anys,	amb	l’objectiu	de	donar	resposta,	al	més	aviat	
possible,	a	les	necessitats	transitòries	o	permanents	dels	
infants	que	presenten	qualsevol	tipus	de	trastorn	en	el	
desenvolupament	o	que	estan	en	situació	de	risc	de	patir-
ne.	S’entén	per	trastorn	del	desenvolupament	la	disfunció	
transitòria	o	permanent	de	caràcter	neurològic,	psicològic	
o	sensorial	que	presenta	un	infant	en	el	seu	procés	
de	maduració	i	que	suposa	una	desviació	significativa	
del	curs	del	desenvolupament,	com	a	conseqüència	
d’esdeveniments	de	salut	o	de	relació	que	comprometen	
l’evolució	biològica,	psicològica	o	social.	

Els	serveis	d’atenció	precoç	ofereixen	una	atenció	
integral,	que	considera	la	globalitat	de	l’infant,	a	través	
de	la	perspectiva	de	professionals	de	disciplines	diverses.	

La Xarxa Barcelona per 
al Desenvolupament 
Infantil i l’Atenció 
Precoç. Aliança d’impuls
Assumpta Soler1, Ana Rosa Vidal i Laura Garcia2, Laura 
Trujillo i Sergi Morera3

Paraules clau: atenció precoç, desenvolupament infantil, 
petita infància, CDIAP, treball en xarxa, discapacitat

1. Coordinadora de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

2. Xarxa Barcelona per al Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

3. Planificació i Avaluació (IMPD).
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La	intervenció	comprèn	actuacions	de	prevenció,	
detecció,	diagnòstic	i	intervenció	terapèutica	adreçades	
a	aconseguir	el	nivell	màxim	de	desenvolupament	
personal	i	d’integració	en	l’entorn.	La	primera	infància	
és	l’etapa	de	més	plasticitat	neuronal	segons	l’evidència	
científica	i	és,	per	tant,	quan	més	eficaç	esdevé	la	
intervenció	de	prevenció	i	detecció,	per	fomentar	relacions	
familiars	de	qualitat	i	prevenir	possibles	trastorns	de	
desenvolupament.	Intervenir	d’una	manera	precoç	és	una	
inversió	en	la	capacitat	de	progrés	dels	infants	en	l’àmbit	
personal,	educatiu,	econòmic	i	social:	com	més	precoç	
és	la	intervenció,	més	eficaç	i	econòmica	esdevé	i	més	
es	redueixen	els	costos	socials	en	edats	posteriors.	En	
altres	paraules,	els	primers	anys	de	vida	són	una	finestra	
d’oportunitat	per	millorar	la	salut	i	la	igualtat,	tal	com	
alerta	l’Organització	Mundial	de	la	Salut	(OMS).

2. Antecedents a Barcelona
L’Ajuntament	de	Barcelona	se	situa	al	capdavant	de	les	
administracions	públiques,	tant	a	Catalunya	com	a	l’Estat,	
quan	l’any	1983	l’Institut	Municipal	de	Persones	amb	
Discapacitat	(IMPD)	constitueix	els	dos	primers	equips	
d’atenció	precoç	interdisciplinaris,	públics,	gratuïts	i	
sectoritzats,	que	es	van	denominar	equips	interdisciplinaris	
per	a	la	petita	infància	(EIPI).	En	un	primer	moment,	es	van	
ubicar	als	districtes	de	Ciutat	Vella	i	de	Sants-Montjuïc.	
Finalment,	aquest	darrer	es	va	traslladar	al	districte	de	
Nou	Barris,	de	manera	que	tots	dos	serveis	municipals	es	
van	ubicar	als	dos	districtes	de	Barcelona	amb	els	índexs	
de	vulnerabilitat	infantil	més	elevats	de	la	ciutat:	Ciutat	
Vella	i	Nou	Barris.	A	partir	d’aquest	primer	impuls	de	
l’Ajuntament	en	matèria	d’atenció	precoç,	es	van	anar	
desenvolupant	programes,	normatives	i	recomanacions	

tant	a	escala	autonòmica	com	estatal.	A	Catalunya	
destaquem	el	Programa	sectorial	d’estimulació	precoç	del	
Departament	de	Sanitat	i	Seguretat	Social	(1985),	el	Decret	
206/19954	que	delimita	el	nivell	d’atenció	i,	en	definitiva,	
la	implantació	al	territori	dels	CDIAP	i	la	consideració	
de	l’atenció	precoç	com	un	dret	universal	per	a	tots	els	
infants	de	fins	a	6	anys	que	la	necessitin	(Llei	18/2003	
i	Decret	261/2003)5.	A	partir	d’aquest	moment,	els	dos	
serveis	pioners	de	Barcelona	passen	a	formar	part	de	la	
xarxa	pública	de	serveis	socials	d’atenció	especialitzada	
del	sistema	català	de	serveis	socials,	universals	i	gratuïts,	
distribuïts	per	tot	el	territori	català.	A	escala	estatal,	el	
punt	d’inflexió	l’aporta	la	publicació	del	Libro blanco de la 
atención temprana elaborat	l’any	2000	per	la	Federación	
Estatal	de	Asociaciones	de	Profesionales	de	Atención	
Temprana	i	publicat	pel	Real	Patronato	sobre	Discapacidad	
del	Ministeri	de	Treball	i	Afers	Socials.	

Amb	la	implantació	a	Catalunya	de	la	xarxa	pública	de	
CDIAP, s’aposta	per	un	model	d’atenció	integral	des	
d’una	perspectiva	biopsicosocial	mitjançant	equips	
multidisciplinaris	i	deixant	de	banda	models	assistencials	
—estimulació	precoç—	amb	orientacions	rehabilitadores	
i	reparadores	de	les	deficiències.	L’infant,	com	a	subjecte	
de	drets,	l’acció	preventiva	i	la	intervenció	en	l’entorn	
familiar,	social	i	comunitari	esdevenen	factors	claus	

4. El Decret es pot descarregar a: https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_
ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=108304

5. La Llei 18/2003 i el Decret 261/2003 es poden descarregar 
a: https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_
fitxa/?documentId=329445&action=fitxa i a https://portaljuridic.gencat.
cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=346199&action=fitxa, 
respectivament
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d’aquest	nou	sistema	de	serveis	públics	d’atenció	a	la	
infància	amb	dificultats	en	el	desenvolupament	o	risc	de	
patir-ne.

3. L’atenció precoç a la ciutat de Barcelona
Barcelona	disposa	d’onze	CDIAP	que	donen	cobertura	a	
tots	els	districtes	i	barris	de	la	ciutat.	Els	centres	són	de	
gestió	pública	o	concertada.	L’	IMPD	gestiona	dos	centres:	
el	CDIAP-EIPI	Nou	Barris	i	el	CDIAP-EIPI	Ciutat	Vella.	El	
CDIAP	Passeig	de	Sant	Joan	és	de	gestió	de	la	Generalitat,	
mentre	que	la	resta	de	centres	són	gestionats	per	entitats	
especialitzades	de	llarg	recorregut	i	expertesa	en	matèria	
d’atenció	precoç.	La	distribució	territorial	dels	CDIAP	de	
Barcelona	es	mostra	a	la	figura	1.

Els	equips	dels	CDIAP	integren	professionals	especialistes,	
entre	d’altres,	en	fisioteràpia,	logopèdia,	treball	social,	
psicologia,	neuropediatria	i	psicomotricitat.	Aquesta	
multidisciplinarietat	permet	atendre	qualsevol	tipus	
de	trastorn	i	aconseguir	una	intervenció	global	en	les	
necessitats	de	l’infant	i	la	seva	família.	Malgrat	que	tots	els	
CDIAP	compleixen	els	requeriments	de	la	xarxa	pública,	
cada	CDIAP	es	dibuixa	per	singularitats	específiques	segons	
de	les	característiques	de	la	població	de	referència,	pel	
tipus	de	gestió	(pública	en	tres	centres	i	privada	en	la	resta	
de	casos)	o	per	la	composició	i	l’orientació	dels	equips	
professionals,	per	exemple.	

4. La Xarxa Barcelona per al Desenvolupament Infantil i 
l’Atenció Precoç
En	aquest	context,	l’IMPD	fa	un	nou	un	pas	endavant	per	a	
la	millora	de	les	polítiques	d’infància	a	la	ciutat	i	convida	
els	CDIAP	de	Barcelona,	els	experts	i	les	entitats	referents	a	

Figura 1. Sectorització territorial dels CDIAP. Barcelona, 2019 
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crear	una	aliança	col·laborativa	per	al	foment	de	la	millora	
i	l’impuls	de	l’atenció	a	la	petita	infància	més	vulnerable	
de	la	ciutat.	Així,	el	2015,	es	constitueix	la	Xarxa	Barcelona	
per	al	Desenvolupament	Infantil	i	l’Atenció	Precoç,	que	
aplega	tots	els	CDIAP	de	Barcelona,	les	dues	entitats	
referents	de	l’àmbit,	que	són	la	Unió	Catalana	de	Centres	
de	Desenvolupament	Infantil	i	Atenció	Precoç	(UCCAP)	i	
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l’ACAP,	així	com	Nexe	Fundació,	com	a	experta	en	l’atenció	
a	la	pluridiscapacitat.	Des	d’un	inici,	la	iniciativa	ha	
rebut	el	suport	del	Departament	de	Treball,	Afers	Socials	
i	Famílies	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	S’estableixen	
els	objectius	següents	per	a	la	Xarxa	Barcelona	per	al	
Desenvolupament	Infantil	i	l’Atenció	Precoç:

•	L’aportació,	per	part	de	l’IMPD,	de	recursos	
complementaris	per	a	ús	de	tots	els	CDIAP	que	millorin	
l’oferta	d’atenció	a	la	infància	amb	dificultats	de	
desenvolupament.

•	L’impuls	de	metodologies	col·laboratives	en	la	gestió	
de	serveis	i	programes	comuns	de	ciutat. 

•	La	interlocució	amb	altres	serveis	públics	d’atenció	
a	la	infància	de	la	ciutat	per	millorar	l’eficiència	entre	
serveis	i	l’acció	comunitària. 

•	Una	oferta	d’assessorament	i	formació	
interdisciplinària	a	professionals	de	la	Xarxa	que	
complementi	l’oferta	especialitzada. 

•	La	cooperació	i	el	suport	mutu	en	metodologies	
d’intervenció	i	de	recerca.

Les	primeres	passes	de	la	Xarxa	Barcelona	per	al	
Desenvolupament	Infantil	i	l’Atenció	Precoç	s’han	
centrat	a	establir	una	base	sòlida	per	als	projectes	
futurs	i	han	cercat	les	complicitats	i	les	sinergies	dels	
diversos	equips	d’especialistes.	En	total,	la	Xarxa	té	
un	total	de	40	professionals	i	persones	expertes	que	
participen	activament	en	les	comissions	de	treball.	Un	

dels	resultats	d’aquesta	aliança	ha	estat	disposar	de	dades	
que,	per	primera	vegada,	ens	mostren	l’estat	i	l’evolució	
de	l’atenció	precoç	a	la	ciutat	de	Barcelona.	Les	dades	
bàsiques	agregades	dels	onze	CDIAP	de	Barcelona	han	
estat	proporcionades	per	la	Subdirecció	General	d’Atenció	
i	Promoció	de	l’Autonomia	Personal	de	la	Direcció	General	
de	Protecció	Social	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	
recollides	del	registre	comú	a	tots	els	CDIAP	de	Catalunya	
i	reportades	per	ells	mateixos	en	els	seus	informes	anuals.	
En	aquest	article	se’n	presenta	una	síntesi	que	correspon	
als	anys	2016,	2017	i	2018	i	que	permet	dimensionar	
l’activitat	assistencial	conjunta	dels	onze	serveis	d’atenció	
precoç	a	la	ciutat	de	Barcelona.	

4.1. La població atesa als CDIAP de Barcelona
La	població	de	0	a	5	anys	complerts	a	la	ciutat	de	Barcelona	
representa	el	5%	de	la	població	de	la	ciutat:	l’any	2018,	hi	
havia	81.789	infants	d’aquesta	franja	d’edat.	L’any	2018,	els	
CDIAP	de	Barcelona	van	atendre	un	total	de	6.671	infants,	
que	representen	el	8,16%	del	total	d’infants	entre	0	i	5	anys	
complerts.	Segons	estableix	la	Generalitat	de	Catalunya,	
que	té	competència	plena	en	atenció	precoç,	la	població	
diana	dels	serveis	d’atenció	precoç	se	situa	en	el	7,5%	de	
la	població	de	la	franja	d’edat	de	0	a	5	anys	complerts;	
aquesta	proporció,	a	la	ciutat	de	Barcelona,	suposa	un	
total	de	6.134	infants amb	una	mitjana	aritmètica	de	
606	infants	per	centre.	Com	a	conjunt	de	ciutat	doncs,	el	
2018,	s’ha	superat	el	nombre	d’infants	atesos	respecte	
a	la	població	diana	de	la	ciutat.	Cal	destacar,	però,	que	
la	realitat	poblacional	i	social	dels	barris	de	la	ciutat	
té	un	comportament	molt	diferenciat	i,	per	tant,	la	
distribució	dels	índexs	de	desigualtat	i	vulnerabilitat	de	
la	petita	infància	es	caracteritza,	precisament,	per	la	seva	
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heterogeneïtat,	que	presenta	singularitats	territorials	
específiques	molt	rellevants.	No	és	objecte	d’aquest	
article	l’anàlisi	de	l’atenció	precoç	en	cada	territori,	però	
creiem	que	no	errem	si	afirmem	que	en	alguns	barris	
les	necessitats	d’atenció	precoç	superen	el	percentatge	
estàndard	de	tot	el	territori	català	establert	en	un	7,5%.

L’evolució	del	nombre	de	nenes	i	nens	atesos	en	els	darrers	
tres	anys	és	d’un	augment	continuat	amb	un	increment	
del	9,41%	entre	el	2016	i	el	2018.	Aquestes	primeres	
dades	de	l’evolució	de	la	demanda	ens	aportaran	eines	de	
reflexió	i	anàlisi	per	orientar	l’acció:	han	augmentat	més	
les	derivacions	de	serveis?	Les	famílies	coneixen	més	i	
abans	els	CDIAP?	Ha	augmentat	la	detecció?	Hi	ha	una	
prevalença	creixent	d’algunes	patologies	concretes?

a) Distribució per gènere
En	aquesta	franja	d’edat	en	el	conjunt	de	la	població,	la	
distribució	per	gènere	reprodueix	la	proporció	d’1,06	nens	
per	cada	nena,	una	proporció	que	es	pot	observar	a	escala	
mundial.	Expressada	en	percentatges,	en	la	franja	d’edat	de	
fins	a	5	anys,	el	51,4%	dels	infants	són	nens	i	el	48,6%	són	
nenes	(gràfic	1).

La	proporció	de	nens	i	nenes	atesos	als	CDIAP	de	la	ciutat	
és	diferent	de	la	proporció	de	nens	i	nenes	de	la	franja	
d’edat	0-5.	Així,	per	als	darrers	tres	anys,	en	el	conjunt	de	
la	ciutat,	la	distribució	per	gènere	s’ha	situat	al	voltant	del	
67%	de	nens	i	el	33%	de	nenes	(gràfic	2).

Aquest	patró	de	gènere	es	reprodueix	en	el	grup	d’infants	
que	disposen	del	reconeixement	legal	de	discapacitat:	l’any	
2018,	el	36,5%	de	la	població	amb	discapacitat	entre	0	i	5	

Gràfic 1. Població de 0 a 5 anys per gènere respecte al total de població 
de Barcelona

Font: Padró Municipal d’Habitants, 2018.
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anys	eren	nenes.	Tot	i	que	el	nombre	d’infants	que	tenen	
el	certificat	és	molt	baix,	aquesta	distribució	per	gèneres	
es	manté	en	tota	l’etapa	d’infància	i	adolescència	(0	a	
17	anys).	D’acord	amb	l’impuls	municipal	de	l’Estratègia	
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Taula 1. Motiu de la nova consulta als CDIAP. Barcelona, 2016-2018 

  2016 2017 2018

Llenguatge	/	parla	 	 848	 853	 949

Desenvolupament	motriu	 	 441	 445	 499

Risc	biològic	 	 212	 272	 354

Atenció	/	conducta	 	 291	 344	 342

Comunicació	i	relació	 	 174	 259	 264

Desenvolupament	emocional	 	 233	 236	 252

Altres  107 243 240

Retard	en	el	desenvolupament	global	 181	 158	 171

Trastorn	d’alimentació	 	 29	 52	 57

Trastorn	de	la	son	 	 49	 44	 49

Risc	social	 	 19	 13	 27

Aspectes	de	criança	 	 41	 23	 23

Desenvolupament	cognitiu	 	 9	 13	 14

Trastorn	sensorial	 	 8	 13	 12

contra	la	feminització	de	la	pobresa	i	de	la	precarietat,	i	
de	la	promoció	d’accions	contra	la	desigualtat	de	gènere,	
aquestes	dades	ens	donen	una	informació	valuosa	per	
aprofundir,	a	partir	d’altres	estudis	específics,	en	quins	
poden	ser	els	factors	causals	d’aquesta	distribució	desigual	
de	la	demanda	i	de	l’atenció	precoç	a	la	ciutat	entre	nenes	
i nens.

b) Edat dels infants a l’entrada al servei
Pel	que	fa	a	l’edat	d’entrada	al	servei	de	les	noves	
consultes	(3.253,	l’any	2018),	gairebé	el	25%	de	les	altes	
es	produeixen	abans	dels	12	mesos	d’edat	del	nadó.	
Tanmateix,	prop	de	la	meitat	de	les	altes	als	CDIAP	es	
concentren	entre	els	25	i	els	48	mesos	d’edat.	Destaca	
una	evolució	en	el	lleuger	augment	del	nombre	de	noves	
demandes	a	edats	més	primerenques.	

5. Motiu de consulta als CDIAP de Barcelona
El	motiu	de	consulta	és	la	causa	principal	de	la	demanda	
d’atenció	a	l’infant	que	expressa	la	família	o	el	servei	
derivador	en	el	moment	de	sol·licitar	el	servei.	Recordem	
que	les	famílies	poden	accedir	al	servei	d’atenció	precoç	
per	iniciativa	pròpia	o	bé	per	indicació	d’altres	dispositius	
d’atenció	a	la	infància,	com	ara	l’escola,	els	serveis	de	
salut	o	els	serveis	socials.	El	motiu	de	consulta	no	sempre	
coincideix	amb	el	resultat	de	la	diagnosi	un	cop	s’ha	fet,	
però	expressa	majoritàriament	el	que	s’observa	o	el	que	
preocupa	més	visiblement	i	motiva	la	consulta.	El	motiu	
principal	de	consulta,	tal	com	es	detalla	en	la	taula	següent,	
són	els	trastorns	de	desenvolupament	del	llenguatge	

Gràfic 3. Edat dels infants en la nova consulta 2016-2018

Font:	Elaboració	IMPD	a	partir	de	les	dades	del	Departament	de	Treball,	Afers	Socials	
i	Famílies.
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(al	voltant	del	30%	de	les	noves	consultes)	de	diverses	
etiologies,	seguit	per	dificultats	en	el	desenvolupament	
motriu	i	el	risc	biològic.	Els	primers	motius	de	consulta	
s’han	incrementat	en	els	darrers	tres	anys.

Els	dispositius	derivadors	principals	als	CDIAP	pertanyen	a	
l’àmbit	de	Salut,	que	fan	el	61,3%	del	total	de	derivacions,	i	
a	l’àmbit	educatiu,	amb	el	28,1%	de	les	derivacions.	Només	
el	5%	de	les	altes	provenen	de	peticions	directes	de	les	
famílies.

6. L’atenció terapèutica als CDIAP
Un	cop	acabada	l’atenció	d’acollida	al	CDIAP,	l’equip	
elabora	el	diagnòstic	interdisciplinari	i	es	proposa	a	la	
família	el	pla	d’atenció	terapèutica	ajustat	a	cada	infant:	
logopèdia,	fisioteràpia,	psicomotricitat,	tractament	
psicològic,	treball	social,	entre	d’altres.	A	continuació	
es	presenten	les	hores	d’atenció	als	infants	i	a	les	seves	
famílies	segons	el	tipus	de	necessitat	assistencial	i	
terapèutica.	Hi	destaca	que	més	del	50%	de	les	hores	de	
professionals	corresponen	a	la	disciplina	de	psicologia,	
seguides	de	les	de	fisioteràpia	i	logopèdia.		

Davant	de	la	sospita	d’un	trastorn	en	el	desenvolupament	
infantil,	és	fonamental	plantejar	un	diagnòstic	ampli,	
que	consideri	àmbits	i	nivells	diferents,	atès	que	la	
problemàtica	que	presenta	l’infant	és	múltiple	en	la	major	
part	dels	casos.	La	simptomatologia	respon	habitualment	
a	un	origen	multifactorial	fruit	de	la	interacció	de	factors	
genètics,	aspectes	de	salut,	atenció	psicoafectiva	i	
condicions	de	l’entorn	en	general,	etcètera.	El	diagnòstic	
de	les	dificultats	que	presenta	un	infant	serà	el	resultat	
de	considerar	els	diversos	diagnòstics	especialitzats	

Gràfic 4. Hores d’atenció als CDIAP  per disciplina professional. 
Barcelona, 2018

Font:	Elaboració	IMPD	a	partir	de	les	dades	del	Departament	de	Treball,	Afers	Socials	
i	Famílies.
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d’una	forma	integrada,	i	d’identificar	els	diagnòstics	
principals	i	els	secundaris.	Per	aquest	motiu,	el	diagnòstic	
no	necessàriament	coincideix	amb	el	motiu	de	nova	
consulta	als	CDIAP.	Les	dades	recollides	de	l’any	2016	al	
2018	confirmen	que	els	trastorns	de	desenvolupament	
del	llenguatge	i	motor,	de	diverses	etiologies,	són	els	
diagnòstics	més	freqüents	en	els	CDIAP	de	Barcelona.	Els	
factors	de	relació,	afectius	i	de	comportament	també	han	
estat	diagnòstics	rellevants	en	l’activitat	dels	CDIAP	en	
aquests	darrers	tres	anys	(taula	3).

El	cessament	del	procés	assistencial,	o	baixa	del	servei,	està	
determinat	per	motius	diversos:	millora	simptomàtica	(27%	
de	les	baixes),	voluntat	de	la	família	(20%)	o	haver	complert	
6	anys,	l’edat	límit	d’atenció	en	els	CDIAP	(18%).	En	el	9%	
de	les	baixes,	es	cursen	derivacions	dels	infants	a	altres	
dispositius	o	serveis,	i	d’aquestes	destaquen	les	derivacions	
a	centres	de	salut	mental	infantil	i	juvenil	(CSMIJ),	entre	
d’altres.	Pel	que	fa	a	l’edat	de	l’infant	en	el	moment	de	la	
baixa,	destaquem	que	el	52%	de	les	baixes	es	produeix	en	
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infants	de	més	de	48	mesos	i	el	27%,	en	infants	de	més	de	
61	mesos.	

7. Activitat de suport als CDIAP de la Xarxa Barcelona
Les	dades	mostrades	anteriorment	agreguen	el	treball	de	
cadascun	dels	CDIAP	i	dibuixen	un	context	on	s’incardinen	
propostes	d’activitat	concreta,	que	responen	a	necessitats	
dels	CDIAP	a	la	ciutat.	Actualment,	la	Xarxa	Barcelona	de	
CDIAP,	amb	una	coordinació	col·legiada	i	una	metodologia	

de	treball	participativa,	fa	activitats	pioneres	en	matèria	
de	salut,	relació	amb	famílies	i	professionals	o	recerca	
aplicada.	Entre	les	accions	actuals	de	la	Xarxa	BCN	
destaquen:

7.1. Aportació de serveis complementaris als recursos dels 
CDIAP. 
L’IMPD	ha	promogut	l’aportació	de	recursos	
complementaris	per	millorar	la	qualitat	assistencial	dels	
CDIAP	participants.	Així,	mitjançant	la	col·laboració	de	
l’Institut	Barcelona	Esports,	ha	facilitat	l’accés	gratuït	
a	vuit	piscines	per	promoure	les	activitats	aquàtiques	
terapèutiques,	que	incrementen	les	oportunitats	
d’aprenentatge	i	participació	dels	infants	i	les	famílies	
en	el	procés	terapèutic,	i	els	proporcionen	experiències	
comunicatives	i	relacionals	d’alt	valor	terapèutic	que	
no	podrien	adquirir	d’una	altra	manera.	Hi	participen	
anualment	una	mitjana	de	125	nens	i	nenes.	També	s’ha	
posat	a	disposició	dels	CDIAP	la	possibilitat	de	sol·licitar	
serveis	de	traducció	i	de	mediació	intercultural	per	a	la	
seva	activitat	d’atenció,	amb	el	cost	assumit	per	l’IMPD.	
Depenent	de	la	ubicació	territorial	del	CDIAP,	moltes	de	les	
famílies	que	s’hi	atenen	tenen	cultures	d’origen	estranger.	
L’any	2018	hi	ha	hagut	5	CDIAP	que	han	sol·licitat	el	
servei	de	traducció	lingüística	per	facilitar	la	comunicació	
terapèutica	amb	un	total	de	71	famílies	parlants	d’onze	
idiomes	diferents.	Pel	que	fa	al	servei	de	mediació	
intercultural,	4	CDIAP	n’han	fet	ús	per	atendre	100	famílies	
parlants	de	5	idiomes	diferents.

7.2. Treball en xarxa amb entitats. 
La	Xarxa	ha	establert	un	acord	de	col·laboració	amb	
Nexe	Fundació	per	tal	que	doni	suport,	orientació	i	

Taula 2. Diagnòstic principal dels CDIAP. Barcelona, 2016-2018 

  2016 2017 2018

En	procés	de	diagnòstic	 	 165	 325	 441

Trastorns	en	el	desenvolupament	 
del llenguatge  226 352 438

Trastorns	en	el	desenvolupament	motor	 213	 322	 400

Trastorns	de	la	relació	i	 
la	comunicació	 	 136	 216	 285

Trastorns	afectius	i	emocionals	 	 224	 263	 266

Variant	de	la	normalitat	 	 149	 217	 213

Trastorns	de	la	regulació	i	 
el	comportament	 	 97	 146	 173

Només	factors	de	risc	 	 137	 143	 173

Altres	trastorns	 	 96	 117	 150

Trastorns	psicomotors	 	 62	 95	 80

Trastorns	en	el	desenvolupament	 
cognitiu	 	 53	 39	 54

Trastorns	d’expressió	somàtica	 	 23	 25	 35

Trastorn	auditiu	 	 2	 6	 5

Trastorn	visual	 	 6	 3	 2

Altes capacitats  3 0 1

Font:	Departament	de	Treball,	Afers	Socials	i	Famílies.
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assessorament	especialitzat	a	les	famílies	i	als	equips	
de	professionals	dels	CDIAP.	També	ha	facilitat	material	
específic	o	joguines	adaptades	a	les	necessitats	dels	infants	
amb	pluridiscapacitats.	En	aquest	marc,	s’ha	donat	atenció	
especialitzada	a	30	infants	l’any	2018.	També	s’ha	establert	
un	acord	amb	la	Fundació	d’Osteopatia	de	Barcelona	per	
facilitar	tractaments	complementaris	d’osteopatia	per	
a	30	infants	de	famílies	de	baixos	ingressos	econòmics.	
En	aquesta	línia	de	cercar	la	col·laboració	entre	actors	
diversos,	també	s’ha	treballat	per	facilitar	que	les	famílies	
ateses	als	CDIAP	facin	ús	del	Banc	del	Moviment,	un	
servei	de	préstec	temporal	de	productes	de	suport	per	a	
persones	amb	mobilitat	reduïda	(crosses,	caminadors	o	
cadires	de	rodes,	entre	d’altres	elements)	i	que	disposa	
d’un	banc	específic	de	productes	de	suport	per	a	infants.	
S’han	gestionat	préstecs	a	28	famílies	i	també	han	tingut	
l’assessorament	d’un/a	terapeuta	ocupacional	i	un/a	
ortopedista	per	garantir	l’adequació	del	material	a	les	
necessitats	i	les	característiques	de	l’infant.

7.3. Formació i assessorament a professionals. 
Des	de	la	Xarxa	s’ha	promogut	la	formació	contínua	
orientada	als	equips	interdisciplinaris,	per	completar	
l’oferta	de	l’entitat	ACAP	de	formació	específica	per	a	
cadascuna	de	les	disciplines.	Les	formacions	s’han	fet	en	
matèries	d’atenció	a	la	diversitat,	per	atendre	les	múltiples	
varietats	diferents	de	cultures,	patrons	parentals	i	cura	de	
les	famílies	que	consulten	els	CDIAP	de	la	ciutat.	Seguint	
la	línia	iniciada	anteriorment,	l’any	2018	s’han	organitzat	
sessions	monogràfiques	amb	la	col·laboració	de	l’entitat	
Associació	Benestar	i	Desenvolupament	sobre	6	comunitats	
culturals	diferents	usuàries	dels	CDIAP	(xinesa,	russa,	
paquistanesa,	armènia,	marroquina	i	filipina),	en	les	quals	

han	participat	134	professionals.	L’any	2019,	s’ha	potenciat	
encara	més	la	formació	en	competència	cultural	amb	el	
Curs	d’intervenció	amb	persones	de	contextos	culturals	
diferents,	impartit	per	l’equip	de	Psiquiatria	Transcultural	
de	l’Hospital	de	la	Vall	d’Hebron.	Hi	han	assistit	25	
persones	professionals	dels	CDIAP	de	la	Xarxa,	interessades	
a	rebre	coneixements	teòrics	i	tècnics	que	els	permetin	
oferir	una	assistència	de	la	màxima	qualitat,	a	partir	del	
coneixement	exhaustiu	de	la	cultura,	l’ètnia	o	l’idioma	
de	les	persones	ateses.	Així	mateix,	l’any	2019,	s’ha	
impartit	el	Curs	d’activitat	aquàtica	terapèutica,	dissenyat	
específicament	per	formar	professionals	de	disciplines	
diverses	dels	CDIAP	i	entitats	de	la	Xarxa	perquè	puguin	
oferir	un	recurs	terapèutic	dut	a	terme	en	el	medi	aquàtic,	
amb	metodologia	basada	en	el	joc	i	les	interaccions	
personals.	També	durant	el	2019	i	conjuntament	amb	
l’Institut	Municipal	d’Educació	(IMEB),	s’ha	organitzat	una	
formació	per	al	personal	educatiu	i	les	direccions	de	les	
escoles	bressol	municipals	a	fi	de	potenciar-ne	la	capacitat	
de	detecció	dels	trastorns	infantils	i	facilitar	la	intervenció	
d’una	manera	més	ràpida	i	eficaç.	El	curs	sobre	signes	
d’alerta	0-12	mesos	i	primeres	intervencions	ha	anat	a	
càrrec	d’un	equip	de	professionals	de	diverses	disciplines	
dels	CDIAP	de	la	Xarxa	BCN	,	i	hi	han	assistit	prop	d’un	
centenar	de	professionals	dels	equips	docents	de	les	escoles	
bressol	municipals.

7.4. Interlocució amb altres serveis d’atenció a la infància. 
Un	dels	objectius	de	la	Xarxa	BCN	és	facilitar	la	
interlocució	amb	altres	serveis	públics	d’atenció	a	la	
infància	de	la	ciutat	per	millorar	l’eficiència	entre	serveis	
i	l’acció	comunitària.	Respectant	els	protocols	i	els	acords	
establerts	per	la	Generalitat	en	relació	amb	les	derivacions	
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i	la	coordinació	de	casos	entre	els	àmbits	sanitari,	educatiu	
i	d’atenció	social,	la	Xarxa	BCN	està	actualitzant	la	
coordinació	amb	serveis	específics	de	la	ciutat.	

La	Xarxa	BCN	ha	participat	en	la	Comissió	Nadocat,	
que	aplega	entitats	com	l’Associació	Catalana	d’Atenció	
Precoç,	l’Associació	Nadocat,	el	Grup	d’Estudis	Neonatals,	
la	Societat	Catalana	de	Pediatria,	i	la	Unió	Catalana	de	
Centres	de	Desenvolupament	Infantil	i	Atenció	Precoç.	
Aquesta	comissió,	centrada	en	les	necessitats	dels	infants	
prematurs	i	de	risc	biològic,	ha	elaborat	el	document	
“Necessitat	del	treball	en	xarxa	per	a	l’atenció	de	l’infant	
prematur	i	de	risc	a	l’hospital,	CAP	Salut	i	CDIAP”.	
Tanmateix,	s’han	mantingut	coordinacions	amb	l’Equip	
Educatiu	d’Atenció	a	Especials	Necessitats	(EEAEN)	de	
l’IMEB	per	millorar	l’acció	de	detecció	i	prevenció	a	
les	escoles	bressol	de	l’Institut	Municipal	d’Educació	
de	Barcelona	(IMEB),	amb	responsables	de	la	Gerència	
Territorial	d’Atenció	Primària	de	Barcelona	de	l’Institut	
Català	de	la	Salut	i	amb	l’equip	de	Salut	Mental	Perinatal	de	
l’Hospital	Clínic,	entre	d’altres.		

7.5. Cooperació i suport mutu en metodologies 
d’intervenció i recerca.
L’IMPD,	com	a	promotor	de	la	Xarxa	BCN,	ha	signat	un	
conveni	de	col·laboració	amb	el	Laboratori	de	Vincle	
Afectiu	i	Desenvolupament	Humà	de	la	Universitat	de	
Girona	per	a	l’elaboració	d’un	treball	de	recerca	conjunt	
orientat	a	la	creació	del	Protocol	per	a	l’avaluació	de	
la	interacció	entre	pares/mares	i	infants	i	la	qualitat	
del	vincle.	Aquest	protocol	d’avaluació,	en	el	qual	han	
participat	5	CDIAP,	permetrà	obtenir	dades	qualitatives	
i	quantitatives	en	relació	amb	la	qualitat	de	la	interacció	

pares/mares-infant	i	la	construcció	d’un	vincle	afectiu	de	
base segura. 

8. Reptes de futur
Aquests	primers	anys	de	funcionament	de	la	Xarxa	han	
demostrat	la	utilitat	de	conèixer	la	realitat	assistencial	de	
la	ciutat,	de	sumar	esforços,	de	fomentar	la	recerca,	i	de	
compartir	experiències	i	metodologies	d’intervenció	per	tal	
de	millorar	la	qualitat	assistencial	de	l’atenció	precoç	a	la	
ciutat	de	Barcelona.

Per	als	propers	anys,	la	Xarxa	BCN	continuarà	treballant	
amb	aquesta	aliança	estratègica	per	impulsar	la	
col·laboració	i	la	cooperació	d’agents	i	de	persones	
expertes,	amb	l’objectiu	de	definir,	de	manera	consensuada,	
els	elements	clau	d’uns	serveis	d’atenció	precoç	d’alta	
qualitat	a	la	ciutat,	en	diàleg	continu	amb	la	resta	d’agents	
comunitaris	que	intervenen	en	la	franja	d’edat	de	0	a	6	anys	
i	amb	una	voluntat	clarament	integradora	i	promotora	de	
la	inclusió	dels	infants	amb	trastorns	de	desenvolupament	
dins	la	comunitat	en	què	viuen.
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La salut mental és una qüestió prioritària per l’Ajuntament 
de Barcelona, especialment la relacionada amb la 
població infantil, adolescent i jove, degut a les dades 
sobre malestar psicològic d’aquest col·lectiu. Sorgit  en 
el marc del primer Pla de salut mental de Barcelona, 
l’Ajuntament ha posat en marxa el programa Konsulta’m 
que té per objectiu la detecció i la intervenció precoç dels 
problemes de salut mental en adolescents i joves d’entre 
12 i 22 anys d’edat. El programa ofereix orientació en 
salut mental als/a les professionals de la comunitat que 
treballen amb adolescents i joves i un espai d’escolta 
directa a adolescents i joves que necessiten una resposta 
especialitzada, àgil i immediata al seu patiment, per part 
de professionals clínics de la xarxa pública de salut mental. 
Aquest article descriu les dades en relació a la salut mental 
dels i les joves de la ciutat i mostra com aquest programa 
municipal ha esdevingut un recurs necessari i adequat per 
a fer front a aquesta realitat.

La	salut	mental	es	defineix	com	l’estat	de	benestar	en	el	
qual	l’individu	és	conscient	de	les	seves	pròpies	capacitats,	
pot	afrontar	les	tensions	normals	de	la	vida,	pot	treballar	
de	forma	productiva	i	fructífera	i	és	capaç	de	fer	una	
contribució	a	la	seva	comunitat	(OMS,	2013a).	Com	que	
s’estima	que	aproximadament	un	15%	de	la	població	patirà	
algun	trastorn	de	mental	al	llarg	de	la	seva	vida,	la	salut	
mental	s’ha	anat	incorporant	com	a	prioritat	als	programes	
i	a	les	polítiques	dels	països	europeus.	Per	aquest	motiu,	
l’any	2005	els	estats	membres	de	la	regió	europea	de	
l’OMS	(2005),	la	Comissió	Europea	i	el	Consell	d’Europa	
van	signar	a	Hèlsinki	la	Declaració	europea	per	a	la	salut	
mental.	Aquest	document	reconeix	la	promoció	de	la	salut	
mental,	la	prevenció	i	el	tractament	dels	trastorns	mentals	

La salut mental 
d’adolescents i joves:  
el projecte Konsulta’m

Pilar Solanes i Lídia Ametller
Departament	de	Salut.	Àrea	de	Drets	Socials,	Justícia	
Global,	Feminismes	i	LGTBI.	Ajuntament	de	Barcelona

Paraules clau: joves i adolescents, salut mental, detecció, 
intervenció precoç
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com	a	objectius	fonamentals	per	a	la	protecció	i	la	millora	
del	benestar	i	la	qualitat	de	vida	de	tota	la	població.

D’acord	amb	aquest	context,	en	el	marc	de	les	polítiques	de	
salut	de	l’Ajuntament	de	Barcelona,	el	2016	es	va	elaborar	i	
aprovar	al	Plenari	Municipal	el	primer	Pla	de	salut	mental	
de	Barcelona	2016-2022	(Ajuntament	de	Barcelona,	2016),	
que	és	una	estratègia	compartida	de	ciutat	per	afavorir	un	
marc	on	tingui	cabuda	la	promoció,	la	prevenció	i	l’atenció 
de	la	salut	mental	de	la	ciutadania.	És	un	pla	alineat	amb	les	
polítiques	i	recomanacions	promogudes	per	altres	institucions,	
com	el	Govern	de	la	Generalitat	(Pla	integral	d’atenció	a	les	
persones	amb	trastorn	mental	i	addiccions	i	el	Pla	director	
de	salut	mental	i	addiccions.	Generalitat	de	Catalunya,	
2017)	i	l’Oficina	Regional	de	l’OMS	per	Europa	(Pla	d’acció	
europeu	sobre	salut	mental	2013-2020)	(OMS,	2013b).

El	pla	es	va	elaborar	amb	l’impuls	i	lideratge	de	
l’Ajuntament	de	Barcelona	i	l’Agència	de	Salut	Pública	
de	Barcelona	(ASPB),	però	alhora	va	implicar	i	segueix	
implicant	la	col·laboració	i	la	veu	dels	grups	polítics	
municipals,	de	diferents	organismes	de	l’Ajuntament	
(salut,	ocupació,	habitatge,	educació,	serveis	socials...),	
d’entitats	i	organitzacions	proveïdores	de	serveis	de	la	
salut	mental,	d’organitzacions	professionals	i	científiques	
i	d’altres	institucions	com	l’ASPB,	el	Consorci	Sanitari	
de	Barcelona	(CSB),	el	Consorci	d’Educació	de	Barcelona	
(CEB)	i	el	Departament	de	Salut	de	la	Generalitat,	entre	
d’altres.	El	Pla	de	salut	mental	de	Barcelona	2016-2022	
consta	de	4	línies	estratègiques,	11	objectius	i	111	línies	
d’acció	que	engloben	actuacions	des	de	la	perspectiva	
de	la	promoció	del	benestar	psicològic	dels	barcelonins	i	
barcelonines,	fins	a	la	facilitació	de	serveis	accessibles	i	de	

qualitat	per	a	qui	pateix	un	trastorn	mental,	així	com	l’ajut	
al	desenvolupament	d’un	projecte	de	vida	el	màxim	de	
satisfactòria	i	la	lluita	contra	l’estigma	i	la	discriminació.

Una de les prioritats	del	pla	és	l’atenció	en	infants,	
adolescents	i	persones	adultes	joves,	atès	a	l’opinió	
unànime	existent	en	afirmar	la	urgència	i	la	necessitat	de	
focalitzar	els	esforços	en	l’atenció	a	aquesta	etapa	del	cicle	
vital.	Atenent	aquesta	prioritat,	s’han	centrat	esforços	
en	l’etapa	de	l’adolescència,	etapa	vital	en	la	qual	es	
produeixen	molts	canvis	físics,	socials,	emocionals,	etc.,	als	
quals	cal	anar-se	adaptant	i	ressituant	contínuament.	

Les	dades	ens	assenyalen	que	a	Europa,	entre	el	15%	i	el	
20%	dels	adolescents	presenta	un	problema	psicològic	o	de	
comportament	i	aquests	tenen	més	risc	de	que	continuïn	a	
l’edat	adulta	i	inclús	es	cronifiquin	(OMS,	2005).	S’estima	
que	gairebé	la	meitat	dels	problemes	de	salut	mental	que	es	
presenten	a	l’adultesa,	es	van	iniciar	durant	l’adolescència	
(Kessler	et al,	2007;	Patel,	Flisher,	Hetrick	i	Mc	Gorry,	2007).	
L’informe	La	salut	mental	a	Barcelona	2016 que	l’Agència	
de	Salut	Pública	de	Barcelona	(ASPB,	2017)	va	elaborar	en	
el	marc	del	pla,	destaca	la	presència	de	patiment	psicològic	
en	el	7,9%	dels	nois	i	en	el	10,4%	de	les	noies,	mentre	
que	aquells	que	estarien	al	límit	representen	el	15,4%	i	el	
20,9%,	respectivament	(gràfic	1).	En	tots	els	grups	d’edat	
s’observa	una	proporció	més	elevada	de	noies	amb	patiment	
psicològic	que	de	nois.	A	més,	la	simptomatologia	mostra	
una	tendència	a	l’empitjorament	amb	el	temps	en	les	noies,	
fet	que	no	s’observa	en	la	mateixa	mesura	entre	els	nois. 

En	referència	als	tipus	de	problemes,	segons	els	resultats	
del	qüestionari	Strengths and Difficulties Questionnaire 
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(SDQ)	inclòs	a	l’informe,	les	dificultats	d’atenció	i	
hiperactivitat	tenen	una	prevalença	més	elevada	en	totes	
les	edats,	tant	en	nois	com	en	noies	(gràfic	2).	En	les	noies,	
destaquen	els	problemes	de	tipus	emocional	i,	en	els	nois,	
les	dificultats	de	conducta.		

Per	altra	banda,	aquest	informe	també	destaca	un	augment	
de	la	prevalença	de	patiment	psicològic	l’any	2016	respecte	
l’any	2012,	específicament	entre	els	nois	de	15-16	anys	
d’edat,	i	entre	les	noies	de	15	a	19	anys	(gràfic	3).
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Gràfic 1. Prevalença de patiment psicològic en l’alumnat adolescent, segons sexe, per curs i total. Barcelona, 2016
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Gràfic 2. Prevalença de patiment psicològic per dimensió de l’SDQ  en alumnat adolescent, segons sexe i curs. Barcelona, 2016
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Tot	i	que	pot	haver-hi	una	predisposició	genètica	al	
desenvolupament	de	dificultats	psicològiques,	també	
hem	de	tenir	molt	en	compte	els	factors	ambientals	
que	hi	incideixen.	En	aquest	sentit,	s’ha	observat	una	
major	prevalença	entre	l’alumnat	d’escoles	de	barris	més	
desafavorits,	en	comparació	amb	la	població	de	barris	de	
renda	mitjana	més	alta.

Per	elaborar	el	pla,	es	va	realitzar	una	anàlisi	qualitativa	
sobre	les	necessitats	en	matèria	de	salut	mental	que	es	
detectaven	a	la	ciutat	de	Barcelona.	D’aquesta	anàlisi	en	
va	sortir	el	document	“Desafiaments,	fets	i	propostes”	del	
Pla	de	salut	mental	(Ajuntament	de	Barcelona,	2016),	que	
recull	dos	desafiaments	relacionats	amb	l’adolescència.	Per	
una banda, la necessitat de generalitzar els aprenentatges 
emocionals	socials	necessaris	en	l’adolescència	i	
apropar	nous	serveis	d’escolta,	d’orientació	i	de	suport	
per	aquest	col·lectiu.	D’aquest	desafiament	surt	la	

proposta	d’identificar	i	promoure	nous	serveis	d’escolta,	
acompanyament	i	orientació	pels/per	les	adolescents,	
innovant	en	els	formats:	les	persones	adequades,	en	
els	llocs	i	els	temps	oportuns	(per	exemple,	incorporar	
referents en els espais naturals de relació dels i de les 
adolescents).

D’altra	banda,	es	detecta	la	necessitat	d’oferir	una	atenció	
més	precoç,	més	intensiva	i	de	gran	qualitat	a	aquells	
infants	i	joves	que	tenen	dificultats	amb	la	salut	mental.	
Es	proposa	facilitar	als	i	les	professionals	dels	serveis	
adreçats	a	la	infància	i	joventut	i,	especialment,	a	aquells	
que	treballen	amb	col·lectius	amb	major	risc,	capacitació	
i	coneixement	en	aquests	temes	(per	exemple,	aprendre	a	
observar	els	comportaments	dels	infants	i	a	interpretar-los).	

Tant	per	les	dades	presentades	anteriorment	com	per	les	
necessitats	detectades	al	procés	participatiu	d’elaboració	

Gràfic 3. Prevalença de patiment psicològic en l’alumnat adolescent, segons sexe i curs. Barcelona, 2012-2016
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del	Pla	de	salut	mental	concretades	al	document	
“Desafiaments,	fets	i	propostes”	que	s’acaben	de	detallar,	
el	pla	prioritza	l’atenció	al	col·lectiu	d’infants,	adolescents	
i	joves.	Aquesta	prioritat	s’està	materialitzant	amb	el	
desenvolupament	de	diverses	accions	per	part	de	diferents	
responsables,	com,	per	exemple,	el	projecte	d’educació	
emocional	per	a	infants	de	3	a	5	anys	a	les	escoles	de	
Barcelona	de	l’ASPB	anomenat	“1,2,3	Emoció!”,	el	programa	
“Escoles	enriquides”	del	CEB	i	Pla	de	barris	que	consisteix	
en	el	suport	per	part	de	diferents	perfils	professionals,	com	
l’educadora	social	o	la	tècnica	d’educació	emocional,	a	les	
escoles	d’alta	complexitat	de	la	ciutat,	o	el	servei	d’escola	i	
acompanyament	per	a	adolescents	i	joves	del	departament	
de	joventut	de	l’Ajuntament,	Aquí	t’escoltem	(ATE).

En	referència	a	la	detecció	precoç	i	la	intervenció	preventiva	
de	les	dificultats	relacionades	amb	salut	mental	que	poden	
aparèixer	a	l’etapa	adolescent	i	jove,	per	tot	el	que	s’ha	
esmentat	anteriorment,	és	important	que	es	desenvolupi	
des	de	la	proximitat	als	propis	joves,	tant	en	espais	on	
desenvolupen	la	seva	vida	diària,	per	exemple	casals	de	
joves,	com	capacitant	els	i	les	professionals,	voluntaris	i	
voluntàries,	etc.,	que	estan	en	contacte	permanent	i	en	el	
dia	a	dia	amb	aquest	col·lectiu.	Amb	l’objectiu	d’aprofitar	
l’espontaneïtat	del	jove	que	necessita	una	resposta	
immediata	al	seu	patiment	emocional	o	a	un	malestar	
concret,	cal	intentar	donar	una	resposta	el	més	àgil	possible,	
sense	cita	prèvia.	També	és	important	la	complementarietat	
dels	programes	i	recursos	comunitaris	adreçats	a	joves	i	el	
treball	en	xarxa	dels	i	de	les	professionals.

Un	dels	projectes	impulsats	des	del	marc	del	Pla	de	salut	
mental	adreçat	a	adolescents	i	joves	per	a	respondre	als	

criteris	anteriors,	és	el	programa	Konsulta’m,	que	té	per	
objectiu	la	detecció	i	intervenció	precoç	dels	problemes	
de	salut	mental	en	adolescents	i	joves	de	12	a	22	anys	
d’edat.	El	programa	consisteix	en	el	següent:	una	tarda	
a	la	setmana,	en	un	casal	de	joves	o	equipament	similar,	
sense	cita	prèvia,	un	psicòleg/òloga	clínic	i	un	educador/
ora	social	o	infermer/a	del	Centre	de	Salut	Mental	
Infantil	i	Juvenil	(CSMIJ)	o	d’Adults	(CSMA)	ofereix	
escolta	a	adolescents	i	joves	que	necessiten	una	resposta	
especialitzada,	àgil	i	immediata	al	seu	patiment,	i	els	
proporciona	eines	per	afrontar	una	situació	personal	
angoixant.	S’ofereix,	si	cal,	orientació	i	suport	especialitzat	
a	les	famílies	i,	si	es	detecta	la	necessitat	de	realitzar	
una	valoració	o	intervenció	clíniques	específiques,	
s’acompanya	a	l’adolescent	i	a	la	seva	família	al	servei	
de	salut	mental	de	referència.	El	vessant	més	interessant	
del	programa	és	que	aquest	es	posa	a	disposició	dels/de	
les	professionals	i	voluntaris	i	voluntàires	del	territori	
que	treballen	amb	adolescents	i	joves	(als	centres	oberts,	
als	esplais	i	altres	equipaments	de	lleure,	als	centres	
educatius,	etc.).	S’ofereix	assessorament	i	orientació	sobre	
casos	o	situacions	concretes	que	es	poden	trobar	durant	
l’exercici	de	la	seva	tasca	professional	diària,	així	com	
intervenció	en	l’ambient	natural	i	accions	formatives,	quan	
es	requereix.	

El	programa	Konsulta’m	es	va	iniciar	al	Casal	de	Joves	
Palau	Alòs	del	barri	de	Santa	Caterina	durant	el	mes	de	
juny	del	2018	i,	fins	ara,	s’han	anat	desplegant	diferents	
dispositius.	Actualment	hi	ha	endegats	7	punts	i	la	previsió	
és	que	aquest	any	2019	acabi	amb	un	total	de	9	dispositius	
que	donin	cobertura	a	tota	la	ciutat.	La	seva	distribució	és	
la	que	mostra	la	figura	1.
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Durant	aquest	període	2018-2020,	el	programa	es	troba	en	
la	seva	fase	pilot,	durant	la	qual	s’estan	desenvolupant	els	
elements	bàsics	del	model,	mitjançant	un	grup	de	treball	
format	pels	i	per	les	diferents	professionals	que	gestionen	
el	programa	a	cada	territori	i	també	pels	que	treballen	amb	
adolescents	i	joves	a	la	comunitat.	Posteriorment	se’n	farà	
l’avaluació.	Aquest	programa	ha	de	suposar	un	canvi	de	
perspectiva	i	de	forma	de	treballar	dels	diferents	àmbits	
professionals,	així	com	l’articulació	i	el	treball	conjunt	de	la	
xarxa	sanitària	de	salut	mental	amb	la	xarxa	comunitària,	
posant	l’adolescent	o	jove	al	centre	de	la	intervenció	i	
reduint	l’abordatge	parcel·lat.
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CANVIS és un programa per promoure  l’alimentació 
saludable i l’activitat física, la valoració personal i la 
influència de les xarxes socials. S’adreça a població 
adolescent de 2n d’educació secundària obligatòria ( 
13-14 anys). L’Agència de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB) proporciona gratuïtament els materials així com 
la formació i l’assessorament continuat al professorat que 
dinamitza el programa. CANVIS es va actualitzar i pilotar 
al curs escolar 2017-2018 incorporant una perspectiva 
interseccional. També s’han proporcionat materials en 
línia i activitats alternatives per facilitar l’adaptació a 
diversos contextos socials de la ciutat de Barcelona. Durant 
el curs 2019-2020 professionals de l’àmbit de l’educació 
especial treballaran coordinats amb el personal de l’ASPB 
i de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(IMPD) per identificar aspectes que permetin desplegar el 
programa amb adolescents amb diversitat funcional.

Introducció
El	sobrepès	i	l’obesitat	en	la	infància	i	l’adolescència	és	un	
greu	problema	de	salut	pública	(Lobstein,	2004).	A	més,	
s’associa	a	morbiditat	i	mortalitat	en	l’edat	adulta	(Guo,	
Wu,	Chumlea	i	Roche,	2002).	La	percepció	dels	canvis	
físics,	psicològics,	emocionals	i	socials	que	esdevenen	
en	la	pubertat	en	una	societat	que	exigeix	un	cos	prim	i	
afavoreix	alhora	un	consum	desmesurat	d’aliments	i	un	
lleure	sedentari,	pot	desencadenar	trastorns	de	la	conducta	
alimentària	en	algunes	persones	(Smolak,	2004).	Per	

Incorporació de  
les desigualtats en  
la promoció de la salut  
a l’escola
Agència de Salut Pública de Barcelona  
(ASPB)1 - CIBERESP2

Paraules clau: promoció de la salut, escoles, alimentació 
saludable, activitat física, conductes en l’adolescència

1. Olga Juárez, María Salvador, Iolanda Robles, Andrea Bastida, Francesca 
Sánchez-Martínez.

2. Lucia Artazcoz (CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública -CIBERESP-, Espanya; 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau 
(IIB Sant Pau), de Barcelona.
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intentar	donar	resposta	a	aquests	problemes	i	seguint	la	
línia	d’altres	programes	de	promoció	de	la	salut	a	l’escola	
desenvolupats	per	ASPB,	un	equip	de	persones	expertes,	
amb	la	col·laboració	de	professorat	i	de	professionals	de	la	
psicologia,	la	medicina	i	la	infermeria,	va	desenvolupar	el	
programa	CANVIS	l’any	2000.	Aquest	programa	s’adreça	
al	2n	curs	d’educació	secundària	obligatòria	(ESO)	i	pretén	
facilitar	la	tasca	del	professorat	amb	l’alumnat	en	relació	
amb	els	canvis	físics,	psicològics	i	socials	que	es	produeixen	
en	l’adolescència.	Consta	d’activitats	a	l’aula	i	també	
incorpora	intervencions	sobre	l’entorn.	

La	versió	inicial	de	CANVIS	es	va	desenvolupar	segons	un	
model	teòric	de	canvi	de	conducta	que	considera	que	les	
actituds,	la	influència	dels	altres	i	la	percepció	de	les	pròpies	
capacitats	determinen	els	comportaments	(Bandura,	1986;	
Prochaska	i	Velicer,	1997).	El	mateix	model	proporciona	
eines	per	canviar	els	comportaments,	que	són	la	base	de	les	
activitats	que	es	treballen	a	l’aula.	Aquest	tipus	d’abordatge	
es	basa	en	la	creença	que	el	comportament	està,	en	última	
instància,	sota	el	control	de	l’individu	(Burke,	Galen,	
Pasick	i	Barker,	2009).	L’entorn	social	és	important,	en	part,	
perquè	proporciona	models	i	influeix	en	el	comportament.	
En	aquesta	lògica,	les	persones	amb	la	informació	
necessària	i	la	creença	que	poden	actuar	a	partir	d’aquesta	
informació	poden	reestructurar	les	seves	vides	per	evitar	
resultats	perjudicials	i	poden	seleccionar	ambients	socials	
beneficiosos	que	promoguin	la	conducta	desitjada.	No	
obstant	això,	aquesta	concepció	del	context	social	com	un	
entorn	social	normatiu	que	permet	la	lliure	elecció	dins	dels	
límits	de	l’autoeficàcia	és	més	estreta	que	la	comprensió	de	
les	conductes	des	d’una	perspectiva	dels	determinants	i	les	
desigualtats	socials	en	la	salut,	que	identifiquen	diversos	

nivells,	proximals	i	distals,	així	com	la	intersecció	entre	
diversos	eixos	de	desigualtat	(Burke	et	al.,	2009;	Glass	i	
McAtee,	2006).

CANVIS	es	va	actualitzar	el	curs	escolar	2017-2018	i	es	va	
decidir	ampliar	aquest	model	teòric	inicial	i	reconèixer	
la	importància	que	la	estratificació	de	la	població	té	en	la	
configuració	de	les	oportunitats	i	els	resultats	en	salut.	
Per	tant,	en	l’actualització	s’adopta	una	perspectiva	
intereseccional,	s’hi	inclou	el	gènere,	la	interculturalitat	i	
la	diversitat	funcional.	La	nova	edició	va	fer	una	exhaustiva	
revisió	i	actualització	dels	continguts,	i	va	incorporar	
també	diverses	novetats.	Aquests	canvis	responen	als	
suggeriments	que	durant	anys	hem	anat	recollint	del	
professorat	que	ha	desenvolupat	el	programa,	l’alumnat	
que	hi	ha	participat	i	els	equips	de	salut	comunitària	de	
l’ASPB,	així	com	també	a	la	voluntat	d’incorporar	nous	
coneixements	en	els	continguts.	A	més	de	la	revisió	amb	
perspectiva	interseccional,	es	van	voler	recollir	les	diverses	
realitats	dels	centres	educatius	de	Barcelona	facilitant	la	
implantació	del	programa.	En	aquesta	línia,	es	va	posar	
èmfasi	a	utilitzar	metodologies	de	caràcter	participatiu	
que	permetessin	el	diàleg	entre	les	diverses	posicions	
de	l’alumnat,	fugint	d’una	mirada	única	hegemònica.	
Cal	destacar	que	s’han	afegit	continguts,	com	ara	la	
importància	del	descans	i	l’efecte	de	les	pantalles	i	de	les	
xarxes	socials	en	aquestes	etapes	vitals.	A	més,	s’ha	tractat	
de	donar	resposta	a	les	demandes	de	complementar	el	
programa	amb	suggeriments	tant	de	materials	audiovisuals,	
com	tecnològics	(aplicacions).	Aquests	materials	
complementaris	suggerits	estan	publicats	online3, facilitant 

3. Es poden descarregar al web del programa a: https://www.aspb.cat/canvis/
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l’accés	i	permetent	una	actualització	àgil,	necessària	degut	
als	canvis	constants	que	es	produeixen	en	aquests	tipus	de	
materials.

1. Objectius i metodologia del programa

Objectius
•Millorar	l’autoconeixement,	la	valoració	personal	
i	l’acceptació	de	la	diversitat	dels	cossos	en	aquest	
període	de	canvis.

•	Promoure	una	alimentació	saludable	mitjançant	la	
millora	dels	coneixements,	les	actituds,	les	habilitats	i	la	
intenció	de	conducta,	així	com	la	facilitació	de	recursos	
de	suport	a	l’entorn.	

•	Promoure	comportaments	en	l’activitat	física	i	el	
descans	mitjançant	la	millora	dels	coneixements,	les	
actituds,	les	habilitats	i	la	intenció	de	conducta,	així	
com	la	facilitació	de	recursos	de	suport	a	l’entorn.	

•	Incorporar	una	perspectiva	de	gènere,	interculturalitat	
i	diversitat	funcional	en	la	consideració	de	la	influència	
dels	estereotips	i	la	pressió	social	en	la	vivència	del	
canvis	que	es	produeixen	en	l’adolescència	en	la	
valoració	personal	i	l’autoimatge.

Metodologia
a) Població
El	programa	està	adreçat	a	l’alumnat	de	2n	d’ESO	de	
tots	els	centres	escolars	de	Barcelona	ciutat	i	tot	que	es	
pot	adaptar	a	altres	cursos	segons	les	característiques	
del	centre	o	del	grup	d’alumnat.	La	seva	implantació,	

igual	que	la	de	la	resta	de	programes	de	promoció	de	la	
salut	a	l’escola,	és	voluntària.	Actualment,	el	programa	
CANVIS	s’implementa	a	escoles	públiques,	privades	
i	concertades.	La	intervenció	és	desenvolupada	pel	
professorat	i	altres	professionals	del	centre	educatiu	
(professionals	de	psicopedagogia	o	d’educació	social)	
preferiblement	havent	rebut	la	formació	que	s’ofereix	
per	part	de	l’ASPB,	qüestió	considerada	bàsica	pel	
correcte	desenvolupament	dels	programes	escolars	
(Jourdan,	2011;	Moynihan,	Paakkari,	Välimaa,	
Jourdan	i	Mannix-McNamara,	2015).	Les	activitats	es	
desenvolupen	a	partir	del	material	didàctic	disponible	
i	gratuït	(guia	del	professorat	i	material	de	l’alumnat)	
i,	a	més,	el	professorat	pot	comptar	amb	el	suport	i	
l’assessorament	al	llarg	de	tot	el	curs	escolar	de	l’equip	
de	professionals	de	salut	pública	de	l’ASPB.	

b) Entorns d’intervenció
El	programa	preveu	intervencions	en	diferents	àmbits:	
a	l’aula,	al	centre	escolar	i	a	l’entorn	comunitari.	La	
intervenció	a	l’aula	es	basa	en	sessions	amb	activitats	
que	ha	de	desenvolupar	el	professorat;	la	intervenció	al	
centre	escolar	consisteix	en	accions	que	afavoreixen	les	
condicions	perquè	el	centre	escolar	promogui	i	faciliti	
conductes	saludables,	potenciant	i	reforçant	així	el	treball	
dut	a	terme	a	l’aula,	i	la	intervenció	en	l’entorn	comunitari	
està	formada	per	activitats	comunitàries	que	poden	
contribuir	a	enriquir,	potenciar	i	reforçar	el	programa,	
establint	relacions	saludables	amb	l’entorn	més	proper.

c) Contingut i durada del programa
Els	continguts	que	treballa	el	programa	es	poden	dividir	
en	quatre	blocs	ben	diferenciats.	
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1.	El	primer	bloc	se	centra	en	els	canvis	físics,	
psicològics	i	socials	que	es	produeixen	durant	
l’adolescència.	És	important	que	l’alumnat	reconegui	i	
anticipi	aquests	canvis	per	tal	d’afavorir-ne	l’adaptació	
positiva	personal	i	una	normalització	quan	arribin.	
Es	tracta	que	les	persones	adolescents	entenguin	que	
viuen	una	etapa	on	es	produeixen	molts	canvis	a	tots	els	
nivells,	i	que	no	totes	les	persones	els	viuen	alhora,	sinó	
que	hi	ha	molta	diversitat.

2.	El	segon	bloc	aborda	la	identificació	i	l’anàlisi	
que	la	societat	exerceix	sobre	la	valoració	personal,	
l’autoimatge	i	l’autoestima	mitjançant	la	idea	del	“cos	
ideal”	o	normatiu.	En	el	programa	es	treballa	com	
respectar,	valorar	i	acceptar	la	diversitat	dels	cossos,	
tant	del	propi	com	de	la	resta	de	les	persones.

3.	El	tercer	bloc	està	centrat	en	la	influència	que	poden	
exercir	les	pantalles	i	xarxes	socials	en	l’adolescència.	
La	publicitat	clàssica	ha	perdut	pes	respecte	a	la	
influència	i	modulació	que	pot	generar	en	la	població	
adolescent	i,	en	canvi,	les	xarxes	socials	han	assumit	
un	paper	rellevant	i	quasi	vital	en	ells	i	elles	(Groesz,	
Levine	i	Murnen,	2002;	Perloff,	2014).	Algunes	figures	
d’influencers	generen	un	impacte	tal	en	l’adolescència	
que	poden	marcar	i	influir	de	manera	significativa	en	
la	seva	identitat,	en	canvis	d’hàbits,	en	creences,	etc.	
En	aquest	bloc	s’identifiquen	i	s’analitzen	els	canals	
o	els	influencers	de	més	impacte	en	el	grup	classe	i	es	
proposen	alternatives	amb	missatges	més	saludables.

4.	El	quart	bloc	es	basa	en	la	promoció	de	conductes	
saludables	en	relació	amb	l’alimentació	saludable,	

l’activitat	física	i	el	descans.	En	aquest	període,	les	
i	els	adolescents	comencen	a	decidir,	en	part,	la	
seva	alimentació,	activitat	física	i	descans.	Es	tracta	
d’afavorir	uns	hàbits	sans	i	capacitar	l’alumnat	per	
prendre	decisions	saludables.	Alhora,	es	té	cura	que	
el	centre	escolar	tingui	una	política	coherent	amb	el	
programa. 

La	intervenció	recomanada	consta	de	dos	sessions	per	a	
cadascun	dels	blocs	amb	una	durada	total	de	vuit	hores.	 
En	cas	que	el	professorat	no	pugui	disposar	d’aquest	
temps	de	treball,	pot	disminuir	el	nombre	de	sessions	fins	
a	arribar	a	la	intervenció	mínima	que	consta	d’una	sessió	
per	a	cadascun	dels	blocs	amb	una	durada	total	de	quatre	
hores.	

2. Principals resultats

a) Avaluació de l’efectivitat de la versió original
L’any	2000	el	programa	va	ser	avaluat	en	2.800	
alumnes	de	2n	d’ESO	de	Barcelona,	en	un	estudi	que	va	
permetre	comparar	els	coneixements,	les	actituds	i	els	
comportaments	de	l’alumnat	en	relació	amb	l’alimentació	
en	un	grup	en	el	qual	s’havia	implantat	el	programa	i	en	
un	grup	control	que	no	l’havia	rebut.	Els	resultats	van	
mostrar	que	el	grup	d’intervenció	va	millorar	de	manera	
significativa	els	seus	coneixements	nutricionals	i,	el	que	
és	més	important,	les	seves	preferències	alimentàries	
i,	fins	i	tot,	alguns	hàbits.	Si	bé	les	propostes	que	s’han	
afegit	posteriorment	per	augmentar	l’activitat	física	no	
s’han	avaluat	mitjançant	un	estudi	experimental,	es	basen	
en	estudis	amb	resultats	comprovats	i	recomanacions	
d’organismes	nacionals	i	internacionals.
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b) Avaluació del procés
Cada	curs	escolar	es	duu	a	terme	una	avaluació	del	procés	
a	través	de	dues	fonts:	la	base	de	dades	de	la	inscripció	de	
les	escoles	i	la	base	de	dades	de	valoració	de	l’enquesta	
emplenada	a	finals	del	curs	escolar	pel	professorat	que	ha	
aplicat	el	programa.	Amb	les	dades	d’inscripció	s’analitza	
la	cobertura	d’escoles,	d’aules	i	d’alumnat,	així	com	la	
distribució	territorial.	L’enquesta	de	valoració	permet	
avaluar	la	formació,	la	implantació	i	la	satisfacció	del	
programa	i	identificar-ne	punts	forts	i	de	millora.	A	més,	
s’extreu	informació	d’assistència	i	de	satisfacció	recollides	
en	les	sessions	de	formació.	Al	gràfic	1	s’observa	l’evolució	
de	la	cobertura	del	CANVIS	entre	el	2004	i	el	2019,	la	
qual	cosa	es	manté	al	voltant	del	40%	de	l’alumnat,	i	és	la	
cobertura	més	alta	de	tots	els	programes	de	promoció	de	
la	salut	a	l’escola	oferts	per	l’ASPB	als	centres	escolars.	
S’aprecia	un	lleuger	augment	de	les	inscripcions	en	els	

darrers	cursos	fins	a	arribar	al	45%	d’alumnat	al	curs	
2017-2018.

Al	curs	2018-2019	van	participar	en	el	programa	78	centres	
d’ESO,	xifra	que	suposa	el	35%	dels	centres	d’ESO	de	la	ciutat	
de	Barcelona,	i	un	centre	d’educació	especial.	La	intervenció	
va	arribar	a	5.918	alumnes	de	224	aules,	la	qual	cosa	
representa	el	45%	de	l’alumnat	de	2n	curs	d’ESO	de	la	ciutat.	

La	distribució	territorial	de	la	cobertura	de	les	escoles,	
com	es	mostra	al	gràfic	2,	va	ser	desigual	amb	un	rang	
que	oscil·lava	entre	el	21%	a	Gràcia,	22%	a	Sant	Martí	i	el	
23%	a	Sarrià-Sant	Gervasi,	i	el	62%	de	Nou	Barris	i	Ciutat	
Vella.	Per	barris,	22	centres	escolars	d’ESO	dels	barris	
de	l’estratègia	Barcelona	Salut	als	Barris	(BSaB)	es	van	
inscriure	al	programa,	fet	que	suposa	una	cobertura	del	
46%,	enfront	del	32%	del	barris	que	no	formen	part	de	

Gràfic 1. Evolució del percentatge d’alumnat de 2nd’ESO que participa en 
el programa CANVIS
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Gràfic 2. Distribució del percentatge de centres inscrits al programa 
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l’estratègia,	on	un	total	de	56	centres	d’ESO	i	un	centre	
d’educació	especial	s’hi	van	inscriure	(figura	1).	BSaB	és	
una	estratègia	de	salut	comunitària	que	prioritza	els	barris	

més	desfavorits	de	la	ciutat	per	reduir-hi	les	desigualtats	
en salut.

La	formació	prèvia	es	va	impartir	al	mes	de	novembre	
del	2017,	i	va	consistir	en	un	taller	del	qual	es	van	fer	
3	edicions	i	hi	van	assistir	63	docents.	El	100%	del	
professorat	assistent	a	la	formació	impartida	per	l’equip	
de	professionals	de	l’ASPB	va	trobar	els	tallers	molt	o	
força	interessants,	el	98%	molt	o	força	útils,	el	95%	molt	
o	força	pràctics	i	el	97%	molt	o	força	clars.	En	una	escala	
del	0	al	10,	la	puntuació	mitjana	de	satisfacció	global	amb	
els	tallers	va	ser	de	8,8.	Globalment,	tant	la	percepció	del	
professorat	respecte	a	l’acceptació	de	les	activitats	per	
part	de	l’alumnat,	com	les	valoracions	dels	continguts	del	
programa,	van	rebre	bones	puntuacions	(gràfic	3).	

Figura 1. Distribució de la cobertura de centres escolars inscrits al 
programa CANVIS segons barri i participació en l’estratègia BSaB.  
Curs 2017-2018

*BSaB	(Barcelona	Salut	als	Barris),	estratègia	de	salut	comunitària	que	prioritza	 
els	barris	més	desfavorits	de	la	ciutat	per	reduir-hi	les	desigualtats	en	salut.

Font:	Registre	d’inscripcions	a	programes.	Curs	2017-2018.

Gràfic 3. Valoració del professorat del programa CANVIS. Curs 2017-2018

Font:	Enquesta	d’avaluació	del	programa.	Curs	2017-2018.
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amb	la	col·laboració	de	professorat	i	alumnat	que	havien	
desenvolupat	el	programa,	així	com	d’entitats	expertes	
com	la	Fundació	Surt,	el	Centre	d’Estudis	Africans	i	
Interculturals	i	l’Institut	Municipal	de	persones	amb	
Discapacitat.	Durant	el	curs	2017-2018	es	va	aprovar	la	
versió	actualitzada	del	programa	en	77	aules	de	60	escoles	
en	tots	els	districtes	de	la	ciutat	de	Barcelona,	amb	un	
total	de	2.732	alumnes,	el	75%	a	2n	d’ESO	i	la	resta	a	1r,	
3r	i	centres	d’educació	especial.	Les	valoracions	van	ser	
força	bones	entorn	del	8	punts	sobre	10,	mentre	que	el	
91%del	professorat	va	respondre	que	tornaria	a	aplicar	
el	programa.	Com	a	aspectes	positius	van	destacar	la	
participació	dels	alumnes	amb	la	possibilitat	de	parlar	de	
temes	que	els	preocupen,	per	obrir	la	perspectiva	que	les	
i	els	adolescents	tenen	de	determinades	situacions.	Els	
aspectes	més	negatius	van	ser	problemes	amb	l’accés	al	
material,	la	qual	cosa	va	permetre	detectar-ho	i	posar-
hi	solució.	A	més,	es	van	fer	diverses	trobades	amb	el	
professorat	implicat	que	va	aportar	informació	per	millorar	
algunes	activitats	o	oferir	més	alternatives	a	l’hora	de	
desenvolupar-les.	L’experiència	amb	un	centre	d’educació	
especial	va	ser	molt	positiva	i	ens	va	donar	peu	a	començar	
a	desenvolupar	una	nova	experiència	que	es	concretarà	
durant	el	curs	2019-2020,	quan	professionals	de	l’àmbit	de	
l’educació	especial	treballaran	coordinats	amb	el	personal	
de	l’ASPB	i	de	l’IIMPD	identificant	aspectes	que	permetin	
aplicar	el	programa	amb	adolescents	amb	diversitat	
funcional.

4. Conclusions i reptes de futur
L’escola	és	un	marc	idoni	per	a	la	promoció	de	la	salut,	
atès	que	la	preadolescència	suposa	un	període	clau	per	
a	l’aprenentatge.	L’escolarització	obligatòria	permet	que	

l’alumnat,	les	seves	famílies	i	tota	la	comunitat	hi	puguin	
accedir. 

El	programa	CANVIS	s’ha	mostrat	com	un	bon	recurs	
per	a	les	escoles	a	l’hora	de	treballar	la	promoció	d’una	
alimentació	saludable,	l’activitat	física	i	el	descans,	
així	com	la	valoració	personal	i	la	influència	de	les	
xarxes	socials.	El	programa	permet	tractar	temes	que	
no	necessàriament	estan	inclosos	dins	de	l’estructura	
curricular	dels	instituts,	però	que	són	de	molta	importància	
per	a	l’alumnat.	Així,	CANVIS	va	més	enllà	de	l’alimentació	
saludable	i	aborda	temes	que	potser	d’altres	maneres	no	
es	podrien	tractar	perquè	hi	ha	molts	tabús	relacionats,	
com	ara	l’autoimatge	i	la	valoració	personal.	A	més,	s’hi	
afegeixen	temes	d’actualitat	que	engresquen	l’alumnat,	
com	és	la	influència	de	les	xarxes	socials.	Un	altre	aspecte	
destacat	és	la	perspectiva	comunitària	del	programa,	
basada	en	la	relació	entre	el	servei	de	salut	comunitària	
de	l’ASPB,	el	professorat	dels	instituts	i	altres	projectes	de	
col·laboració	institucional	i	associativa.	

La	14a	edició	del	programa	publicada	l’octubre	del	2017	
fa	una	exhaustiva	revisió	i	actualització	dels	continguts.	
Amb	aquesta	revisió	es	vol	donar	resposta	a	les	necessitats	
plantejades	pel	professorat,	els	canvis	socials	i	la	diversitat	
d’alumnat	de	la	ciutat	de	Barcelona.	A	més,	la	incorporació	
de	les	perspectives	de	gènere	i	interculturals	afegeixen	al	
programa	l’oportunitat	de	treballar	des	de	les	aules	per	la	
disminució	de	les	desigualtats	en	salut	a	la	nostra	ciutat.	
Aquesta	actualització	s’ha	pilotat	amb	èxit	i	d’ella	n’han	
sorgit	nous	reptes	com	ara	el	treball	interseccional	per	
millorar-ne	l’aplicació	als	centres	d’educació	especial	en	
què	es	començarà	a	treballar	el	curs	2019-2020.
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