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1. Presentació  
 
Com cada any, fer balanç de la tasca feta és una oportunitat per narrar i 
repensar de quina manera acompanyem canvis en les polítiques locals per a, 
des de i amb la infància i l’adolescència. Aquesta és la nostra funció pública 
singular: mobilitzar coneixement útil per a l’administració pública per tal de 
millorar les vides dels nostres nens, nenes i adolescents, per conèixer i 
visibilitzar els seus interessos específics i mirades pròpies i diverses, i per 
prioritzar aquesta etapa del cicle vital tan estratègica per la cohesió social de 
Barcelona.  
 
Més enllà de l’activitat realitzada, que es detalla en les pàgines d’aquesta 
memòria, em sembla especialment important posar en valor no només els 
resultats, sinó també els processos: el què i el com. En aquest sentit, hem 
continuat apostant per metodologies amb el protagonisme de nois i noies, 
cercant la transversalitat entre àrees i serveis dins l’Ajuntament, i treballant de 
manera col·laborativa també amb altres institucions públiques i entitats socials. 
  
Hem seguit aportant en espais de la ciutat, produint coneixement aplicat en 
forma de propostes de mesura de govern, de recerques i de treballs tècnics en 
els quatre àmbits temàtics:  l’observatori i governança, els benestars, l’espai 
públic, joc i ciutadania, i les educacions. També hem donat continuïtat als 
esforços en obrir i nodrir debats socials, compartint coneixements mitjançant 
jornades i presentacions, canals propis digitals i mitjans de comunicació.  
 
Durant el 2018 també s’han dibuixat i creat les condicions per una nova etapa 
com a unitat autònoma dins un consorci públic més gran i d’àmplia trajectòria: 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Aquesta 
integració que permetrà, en endavant, generar sinèrgies amb un equip potent 
de recerca vinculada a l’agenda pública local i metropolitana, ampliar la mirada 
i les possibilitats a escala de metròpoli i, desenvolupar la finalitat i els projectes 
de l’IIAB en un entorn institucional i operatiu molt més favorable. 
 
El 2019, any del 30è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de 
Nacions Unides, seguirem aportant el nostre granet de sorra per comprendre 
millor com viuen i s’expressen les nenes, nens i adolescents de Barcelona i per 
acompanyar, a partir d’evidències, què es pot fer des de les polítiques locals per 
tal que visquin millor i participin plenament en la vida social de la ciutat.  

 
Maria Truñó i Salvadó 
Directora – Gerenta  
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
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2. Qui som  
 

INSTRUMENT PÚBLIC PER ACOMPANYAR CANVIS EN LES VIDES 
D’INFANTS I ADOLESCENTS 

Som un instrument públic dedicat a la gestió del coneixement per acompanyar 
l’administració local en el seu paper de garantia dels drets d’infants i adolescents i 
en la transformació de Barcelona perquè sigui més adequada per créixer i viure-hi 
aquesta etapa vital en igualtat d’oportunitats. 

 

PONT ENTRE CONEIXEMENT I POLÍTICA PÚBLICA LOCAL 

Som un pont entre el coneixement i la política pública per millora les vides de les 
nenes, nens, nois i noies, aportant perspectiva de drets, comptant amb els seus 
punts de vista propis, i buscant millores concretes en les polítiques locals 
informades i basades en evidències. 

 

CONSORCI PER A BARCELONA  

Som un consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i integrat també per la 
Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de 
Barcelona, regit per un Consell de Govern amb representació de les 4 institucions: 
 

 
 
 

EN ENDAVANT, UNITAT  DINS L’IERMB  

El novembre de 2018 el Consell de Govern va aprovar per unanimitat la liquidació del 
consorci. Paral·lelament, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va 
aprovar un conveni i un contracte-programa pel qual, a partir de 1 de gener de 2019, 
els serveis prestats per l’IIAB passen a realitzar-se com a unitat especialitzada, amb el 
mateix nom IIAB, dins del consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona.  
 
L’IERMB és també un ens instrumental públic dedicat a la recerca per orientar 
polítiques públiques locals i metropolitanes, adscrit a l’AMB i integrat també per 
l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona. 
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Missió  

 

UNA CIUTAT AMB IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA  

Volem contribuir a una Barcelona, la ciutat i l'àrea metropolitana, on infants i 
adolescents visquin amb dignitat i creixin amb igualtat d’oportunitats en espais socials 
i en entorns familiars i afectius enriquidors, saludables i protectors; fent efectius tots 
els seus drets i el seu màxim desenvolupament. 
 
 

ETAPA ESTRATÈGICA DEL CICLE VITAL COM A PRIORITAT EN 
L’AGENDA  

Treballem per assolir que el benestar de la infància i l’adolescència ocupin un lloc 
prioritari en l’agenda pública i que es faci realitat l’exercici progressiu dels seus 
drets, com a subjectes i com a col·lectiu, i el principi de l’interès superior de l’infant 
amb inversió i polítiques locals efectives imprescindibles per a la cohesió social. 
 

 

INFANTS I ADOLESCENTS COM A AGENTS DE CANVI 

Treballem perquè es visibilitzi el paper d’infants i adolescents com a ciutadans amb 
capacitats creixents i com a agents protagonistes de canvi social; i es consideri 
l’edat dels 0-17 anys com una etapa estratègica del cicle de vida per tal 
d’aconseguir millores col·lectives presents i futures. 
 
 
Per més informació:  

 

Estatuts del consorci IIAB 

 
Pla estratègic 2016-2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/06/20161026_estatuts_institut_infancia_i_adolescencia_bcn.pdf
http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/10/Pla-Estrategic-2016-20_InstitutInfanciaAdolescenciaBCN.pdf
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El Consell de Govern (a desembre 2018) 

 
Presidència Laia Ortiz, Tercera Tinenta d’Alcaldessa i Regidora de l’Àrea 

de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
VicePresidència 1a   Ramir Lafuente, representant de la Diputació de Barcelona. 
 
VicePresidència 2a Maite Vilalta, Delegada d'Acció Social pel Rector de la 

Universitat de Barcelona. 
 
Vocalies   Miquel Àngel Essomba, Comissionat d’Educació i 

Universitats de l’Ajuntament de Barcelona  
   Ricard Fernández, Gerent de l’Àrea de Drets Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
 Josep Villarreal, Director d’Estratègia i Innovació de l’Àrea 

de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 
    Magda Orozco, Directora del servei d'Infància, Joventut i 

Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona. 
  Rafael Homet, Diputat delegat d’Educació. Àrea de Cultura, 

Educació i Esports de la Diputació de Barcelona. 
 Àngels Ponsa, Coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les 

Persones de la Diputació de Barcelona 
 Josep Muñoz, Gerent de Serveis de Benestar Social de 

l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona. 

 Joan Lluís Bestard, Catedràtic d’Antropologia Social de la 
Universitat de Barcelona. 

 Joaquim Prats, Catedràtic de Didàctica de la Història de la 
Universitat de Barcelona. 
Margarita Arboix, Rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
Anna Cros, Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Direcció  Maria Truñó, Directora – Gerenta del consorci IIAB  
 
Secretaria Ramon Torrents, Secretari Delegat de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
 
Interventoria  Joaquim Yepes, Interventor Delegat de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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L’equip (a desembre 2018) 

Durant el 2018, l’equip s’ha conformat per 15 persones: una plantilla laboral de 3 
persones contractades amb dedicació completa per les funcions de direcció-gerència i 
de coordinació de projectes; 9 persones investigadores en l’equip de projectes amb 
dedicacions parcials en el marc de convenis, contractes de col·laboració i estudiants en 
pràctiques; i 3 professionals a serveis generals, amb dedicacions parcials.  

DIRECCIÓ – GERÈNCIA   

 

    

Maria Truñó     
Directora - Gerenta     
 

COORDINACIÓ DE PROJECTES 

  

   

Laia Pineda Emma Cortés    

Cap de projectes Coord. projecte    
 

EQUIP DE PROJECTES 

    

 

Clara Borràs Alba Castejón Bruna Coll Mari Corominas 
Pràctiques 
 

Investigadora 
col·laboradora 
 

Investigadora 
col·laboradora 

Investigadora 
doctoranda  

    
Marta Curran Miryam Navarro Clàudia Vallvé Adrián Zancajo 
Investigadora 
col·laboradora 

Investigadora 
col·laboradora 

Investigadora 
col·laboradora 

Investigador 
col·laboradora 

 

* També Clara Garcia, estudiant en pràctiques 
 

SERVEIS GENERALS 

   

 

Magda Al-Cheikh Laia Curcoll Ignacio Huertos 
Secretaria Comunicació Comptabilitat 
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3.  Què hem fet aquest 2018 
 
Durant el 2018 hem seguit treballant en el marc dels 4 àmbits de treball temàtics 
previstos en el Pla Estratègic 2016-2020:   

▪ Observatori i governança. Sistematització i anàlisi de dades i planificació  
de polítiques que afecten la infància i l’adolescència. 

▪ Benestars. En relació a les condicions de vida materials i relacionals per 
créixer amb dignitat i en entorns enriquidors, saludables i protectors. 

▪ Espai públic, joc i ciutadania. Referent al protagonisme com a ciutadans 
actius a la vida comunitària i social i el model urbà apropiat per créixer. 

▪ Educacions.  Relatiu a l’anàlisi i promoció de la igualtat d'oportunitats 
educatives des de la primera infància i més enllà de l'escola.  

 
 
Les actuacions en aquests àmbits s’orienten a assolir els 3 eixos estratègics de l’IIAB:  
 

 Eix 1. Contribuir a millorar polítiques locals per fer avançar els 
drets de la infància i l’adolescència 

▪ ESPAIS DE TREBALL COORDINATS O PARTICIPATS 
▪ SESSIONS DE TREBALL  
▪ PROPOSTES DE MESURES DE GOVERN 

 

 Eix 2. Generar coneixement vinculat a l’agenda pública 

▪ RECERQUES 
▪ TREBALLS TÈCNICS  

 

 Eix 3. Enriquir el debat social compartint coneixement 

▪ JORNADES 
▪ PRESENTACIÓ DE RESULTATS 
▪ DIFUSIÓ PER CANALS PROPIS 

▪ GESTIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 

http://institutinfancia.cat/noticies/educacio-petita-infancia-i-politica-local/
http://institutinfancia.cat/noticies/sessio-treball-lajuntament-francesco-tonucci/
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Quadre resum d’activitat per àmbits i col·laboracions institucionals 
  

ESPAIS de TREBALL  RECERQUES i TREBALLS TÈCNICS 
Per 
encàrrec de 

En col·laboració amb 
O

B
SE

R
V

A
TO

R
I i

 G
O

V
ER

N
A

N
Ç

A
  

 
1. Grup d'igualtat d'oportunitats en 
la infància del Consell Municipal de 
Benestar Social de Barcelona  
CO-COORDINACIÓ  

1. Creació de l’Observatori 0-17 BCN: vides i 
drets infància i adolescència  

Àrea de 
Drets 
Socials, 
Ajuntament 
de 
Barcelona 

- Oficina Municipal de Dades Aj BCN 
- Àrea de Drets Socials, Aj. BCN:  

- Direcció d’ Estratègia i innovació (Dept. de 
Recerca i Coneixement i Gestió de Sistemes 
d’ Informació) 

- Institut Municipal d’Educació (IMEB) 
- Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 
- Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat (IMPD) 
- Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, 

Participació i Transparència: 
- Institut Barcelona Esports (IBE)  
- Dept. Atenció i Acollida per violència 

masclista 
- Agència de Salut Públic de Barcelona  
- Consorci d’Educació de Barcelona  
- IERMB 
- Grup recerca CRIT (UB) 
- Grup recerca GRAFO (UAB) 

 
2. Construcció del sistema integral 
d’indicadors infància i adolescència BCN 

 
3. Publicació de l’informe Dades clau 
d’infància i adolescència a Barcelona 2018 

 

4. Publicació de l’estudi: Retrat a partir de 
l’enquesta de condicions de vida de les 
persones usuàries dels centres de serveis 
socials de 2016 

 
5. Inici de l’avaluació d’impactes subjectius 
del Fons 0-16 en la vida quotidiana d’infants i 
adolescents 

 
6. Dades d’enquestes en obert al registre 
municipal 

B
EN

ES
TA

R
S 

 

2. Presentació de l’Agenda dels 
infants per part dels nens i nenes a 
l’Alcaldessa i Tinenta Drets Socials 
de l’Ajuntament de Barcelona  
IMPULS I COORDINACIÓ  

7. Realització de 80 tallers participatius i 
recerca qualitativa amb 2.000 infants del 
Parlen els nens i nenes 

Àrea de 
Drets 
Socials, 
Ajuntament 
de 
Barcelona 

- Àrea de Drets Socials, Aj. BCN: 
- Dept. Recerca i Coneixement 
- Dept. Promoció Infància 

- Consorci d’Educació de Barcelona 
- Grup recerca ERQV (UdG) 

3. Grup Altaveu de nois i noies 
IMPULS I COORDINACIÓ 

8. Publicació de l’Agenda dels infants, 
propostes per millorar el nostre benestar 

 
9. Publicació del document de bases de 
l’anàlisi quantitativa de l’enquesta de 
benestar subjectiu de la infància a Barcelona 

 
10. Publicació del document de bases de 
l’anàlisi qualitativa dels tallers participatius 
del Parlen els nens i nenes 
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ES
P

A
I P

Ú
B

LI
C

, J
O

C
 I 

C
IU

TA
D

A
N

IA
 

  

4. Contribució a l’Estratègia 
Barcelona dona molt de joc  
CONCEPTE, REDACCIÓ I PART DE L’EXECUCIÓ  

11. Realització dels processos de 
cocreació amb infants de dos parcs de 
Barcelona Institut 

Municipal de 
Parcs i Jardins,  
Ajuntament de 
Barcelona 

- Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Aj. BCN 
- Àrea Drets Socials, Aj. BCN 
- Àrea Drets de Ciutadania, Aj. BCN 
- Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat (IMPD) 
- Institut Municipal d’Educació (IMEB) 
- Institut Barcelona Esports (IBE) 
- Barcelona Regional (BR) 
- Districtes de Nou Barris i de Sant Andreu 

5. Procés d’elaboració transversal i 
participada del Pla del joc a l’espai 
públic de Barcelona  
COORDINACIÓ  

12. Disseny dels indicadors per la 
diagnosi de la infraestructura lúdica de 
Barcelona 

ED
U

C
A

C
IO

N
S 

   

 13. Elaboració de l’Informe 
Oportunitats educatives de la infància i 
l’adolescència a Barcelona 2018-2019  

Institut 
Municipal 
d’Educació de 
Barcelona, 
Ajuntament de 
Barcelona 

- Consorci d’Educació de Barcelona  
- Àrea de Drets Socials, Aj. BCN:  
- Dept. Joventut 
- Dept. Promoció Infància 
- Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 
- Institut Barcelona Esports (IBE) 
- Fundació BCN FP 
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Eix 1: Contribuir a millorar polítiques locals per fer 
avançar els drets de la infància i l’adolescència 
 
Durant el 2018 i dins d’aquest primer eix d’actuacions, l’Institut ha impulsat, coordinat i/o 
participat en diferents espais de treball periòdics, ha coordinat sessions de treball i ha 
elaborat i redactat propostes de mesures de govern per a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

ESPAIS DE TREBALL, SESSIONS DE TREBALL I MESURES DE GOVERN 

 

1) OBSERVATORI i GOVERNANÇA 

En aquesta línia de treball, l’IIAB ha seguit co-coordinant un espai de treball dins del 
Consell Municipal de Benestar Social 

 

1. CO-COORDINACIÓ DEL GRUP D’IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS EN LA INFÀNCIA DEL CONSELL 
MUNICIPAL BENESTAR SOCIAL (+) 

La Directora de l’IIAB co-coordina aquest grup de treball 
del CMBS integrat per entitats socials i serveis municipals, 
per tractar problemàtiques i propostes per reduir les 
desigualtats  en la infància i l’adolescència. S’ha treballat 
especialment en salut mental i benestar emocional, 
participació i polítiques de rendes.   

• 8 sessions de treball 

• Una mitjana de 20 persones d’entitats socials i 
de serveis públics membres del CMBS   

 

2) BENESTARS  

En aquesta línia de treball, l’Institut Infància i Adolescència hem impulsat i coordinat el 
Grup Altaveu (conformat per una trentena de nois i noies dels diferents districtes de la 
ciutat) i, també, la presentació de l’Agenda dels infants per part dels nens i nenes de 
Barcelona a l’alcadessa i la tinenta de Drets Socials de la ciutat.  

 

 

 

 
 

2. PRESENTACIÓ DE L’AGENDA DELS INFANTS PER 
PART DELS NENS I NENES A L’ALCALDESSA I LA 
TINTENTA DE DRETS SOCIALS DE BARCELONA (+) 

Presentació a l’Alcaldessa, Ada Colau, i la Tinenta de Drets 
Socials, Laia Ortiz, de l’Agenda dels infants per part dels 
nens i nenes de 6è de l’Escola Cervantes de Barcelona, 
com a representants dels 25.000 nens i nenes d’entre 10 i 
12 anys de la ciutat. 3 sessions preparatòries a l’escola. 

 

 

 

http://institutinfancia.cat/projectes/igualtatoportunitats_cmbs/
http://institutinfancia.cat/noticies/presentacio-agenda-infants/
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3. IMPULS I COORDINACIÓ DEL GRUP ALTAVEU (+) 

Impuls i coordinació d’un grup d’uns trenta nois i noies 
d’entre 11 i 13 anys de tots els districtes de Barcelona 
participants al programa Parlen els nens i nenes que té 
l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Barcelona d’obrir 
diàlegs a partir de l’Agenda dels infants amb responsables 
polítics, serveis municipals, entitats i agents socials. 

• 6 sessions de treball:  

‐ Presentació del grup i treball sobre l’Agenda 
(19 juny 2018. Espai Jove La Fontana)  

‐ Treball sobre l’Agenda  
(29 setembre 2018. Espai Jove La Fontana)  

‐ Amb el Consell Municipal de Benestar Social i 
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
(18 octubre 2018. Espai Jove La Fontana) 

‐ Amb els representants dels grups municipals 
de l’Ajuntament de Barcelona  
(29 octubre 2018. Ajuntament de Barcelona) 

‐ Retorn per part de l’Alcaldessa  
(19 novembre 2018. Espai Jove La Fontana)  

‐ Amb el Plenari del Consell de Ciutat  
(13 desembre 2018. Saló de Cent. Aj. Barcelona) 

• 300 persones participants en totes les sessions, 
entre representants polítics, tècnics municipals i 
d’entitats socials 

Article premsa ‘Més enllà de garantir un dret: escoltar els 
infants és una necessitat’ 

 
 

3) ESPAI PÚBLIC, JOC i CIUTADANIA 

 
Durant el 2018, hem seguit acompanyant l’Ajuntament de Barcelona per avançar cap a un 
model urbà que afavoreixi el dret al joc amb l’Estratègia Barcelona dona molt de joc i, a 

partir d’aquí, l’elaboració del Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2013. (+) 
 

 

 
 

 

 
4. CONTRIBUCIÓ A L’ESTRATÈGIA BARCELONA DONA 
MOLT DE JOC (+) 
Mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona presentada al 
Ple municipal el 23 de febrer de 2018. Hem contribuït 
activament en el seu impuls, en el concepte, en la redacció i 
en part de la seva execució.  

 
 
 

http://institutinfancia.cat/noticies/el-grup-altaveu-demana-la-creacio-dun-grup-de-treball-al-consell-de-ciutat-per-seguir-dialogant-al-voltant-de-lagenda-dels-infants/
https://www.social.cat/opinio/8816/mes-enlla-de-garantir-un-dret-escoltar-els-infants-es-una-necessitat?id_butlleti_enviar=467&utm_source=butlleti_article&utm_medium=butlleti&utm_campaign=mes-enlla-de-garantir-un-dret-escoltar-els-infants-es-una-necessitat
https://www.social.cat/opinio/8816/mes-enlla-de-garantir-un-dret-escoltar-els-infants-es-una-necessitat?id_butlleti_enviar=467&utm_source=butlleti_article&utm_medium=butlleti&utm_campaign=mes-enlla-de-garantir-un-dret-escoltar-els-infants-es-una-necessitat
http://institutinfancia.cat/projectes/barcelona-dona-molt-joc/
http://institutinfancia.cat/noticies/barcelona-avanca-cap-politica-joc-lespai-public/
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5. COORDINACIÓ DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA 
DEL JOC A L’ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA (+) 
Coordinació del procés participat i transversal per elaborar el primer 
Pla del joc a l’espai públic de Barcelona, treballant amb l’Ajuntament 
de manera transversal amb diverses àrees, instituts i serveis i 
districtes a partir d’una comissió transversal pel pla del joc, així com 
amb entitats i persones vinculades al món del joc a l’espai públic. 
Està previst que el Pla del joc es presenti a principis del 2019. 

• 24 sessions de treball  

• 400 persones participants, tècnics municipals, entitats i 
persones vinculades al món del joc 

• participació ciutadana a través de Decidim.barcelona 

Article premsa ‘Hacia una Ciudad jugable’ 

 

Eix 2. Generar coneixement vinculat a l’agenda pública  
 
Durant el 2018 hem treballat en diferents projectes de recerca i treballs tècnics 
amb l’objectiu de generar i gestionar coneixement vinculat a l’agenda pública i útil 
per a la presa de decisions de política local.  
 

RECERQUES i TREBALLS TÈCNICS 

 

1) OBSERVATORI i GOVERNANÇA 

En el marc de l’OBSERVATORI 0-17 BCN: VIDES I DRETS DE LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA A BARCELONA (+), que arrenca el 2017 i que es presenta el 2018, 
hem construït el sistema integral d’indicadors d’infància i hem dut a terme diferents 
estudis i la publicació de dades en obert.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. CREACIÓ DE L’OBSERVATORI 0-17 BCN: VIDES I DRETS 
DE LA INFÀNCIA A BARCELONA  
Creació del programa municipal Observatori 0-17 BCN i de la 
plataforma web vinculada a la de Drets Socials. Presentació en 
el marc de la jornada La infància i l’adolescència a Barcelona: 
present i futur (19 de novembre de 2018).  
Web Observatori 0-17 BCN  

 
2. CONSTRUCCIÓ DEL SISTEMA INTEGRAL 
D’INDICADORS D’INFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA  
Creació del Sistema integral d’indicadors sobre infància i 
adolescència de Barcelona (SIIIAB) de forma  col·laborativa 
amb diversos serveis i institucions públiques que proveeixen 
dades d’enquestes i registres per al seu seguiment i anàlisi. 
Apartat web referent al SIIIAB  

http://institutinfancia.cat/noticies/arrenca-el-proces-participatiu-pel-pla-del-joc-a-lespai-public-barcelona/
https://www.eldiario.es/catalunya/opinions/politica-ciudadjugable_6_775932412.html
http://institutinfancia.cat/projectes/observatori-0-17-bcn/
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/content/observatori-0-17-bcn
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/content/indicadors-0-17
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3. PUBLICACIÓ DE L’INFORME ANUAL DADES CLAU 
D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A BARCELONA  

Realitzem l’informe Dades clau d’infància i adolescència a 
Barcelona 2018, sèrie d’informes iniciada el 2017 i amb la 
novetat enguany de comptar amb el SIIIAB. 

Informe anual Dades clau sobre la infància i adolescència  a 
Barcelona2018 

 
 
 

4. PUBLICACIÓ DE L’ESTUDI LES CONDICIONS DE VIDA 
DE LES FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS ATESES 
PELS SERVEIS SOCIALS  

Publicació i presentació pública de la recerca iniciada el 2017 i 
realitzada a partir de l’explotació en clau d’infància de 
l’Enquesta de condicions de vida de les persones usuàries dels 
centres de serveis socials de Barcelona de 2016 que retrata 
les situacions més severes de pobresa i privacions materials.  

Les condicions de vida de les famílies amb infants i 
adolescents amb problemàtiques d’extrema complexitat 
ateses pels serveis socials de Barcelona 

 

5. INICI DE L’AVALUACIÓ D’IMPACTES SUBJECTIUS DEL 
FONS 0-16 EN ELS INFANTS I ADOLESCENTS  

Hem iniciat l’avaluació d’impactes subjectius dels ajuts 
municipals d’urgència social del Fons 0-16 per reduir la 
pobresa infantil. Amb tècniques etnogràfiques s’analitzen 
percepcions i impactes quotidians en les vides dels infants, 
adolescents i les seves famílies, així com de professionals dels 
serveis socials municipals. 

Article d’avenç de resultats per a la revista Barcelona Societat. 

Notícia sobre l’inici del treball de camp 

 

6. DADES D’ENQUESTES EN OBERT  

En el marc de la línia Obrim dades estan disponibles els arxius 
de dades de les enquestes Baròmetre de la infància i les 
famílies de Barcelona 2014 i de l’Enquesta de Benestar 
Subjectiu de la infància a Barcelona 2017 en el registre 
municipal d’enquestes i estudis d’opinió i a l’Observatori 0-17.  

Apartat web referent a l’obertura de dades d’enquestes 

 

 
 

http://institutinfancia.cat/mediateca/dades-clau-sobre-infancia-ladolescencia-barcelona/
http://institutinfancia.cat/mediateca/dades-clau-sobre-infancia-ladolescencia-barcelona/
http://institutinfancia.cat/mediateca/les-condicions-de-vida-de-les-families-amb-infants-i-adolescenets-amb-problematiques-dextrema-complexitat-ateses-pels-serveis-socials-de-barcelona/
http://institutinfancia.cat/mediateca/les-condicions-de-vida-de-les-families-amb-infants-i-adolescenets-amb-problematiques-dextrema-complexitat-ateses-pels-serveis-socials-de-barcelona/
http://institutinfancia.cat/mediateca/les-condicions-de-vida-de-les-families-amb-infants-i-adolescenets-amb-problematiques-dextrema-complexitat-ateses-pels-serveis-socials-de-barcelona/
http://institutinfancia.cat/noticies/avaluacio-dimpactes-subjectius-del-fons-0-16-en-la-vida-quotidiana-dinfants-i-adolescents/
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/content/dades-obertes-0-17


14 
   

 
 

2) BENESTARS  

 
El 2018 culmina l’anàlisi en profunditat de l’enquesta, acaba la investigació qualitativa i 

es treballa per presentar resultats finals de la recerca PARLEN ELS NENS I NENES  (+).  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

7. REALITZACIÓ DELS TALLERS AMB INFANTS (+) 

Com a tècnica de recerca qualitativa, seguim realitzant els 
tallers participatius i de retorn de resultats de l’enquesta  per 
cointerpretar-los amb els infants que hi van participar i per tal 
que facin propostes de millora del seu benestar. Es realitzen 
80 tallers amb la participació d’uns 2.000 nens i nenes. 

Guia didàctica pels tallers  

Recull de premsa sobre els tallers participatius 

 

8. PUBLICACIÓ DE L’AGENDA DELS INFANTS 

A partir dels resultats de l’enquesta i dels tallers, elaborem 
l’Agenda dels infants: propostes per millorar el nostre 
benestar, que recull les seves 11 demandes principals i 115 
propostes adreçades a l’Ajuntament i altres administracions, a 
les escoles, les famílies i els mateixos nens i nenes.  

Agenda dels infants 

Vídeo resum de l’Agenda dels infants 

Pòster resum de les 11 demandes de l’Agenda dels infants 

Recull de premsa de la presentació de l’Agenda dels infants 

 

9. PUBLICACIÓ DE L’ANÀLISI EN PROFUNDITAT DE 
L’ENQUESTA DE BENESTAR SUBJECTIU  

Publicació del document de bases Anàlisi en profunditat de 
l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona 
que ha de servir per l’informe final de recerca del Parlen els 
nens i nenes (previst per publicar a principis del 2019).  

Anàlisi en profunditat de l’enquesta de benestar subjectiu de 
la infància a Barcelona 

 

10. PUBLICACIÓ DE L’ANÀLISI QUALITATIVA DE LA RECERCA 
DEL PARLEN ELS NENS I NENES 

Publicació del document de bases Anàlisi en profunditat de les 
aportacions fetes pels infants als tallers del Parlen els nenes i 
nenes que ha de servir per l’informe final de recerca del 
Parlen els nens i nenes (previst per principis del 2019).  

Anàlisi en profunditat de les aportacions fetes pels infants 
als tallers del Parlen els nenes i nenes 

http://institutinfancia.cat/projectes/benestar/
http://institutinfancia.cat/noticies/preguntem-als-nens-nenes-millorar-benestar/
http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/11/GuiaDidactica_PrimersResultatsEnquestaBenestarInfancia-1.pdf
http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2018/02/20180213_clipping_tallersparticipatiusescoles.pdf
http://institutinfancia.cat/mediateca/agenda-dels-infants-propostes-millorar-nostre-benestar/
http://institutinfancia.cat/mediateca/video-11-demandes-lagenda-dels-infants/
http://institutinfancia.cat/mediateca/poster-les-11-demandes-de-lagenda-dels-infants/
http://institutinfancia.cat/mediateca/recull-daparicions-als-mitjans-sobre-la-presentacio-de-lagenda-dels-infants/
http://institutinfancia.cat/mediateca/analisi-en-profunditat-de-lenquesta-de-benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona
http://institutinfancia.cat/mediateca/analisi-en-profunditat-de-lenquesta-de-benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona
http://institutinfancia.cat/mediateca/analisi-en-profunditat-de-les-aportacions-fetes-pels-infants-als-tallers-del-parlen-els-nenes-i-nenes
http://institutinfancia.cat/mediateca/analisi-en-profunditat-de-les-aportacions-fetes-pels-infants-als-tallers-del-parlen-els-nenes-i-nenes
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3) ESPAI PÚBLIC, JOC I CIUTADANIA 

L’any 2018, pel que fa a generació de coneixement en aquest àmbit hem sistematitzat 
la co-creació amb infants de dos parcs de Barcelona i dissenyat el sistema bàsic 

d’indicadors per iniciar la diagnosi d’infraestructura lúdica de la ciutat.  (+) 
 
 

 

 

 

11. REALITZACIÓ DELS PROCESSOS DE COCREACIÓ AMB 
INFANTS DE DOS PARCS DE BARCELONA 

Una de les actuacions previstes en l’Estratègia Barcelona dona 
molt de joc, era el procés de cocreació amb infants de dos 
parcs de Barcelona per convertir-los en dos espais lúdics i, a 
partir d’aquí, prototipar un model replicable en d’altres 
transformacions. Hem dissenyat, prototipat i realitzat aquest 
procés de co-creació amb la col·laboració de Raons Públiques.  

Informe Resultats del procés de cocreació amb infants  

Notícia sobre el procés de cocreació amb infants 

Article premsa ‘Dissenyar espais per jugar a la ciutat: els qui 
en saben més hi participen?’ 

 

12. DISSENY DELS INDICADORS PER LA DIAGNOSI DE LA 
INFRAESTRUCTURA LÚDICA A BARCELONA 

Dissenyem el sistema d’indicadors per avaluar quin és l’estat 
de la infraestructura lúdica a la ciutat, com un requisit previ a 
l’inici de la diagnosi, a partir de la qual es redactarà el Pla del 
joc a l’espai públic de la ciutat. Està previst que la diagnosi 
elaborada per Barcelona Regional amb la col·laboració de 
l’IIAB es publiqui a principis del 2019.  

 

 

4) EDUCACIONS  

En l’àmbit de l’educació hem seguit amb la línia de treball iniciada el 2016, amb la 
recerca per al segon Informe d’Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència.  
 

 

 

 

 

13. ELABORACIÓ DE L’INFORME OPORTUNITATS 
EDUCATIVES 2018-2019 (+) 

Durant el 2018 elaborem el nou informe Oportunitats 
educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona, seguint la 
línia iniciada amb l’informe 2016. L’informe analitza les 
desigualtats en l’accés, condicions i resultats en quatre àmbits: 
primera infància, de P3 a 4rt d’ESO, l’educació postobligatòria i 
l’educació més enllà del temps escolar. Aquest segon informe 
identifica reptes en base a dades i apunta orientacions per a les 
polítiques educatives locals. La seva difusió està prevista durant 
el 2019 per afavorir debats informats i presa de decisions 
públiques en base a evidències. 

http://institutinfancia.cat/projectes/barcelona-dona-molt-joc/
http://institutinfancia.cat/mediateca/resulats-del-proces-de-cocreacio-amb-infants-de-dos-parcs-de-barcelona/
http://institutinfancia.cat/noticies/proces-participatiu-infants-co-crear-espais-ludics/
http://institutinfancia.cat/blog/dissenyar-espais-per-jugar-a-la-ciutat-els-qui-en-saben-mes-hi-participen/
http://institutinfancia.cat/blog/dissenyar-espais-per-jugar-a-la-ciutat-els-qui-en-saben-mes-hi-participen/
http://institutinfancia.cat/projectes/oportunitatseducatives/
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Eix 3. Enriquir el debat social compartint coneixement 
 
Durant el 2018, hem col·laborat amb l’Ajuntament de Barcelona en la organització d’una 
jornada sobre infància i adolescència a la ciutat, i hem treballat en el concepte i el 
programa de la jornada Joc i ciutat per a febrer de 2019. Hem fet 2 presentacions de 
resultats; i hem seguit reforçant la comunicació de l’activitat a través dels propis canals i 
de mitjans de comunicació. 

 

1) JORNADES  

1. Col·laboració en la Jornada La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur: 
què en sabem, què està fent l’Ajuntament i reptes de ciutat 
En el marc de la celebració del Dia internacional dels drets dels infants, l’Àrea de Drets 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona va organitzar aquesta jornada a partir del concepte 
i amb la coordinació de continguts de l’IIAB. La jornada ha servit per presentar 
l’Observatori 0-17 BCN, així com les noves anàlisis i coneixements sobre pobresa, 
benestar, educació, salut, lleure, cultura i joc. Així mateix, els responsables polítics de les 
diverses matèries han destacat les principals actuacions que l’Ajuntament de Barcelona 
està duent a terme.   
Espai jove La Fontana, 19 de novembre de 2018 
Assistència: més de 200 persones 

         

 

2. Concepte i coordinació del programa de la jornada Joc i ciutat 
Treballem en el concepte i en la proposta d’enfocament i programa de la jornada Joc i 
ciutat, co-organitzada conjuntament per l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i l’Àrea 
de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per debatre sobre la importància social 
del joc a les ciutats i que se celebrarà el febrer de 2019.  
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2) PRESENTACIONS DE RESULTATS 

1. Ponència a la jornada 'Avanzando en las políticas locales de infancia y adolescencia 
hacia la equidad' de l’Ajuntament de Vitoria 
Jornada de l’Ajuntament de Vitoria per presentar el II Pla Local d’infància i adolescència i 
conèixer experiències innovadores en matèria de polítiques d’infància i adolescència. La 
Directora de l’IIAB comparteix reflexions i aprenentatges en la ponència Hablan los niños 
y niñas y Ciudad Jugable: experiencias de protagonismo infantil en Barcelona.  
Vitoria, 21 de novembre de 2018  
Assistència: 150 persones 

2. Taller a l’Observatori Internacional de Democràcia Participativa  
En la 18a Conferència Internacional de l’Observatori Internacional de la Democràcia 
Participativa (OIDP), la Cap de projectes de l’IIAB realitza el taller L’expertesa de les 
vivències: ¿Per què és imprescindible comptar amb les visions i interessos de la infància i 
adolescència en la construcció de les ciutats? 
Barcelona, 26 de novembre de 2018 
Assistència: unes 20 persones 

 

3) DIFUSIÓ EN CANALS DE COMUNICACIÓ PROPIS  

Durant el 2018, hem seguit apostant per la difusió i comunicació, tant a nivell de resultats 
com durant el procés de treball, per tal d’enriquir el debat social sobre la infància i 
l’adolescència a partir del coneixement. Ho hem fet a través de jornades i presentacions 
de resultats, mitjançant els canals propis i, també dels mitjans de comunicació. 
 

WEB BUTLLETÍ   TWITTER 
> 15.832 visites al web el 2018, un 
2% menys que l’any anterior. 

> Augment de 14% en descàrregues 
d’arxius, arribant a 32.800. 

> Reducció d’un 3% les pàgines vistes 
al web respecte 2017 (de 39.174 a 
38.091 pàgines visites).  

> Augmenten un 18% les visites en 
castellà i un 54% en anglès (després 
de l’esforç per tenir el web del tot 
traduït al castellà i, en anglès, 
l’apartat de projectes). 

> ‘Projectes’ i ‘Mediateca’ són els 
apartats més visitats i els que més han 
augmentat el nombre de visites, 
juntament amb les notícies. 

> Hem publicat 41 notícies, 7 posts al 
blog, 16 arxius o publicacions a 
mediateca i 10 vídeos. Un volum 
lleugerament inferior al 2017. 

> Hem enviat 6 butlletins digitals 
a 1.225 persones subscriptores 
(número que es va reduir 
dràsticament el maig del 2018 per 
l’aplicació de la normativa 
europea de protecció de dades).  

> Dupliquem la mitjana 
d’obertura del butlletí arribant al 
un molt significatiu 48% (el 2016 
era de 27%), gràcies a la 
depuració de la base de dades 
iniciada el 2016. 

> Consolidem el butlletí com a 
canal òptim per compartir 
continguts, ja que genera bona 
part de les visites al web, 
juntament amb el Twitter. 

 

> El nombre de persones 
seguidores és de 1.945 i s’ha 
incrementat el 33% respecte 
del 2017. 

> Amb una mitjana mensual 
de 44 piulades, aconseguim 
42.200 visualitzacions i un bon 
nivell d’interacció amb una 
mitjana de 150 retuits i prop 
de 300 m’agrada i 300 clicks a 
enllaços.  

> L’abast i interaccions ha 
augmentat considerablement 
respecte l’any anterior, 
malgrat el menor nombre de 
tuits, probablement degut a la 
millora en les mencions i 
etiquetes.  
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4) GESTIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ  
 

Hem seguit treballant en contacte amb els mitjans de comunicació per tal que els 
projectes que duem a terme tinguin una projecció pública i, per tant, puguin generar 
debat entre la ciutadania. En aquest sentit, col·laborem amb l’Ajuntament en la 
redacció de propostes de notes de premsa i en rodes de premsa vinculades als 
projectes que realitzem.  
 

NOTES DE PREMSA 

Hem col·laborat amb l’Ajuntament en 5 notes de premsa:  

‐ Barcelona promou el joc infantil a tota la ciutat (febrer 2018) 
‐ Els nens i nenes de Barcelona presenten a l’Alcaldessa les seves demandes i 

propostes per millorar el seu benestar (juny 2018) 
‐ Les dues primeres àrees de joc cocreades amb infants prenen forma (juny 

2018) 
‐ L’Ajuntament inverteix 50 milions d’euros per reduir la pobresa d’infants i 

adolescents (novembre 2018) 
‐ L’Alcaldessa respon a les demandes dels nens i nenes per millorar els seu 

benestar (novembre 2018) 

 

RODES i CONVOCATÒRIES DE PREMSA 

Hem col·laborat amb el Departament de Premsa de l’Ajuntament de Barcelona en 2 
rodes i convocatòries de premsa, ambdues en el marc del programa Parlen els nens i 
nenes:  
 

‐ Convocatòria de premsa: Presentació de l’Agenda dels infants per part de 
nens i nenes a l’Alcaldessa Ada Colau i la Tinenta de Drets Socials, Laia Ortiz, 
juntament amb la Directora de l’IIAB, Maria Truñó. Juny 2018. 

‐ Convocatòria de premsa: L’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, dona 
resposta institucional a les demandes dels infants, en el marc de la jornada 
La infància i adolescència a Barcelona: present i futur, davant dels nois i noies 
del Grup Altaveu. Novembre 2018.  
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IMPACTES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  

 
El resultat d’aquestes i altres gestions amb mitjans han suposat 55 aparicions a 
mitjans de comunicació, incloent 6 entrevistes i 4 articles propis publicats en premsa.  
 

SEGONS TIPUS DE MIJTÀ DE COMUNICACIÓ 

Ràdio 

 

Televisió 

 

Premsa 

 

Online 

 

Total 

 

3 
 

8 11 33 55 

4 són articles propis publicats en premsa 6 són entrevistes o contenen declaracions 

 

SEGONS PROGRAMA 

Observatori 0-17 Benestars 
Espai públic, joc i 

ciutadania Total 
83  

5 
 

 

25 
 

31 

 

 
 
 
 

Llistat d’aparicions a mitjans de comunicació (amb enllaços)  

 

DATA 
TIPUS 
MITJÀ 

MITJÀ TITULAR  

22/1/2018 tv InfoK (TV3)  Com milloraríeu la vostra escola?  

3/2/2018 
premsa 
escrita  

Diari Ara Els nens opinen sobre el seu benestar  

3/2/2018 online  Diari Ara Els nens opinen sobre el seu benestar  
13/2/2018 tv Betevé Com canviarien els nens els seu entorn?  

19/2/2018 ràdio Cadena SER Barcelona vol incrementar els parcs infantils  

19/2/2018 ràdio Catalunya Ràdio 
L'Ajuntament de Barcelona farà 20 grans 
espais lúdics infantils entre aquest any i el 
que ve  

19/2/2018 tv Betevé  

L'Ajuntament de Barcelona vol impulsar 
parcs infantils més grans, segurs i que 
tinguin estructures singulars que convidin a 
jugar 

19/2/2018 online  Diari Ara  
Barcelona crearà grans espais per jugar al 
carrer  

SEGONS INICIATIVA   
Per iniciativa del mitjà 6   

 Per iniciativa de l’Institut 49  

TOTAL  55  

http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/com-millorarieu-la-vostra-escola/video/5720467/
https://criatures.ara.cat/infancia/infants-barcelona-opinen-seu-benestar_0_1954604532.html
http://beteve.cat/nens-canvis-entorn-enquesta/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/20/RYicVst0UOFuUQsQFeRcA.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/20/2oHEnnCLH0GGgBhGKrmoRQ.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/20/2oHEnnCLH0GGgBhGKrmoRQ.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/20/2oHEnnCLH0GGgBhGKrmoRQ.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/20/nsLk2f3Z9kCwWP60XYU1fg.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/20/nsLk2f3Z9kCwWP60XYU1fg.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/20/nsLk2f3Z9kCwWP60XYU1fg.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/20/nsLk2f3Z9kCwWP60XYU1fg.mp4
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-creara-espais-perque-puguin_0_1964203703.html
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-creara-espais-perque-puguin_0_1964203703.html
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19/2/2018 online  El Periódico 
Barcelona renova les àrees de joc infantils 
"amb ulls de nen"  

19/2/2018 tv TVE 

L'Ajuntament de Barcelona renovarà aquest 
any 39 parcs infantils i en crearà 10 de nous 
per fomentar la creativitat dels nens, el 
contacte amb la natura i l'exercici  

19/2/2018 ràdio Cadena SER 
Ada Colau explica el nou model de parcs 
infantils  

19/2/2018 online  El diario-es 
Barcelona quiere acabar con los carteles de 
"prohibido jugar a pelota" en el espacio 
público  

20/2/2018 
premsa 
escrita  

Diari Ara Barcelona repensa els seus parcs infantils  

20/2/2018 
premsa 
escrita  

20 minutos 
Barcelona renueva el modelo de parque 
infantil  

20/2/2018 
premsa 
escrita  

El Periódico 
Barcelona renova les zones de jocs infantils 
"amb ulls de nen"  

20/2/2018 
premsa 
escrita  

El País  Plan renove' para los parques infantiles  

24/2/2018 online  Diari Ara Escoltar la canalla (article opinió)  
1/3/2018 online El Culturista Barcelona dóna molt de joc  
24/4/2018 online  PEMB  És la ciutat apta per als menors d'edat?  

25/4/2018 tv Betevé 
Infants de Nou Barris dissenyaran l’àrea 
infantil del Parc Central  

16/5/2018 online  Estris.cat 
L’Ajuntament de Barcelona prepara un Pla 
de Joc  

27/5/2018 online  El Diario Hacia una política de ciudad jugable  

30/5/2018 online  
El Diari de 
l'Educació  

Cap a una política de ciutat jugable  

8/6/2018 online  Al dia  
Colau rep 11 demandes dels nens de 
Barcelona per millorar el seu benestar  

8/6/2018 online  Ara  
Els nens a Colau: "Volem que se'ns escolti i 
se'ns prengui seriosament"  

8/6/2018 tv Betevé  
Els infants traslladen a Colau 115 propostes 
per millorar el seu benestar  

8/6/2018 online  EuropaPress 
Colau recibe 11 demandas de los niños de 
Barcelona para mejorar su bienestar  

8/6/2018 online  
El diari de 
l'educació  

Els infants posen deures a l'alcaldessa: més 
temps lliure, vida al barri i prevenció del 
bullying  

8/6/2018 online  El País  
El 47% dels nens de Barcelona no els 
agraden els parcs del seu barrri  

8/6/2018 online  El País  
Colau escucha a los niños y les promete 
interceder por ellos ante Sánchez i Torra  

8/6/2018 online  El Periódico 
Colau recibe 11 demandas de los niños de 
Barcelona para mejorar su bienestar  

8/6/2018 online  La Vanguardia  
Colau recibe 11 demandas de los niños de 
Barcelona para mejorar su bienestar  

8/6/2018 online  La Vanguardia  
Los niños piden a la alcaldesa tener más 
tiempo para disfrutar con la familia  

https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20180219/colau-vol-que-barcelona-sigui-la-ciutat-dels-nens-6633887
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20180219/colau-vol-que-barcelona-sigui-la-ciutat-dels-nens-6633887
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/19/O6ZQ5YXckYWX7JCbdrXA.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/19/O6ZQ5YXckYWX7JCbdrXA.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/19/O6ZQ5YXckYWX7JCbdrXA.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/19/O6ZQ5YXckYWX7JCbdrXA.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/19/9tZrt7iMjUGvoUnHH8kWw.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2018/2/19/9tZrt7iMjUGvoUnHH8kWw.mp4
https://www.eldiario.es/catalunya/Barcelona-carteles-prohibido-espacio-publico_0_741926176.html
https://www.eldiario.es/catalunya/Barcelona-carteles-prohibido-espacio-publico_0_741926176.html
https://www.eldiario.es/catalunya/Barcelona-carteles-prohibido-espacio-publico_0_741926176.html
https://criatures.ara.cat/opinio/Escoltar-canalla_0_1967203266.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://elculturista.cat/entrada-culturista/barcelona-dona-molt-de-joc-espais-ludics-parcs-jocs/
https://pemb.cat/ca/bloc/es_la_ciutat_apta_per_a_menors_dedat/49/
http://beteve.cat/disseny-area-infantil-parc-central-nou-barris/
http://beteve.cat/disseny-area-infantil-parc-central-nou-barris/
http://www.estris.cat/actualitat/l-ajuntament-de-barcelona-prepara-un-pla-de-joc_2731_102.html
http://www.estris.cat/actualitat/l-ajuntament-de-barcelona-prepara-un-pla-de-joc_2731_102.html
https://www.eldiario.es/catalunya/opinions/politica-ciudadjugable_6_775932412.html
http://diarieducacio.cat/cap-a-una-politica-de-ciutat-jugable/
https://www.aldia.cat/catalunya/noticia-colau-rep-11-demandes-dels-nens-barcelona-per-millorar-seu-benestar-20180608121846.html
https://www.aldia.cat/catalunya/noticia-colau-rep-11-demandes-dels-nens-barcelona-per-millorar-seu-benestar-20180608121846.html
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-ciutat-nens-nenes_0_2029597176.html
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-ciutat-nens-nenes_0_2029597176.html
http://beteve.cat/infants-ada-colau-115-propostes/
http://beteve.cat/infants-ada-colau-115-propostes/
http://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-00982/noticia-colau-recibe-11-demandas-ninos-barcelona-mejorar-bienestar-20180608120105.html
http://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-00982/noticia-colau-recibe-11-demandas-ninos-barcelona-mejorar-bienestar-20180608120105.html
http://diarieducacio.cat/els-infants-posen-deures-a-lalcaldessa-mes-temps-lliure-vida-al-barri-i-prevencio-bullying/
http://diarieducacio.cat/els-infants-posen-deures-a-lalcaldessa-mes-temps-lliure-vida-al-barri-i-prevencio-bullying/
http://diarieducacio.cat/els-infants-posen-deures-a-lalcaldessa-mes-temps-lliure-vida-al-barri-i-prevencio-bullying/
https://cat.elpais.com/cat/2018/06/09/catalunya/1528562977_432812.html
https://cat.elpais.com/cat/2018/06/09/catalunya/1528562977_432812.html
https://elpais.com/ccaa/2018/06/08/catalunya/1528476348_167802.html
https://elpais.com/ccaa/2018/06/08/catalunya/1528476348_167802.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180608/colau-recibe-11-demandas-de-los-ninos-de-barcelona-para-mejorar-su-bienestar-6864271
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180608/colau-recibe-11-demandas-de-los-ninos-de-barcelona-para-mejorar-su-bienestar-6864271
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180608/444211949773/colau-recibe-11-demandas-de-los-ninos-de-barcelona-para-mejorar-su-bienestar.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180608/444211949773/colau-recibe-11-demandas-de-los-ninos-de-barcelona-para-mejorar-su-bienestar.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180608/444217360696/los-ninos-piden-a-la-alcaldesa-tener-mas-tiempo-para-disfrutar-con-la-familia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180608/444217360696/los-ninos-piden-a-la-alcaldesa-tener-mas-tiempo-para-disfrutar-con-la-familia.html
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8/6/2018 online  
Metrópoli 
Abierta  

Los niños le piden a Colau más vida con la 
gente del barrio  

9/6/2018 
premsa 
escrita  

El País  Colau en la escuela  

9/6/2018 
premsa 
escrita  

La Razón 
Los niños a Colau: "Queremos más tiempo 
con la familia"  

9/6/2018 
premsa 
escrita  

La Vanguardia  
Los escolares y la alcaldesa se quejan de los 
horarios  

16/6/2018 online  Al dia  
Barcelona projecta les dues primeres àrees 
de joc cocreades amb nens  

16/6/2018 online  La Vanguardia  
Barcelona da luz verde a las dos primeras 
áreas de juego creadas por niños  

16/6/2018 online  Finanzas.com 
Barcelona da luz verde a las dos primeras 
áreas de juego creadas por niños  

16/6/2018 tv Betevé 
Les dues primeres àrees de joc dissenyades 
amb els infants prenen forma  

22/6/2018 online  El Periódico 
Los niños participan en el diseño de los 
parques  

22/6/2018 online  El Periódico Els nens participen en el disseny dels parcs  

29/6/2018 online  Andreuenc 
Els infants participen en el disseny de l’àrea 
de joc del Parc de la Pegaso  

1/9/2018 online  Social.cat 
Més enllà de garantir un dret: escoltar els 
infants és una necessitat  

28/9/2018 online  
El Diari de 
l'Educació  

Dissenyar espais per jugar a la ciutat: els qui 
en saben més hi participen?  

5/10/2018 
online - 
butlletí 

El Diari de 
l'Educació  

Dissenyar espais per jugar a la ciutat: els qui 
en saben més hi participen? 

9/10/2018 online  Revista Estris 
Arrenca el procés participatiu pel Pla del joc 
a l'espai públic  

13/10/2018 
premsa 
escrita  

Ara Criatures 
Idees clares. Les demandes dels infants per 
al seu benestar  

13/10/2018 online Ara Criatures 
Idees clares. Les demandes dels infants per 
al seu benestar  

1/11/2018 
premsa 
escrita  

Crític - revista 
Ciutats 

Entrevista a Lucía i Bià: "Els cotxes es 
mengen les bicis, igual que les terrasses es 
mengen els nens que juguen"  

19/11/2018 online Al dia  
Barcelona inverteix 50 milions per reduir la 
pobresa infantil  

19/11/2018 online Ara  
Jugar entre els tentacles d'un pop a Sant 
Andreu  

19/11/2018 
premsa 
escrita  

Ara  
Jugar entre els tentacles d'un pop a Sant 
Andreu  

20/11/2018 tv Betevé 
Ada Colau demana que s’escoltin més els 
infants  

 

 

 

https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/educacion/ninos-piden-colau-mas-vida-gente-barrio_7732_102.html
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/educacion/ninos-piden-colau-mas-vida-gente-barrio_7732_102.html
https://www.aldia.cat/catalunya/noticia-barcelona-projecta-les-dues-primeres-arees-joc-cocreades-amb-nens-20180616125758.html
https://www.aldia.cat/catalunya/noticia-barcelona-projecta-les-dues-primeres-arees-joc-cocreades-amb-nens-20180616125758.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180616/45153836485/barcelona-da-luz-verde-a-los-dos-primeras-areas-de-juego-creadas-por-ninos.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180616/45153836485/barcelona-da-luz-verde-a-los-dos-primeras-areas-de-juego-creadas-por-ninos.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180616/barcelona-verde-primeras-areas-3861381.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180616/barcelona-verde-primeras-areas-3861381.html
https://beteve.cat/societat/arees-joc-infantil-parc-pegaso-parc-nou-barris-proces-participatiu/
https://beteve.cat/societat/arees-joc-infantil-parc-pegaso-parc-nou-barris-proces-participatiu/
https://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20180622/los-ninos-participan-en-el-diseno-de-los-parques-6902522
https://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20180622/los-ninos-participan-en-el-diseno-de-los-parques-6902522
https://www.elperiodico.cat/ca/mes-barcelona/20180622/els-nens-participen-en-el-disseny-dels-parcs-6902522
https://www.andreuenc.cat/societat/2018/06/29/els-infants-participen-en-el-disseny-de-larea-de-joc-del-parc-de-la-pegaso
https://www.andreuenc.cat/societat/2018/06/29/els-infants-participen-en-el-disseny-de-larea-de-joc-del-parc-de-la-pegaso
https://www.social.cat/opinio/8816/mes-enlla-de-garantir-un-dret-escoltar-els-infants-es-una-necessitat?id_butlleti_enviar=467&utm_source=butlleti_article&utm_medium=butlleti&utm_campaign=mes-enlla-de-garantir-un-dret-escoltar-els-infants-es-una-necessitat
https://www.social.cat/opinio/8816/mes-enlla-de-garantir-un-dret-escoltar-els-infants-es-una-necessitat?id_butlleti_enviar=467&utm_source=butlleti_article&utm_medium=butlleti&utm_campaign=mes-enlla-de-garantir-un-dret-escoltar-els-infants-es-una-necessitat
http://diarieducacio.cat/dissenyar-espais-per-jugar-a-la-ciutat-els-qui-en-saben-mes-hi-participen/?utm_source=Butllet%C3%AD+web&utm_campaign=01352a66d4-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_24_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_1792201920-01352a66d4-157775357
http://diarieducacio.cat/dissenyar-espais-per-jugar-a-la-ciutat-els-qui-en-saben-mes-hi-participen/?utm_source=Butllet%C3%AD+web&utm_campaign=01352a66d4-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_24_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_1792201920-01352a66d4-157775357
http://www.estris.cat/actualitat/arrenca-el-proces-participatiu-pel-pla-del-joc-a-l-espai-public_2813_102.html
http://www.estris.cat/actualitat/arrenca-el-proces-participatiu-pel-pla-del-joc-a-l-espai-public_2813_102.html
https://criatures.ara.cat/infancia/demandes-benestar-infants_0_2105789409.html
https://criatures.ara.cat/infancia/demandes-benestar-infants_0_2105789409.html
https://www.aldia.cat/catalunya/noticia-barcelona-inverteix-50-milions-per-reduir-pobresa-infantil-20181119141324.html
https://www.aldia.cat/catalunya/noticia-barcelona-inverteix-50-milions-per-reduir-pobresa-infantil-20181119141324.html
https://www.ara.cat/tema_del_dia/Jugar-tentacles-pop-Sant-Andreu_0_2128587187.html
https://www.ara.cat/tema_del_dia/Jugar-tentacles-pop-Sant-Andreu_0_2128587187.html
https://beteve.cat/societat/ada-colau-agenda-infants/
https://beteve.cat/societat/ada-colau-agenda-infants/
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4. Síntesi econòmica  
 
Tal com es detalla a la taula, el 2018 s’han equilibrat les despeses d’activitat i els ingressos al 
voltant de 452.000 euros, import global molt similar al de l’any anterior. La principal font 
d’ingressos és l’Ajuntament de Barcelona amb un 96% del fons entre l’aportació ordinària i 
les encomanes de gestió. La Diputació ha mantingut la mateixa aportació ordinària dels 
darrers anys com a membre consorciat suposant un 3,5% del ingressos totals.  
 
 
 
 

PRESSUPOST CONSORCI IIAB 2018 € % 

 

DESPESES 

 
 

Personal 174.021,11 38,43 

Béns i serveis 260.960,08 57,63 

Despeses financeres 465,46 0,10 

Transferències corrents 15.375,84 3,40 

Amortitzacions 2.031,39 0,45 

TOTAL 452.853,88 100,00 

 

INGRESSOS 

 

 

Ajuntament de Barcelona (aportació ordinària) 317.477,03 70,24 

Diputació de Barcelona (aportació ordinària) 16.075,00 3,56 

Institut Municipal d’Educació  33.350,00 7,38 

Institut Municipal Parcs i Jardins 46.222,00 10,23 

Periodificació ingressos projectes 2017 40.086,78 8,87 

Reintegrament ingressos  1.190,89- -0,26 

TOTAL 452.019,92 100,00 
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