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1. Presentació  
 

Un any de treball intens i l’inici d’una nova etapa 
El 2019 ha estat un any de treball intens acompanyant l’Ajuntament de Barcelona en 
els seus reptes de garantir els drets dels infants i fer una ciutat per viure millor per a la 
infància i l’adolescència. La presentació del Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030 
el mes de febrer o la presentació de l’lnforme d’Oportunitats Educatives 2018-2019, en 
són una bona mostra. També ho son els nombrosos espais de governança en els que 
hem participat aportant mirada i perspectiva d’infància o la tasca comunicativa que 
hem dut a terme, que és alhora un eix de treball en si mateix: el de compartir 
coneixement per enriquir el debat social sobre la infància i l’exercici dels seus drets. Tot 
plegat queda recollit de forma sintètica en aquesta memòria que teniu a les mans.  

Alhora, el 2019 ha estat l’inici d’una nova etapa: el gener de 2019 l’Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona i els seus 21 anys de treball en pro d’una millor infància i 
adolescència a la ciutat s’integren com a unitat de treball autònoma dins l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). L’Institut continua sent 
promogut per l’Ajuntament de Barcelona amb la mateixa missió: fer avançar els drets 
de la infància i l’adolescència generant i compartint coneixement per millorar les seves 
vides i acompanyant canvis en les polítiques locals que els afecten. Uns canvis que se 
sostenen, fonamentalment, en la capacitat que tinguem d’incorporar plantejaments i 
continguts innovadors i de generar processos de treball col·laboratiu, que són els 
veritables catalitzadors dels canvis. 

Amb la integració a l’IERMB, ens incorporem, alhora, a la ciutat real: ja fa molts anys 
que sabem que Barcelona no es pot entendre fora del seu marc metropolità i viceversa. 
En l’àmbit metropolità, podrem escalar el nostre saber fer, replicant i optimitzant el 
coneixement generat en el marc dels nostres projectes més enllà de la ciutat de 
Barcelona, cap a la resta dels 36 municipis de l’àrea metropolitana i a la política 
metropolitana de l'AMB. Alhora, l’Institut se suma als grans reptes metodològics i de 
coneixement que encapçalen l’Estratègia de Recerca 2020-2023, aprovada l’octubre del 
2019 pel consell de govern de l’IERMB. 

Estic convençuda que les sinèrgies entre l’Institut Infància i Adolescència i els diferents 
espais de treball de l’IERMB no faran més que créixer. De fet, ja existeixen projectes 
compartits. Aquest 2019 ja hem començat a treballar amb l’àrea de cohesió social i 
urbana i també amb l’àrea de governança, i estem explorant oportunitats de 
col·laboració amb l’àrea de sostenibilitat, l’àrea de convivència i espai públic i amb 
l’Observatori metropolità de l’habitatge de Barcelona.  

Desitgem llarga vida a aquesta aventura compartida i bons fruits en termes de més i 
millors polítiques de cohesió social i de millora de la garantia de drets de la infància i 
l’adolescència tant a Barcelona com a la seva metròpoli. 

 

Laia Pineda Rüegg 
Directora  
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 

 

 

 

https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/estrategia_recerca_IERMB_2020-23_sintesi.pdf
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Infància, adolescència i metròpoli: un any de 
projectes compartits 
 

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona ve d’una llarga i sòlida trajectòria de 
producció de coneixement orientat a fer avançar les estratègies municipals d’infància. 
De forma recent, l’enfortiment del benestar de proximitat i els seus espais d’intersecció 

amb les agendes de l’ecologia urbana han anat guanyant centralitat en la construcció del 
dret a la ciutat. Aquí, les polítiques d’infància i adolescència son convocades a jugar un 
rol clau, desplegant tot el seu potencial. I l’Institut, a ser-ne un àmbit vehiculador i 
d’impuls. Els drets dels infants esdevenen una dimensió bàsica de ciutadania, i la seva 
concreció en pràctiques i programes requereix d’un treball de recerca aplicada que 
aporti elements de suport, acompanyament, innovació i avaluació. L’Institut Infància i 
Adolescència ho està fent, amb rigor i compromís, i aquest document de memòria de 
l’any 2019 ho expressa amb nitidesa. Un any de molta feina i de resultats tangibles, on 
l’Institut no ha deixar de treballar i de teixir complicitats per fer de Barcelona una ciutat 
plenament viscuda i protagonitzada pels seus infants i adolescents. 

Em plau molt també assenyalar que al 2019 s’ha materialitzat una suma que multiplica. 
La suma de projectes i l’articulació d’un nou espai compartit entre l’Institut Infància i 
Adolescència i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB), seguint el model 
d’integració amb autonomia que s’havia posat en marxa prèviament amb l’Observatori 
Metropolità de l’Habitatge (OH-B). Estic convençut que aquesta aposta multiplica. Al 
llarg dels últims mesos, els projectes d’infància han establert interaccions molt positives 
amb els equips de l’IERMB; i la recerca metropolitana s’ha enfortit amb les aportacions 
d’una mirada transversal d’infància i adolescència cada dia més irreversible. Estem 
construint una estratègia de recerca àmplia, multidimensional, amb capacitat de 
vincular-se als grans reptes de la metròpoli, i d’aportar coneixements rigorosos que 
permetin transitar camins de transformació social i urbana.  

Tant de bo seguim aprofundint i millorant aquesta apassionant aventura conjunta. Vull 
expressar, en nom de l’IERMB, un agraïment sincer a l’equip de l’Institut Infància i 
Adolescència per fer-la possible, al costat d’un reconeixement per l’excel·lent feina 
realitzada i del desig de seguir avançant cap a una Barcelona on sigui possible exercir 
de forma quotidiana la plenitud de drets d’infants i adolescents.   

 

Ricard Gomà Carmona  
Director 
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona  
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CIIMU  

1998 - 2015  

•Etapa Consorci Institut de la Infància i el Món Urbà (CIIMU) 
L’Institut Infància i Adolescència és un instrument creat per l’Ajuntament de 
Barcelona l’any 1998 en forma de consorci integrat pel mateix Ajuntament i 
també per la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.  

IIAB  

2016 - 2018  

•Etapa Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB) 
El 2016, l’Institut Infància i Adolescència assumeix el seu nom actual i es 
reformula i redefineix amb el Pla estratègic 2016-2020, elaborat a partir 
d’un procés de reflexió consensuat i participat amb una seixantena 
d’institucions diferents del món local, la recerca i les entitats socials 
dedicades a la infància i l’adolescència.  

IIAB-IERMB  

2019 - ... 

•Etapa IIAB com a unitat autònoma dins l’IERMB 
El 2019, l’Institut Infància i Adolescència es dissol com a consorci i s’integra 
dins d’un consorci més gran i passa a ser una unitat especialitzada amb 
autonomia de gestió dins de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB), una decisió que es duu a terme per raons d’oportunitat, 
eficiència i interès públic, optimitzant recursos i simplificant estructures 
administratives dins de l’Ajuntament de Barcelona.  

2. Institut Infància i Adolescència  
 

Qui som? 

INSTRUMENT PÚBLIC PER ACOMPANYAR CANVIS EN ELS DRETS 

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 viure-hi aquesta etapa 
vital i per créixer amb dignitat i igualtat d’oportunitats. 

PONT ENTRE CONEIXEMENT I POLÍTICA PÚBLICA 

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. 

UNITAT ESPECIALITZADA DINS l’IERMB 

Som una unitat especialitzada dins de l’Institut d’Estudis Regionals Metropolitans de 
Barcelona amb autonomia de gestió i amb l’Ajuntament de Barcelona com a entitat 
promotora.  

  

 

 

D’on venim?  
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Missió  
 

UNA CIUTAT AMB IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A TOTS ELS 
INFANTS I ADOLESCENTS 

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. 
 

LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 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 reconeguts, com a subjectes i com a col·lectiu, observant el principi de 
l’interès superior de l’infant i invertint en 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. 

 

 

 

Marcs de treball  
 

  
 
Pla estratègic 2016-2020 

 
Agenda de recerca 2020-2023 

https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/10/Pla-Estrategic-2016-20_InstitutInfanciaAdolescenciaBCN.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/estrategia_recerca_IERMB_2020-23_sintesi.pdf
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L’equip (a desembre 2019) 

Al llarg del 2019, l’equip de treball s’ha conformat per 12 persones: una plantilla 
laboral de 4 persones contractades amb dedicació completa per les funcions de 
direcció, coordinació de projectes, investigació i comunicació i 7 persones 
investigadores amb dedicacions parcials en el marc de convenis, contractes de 
col·laboració i estudiants en pràctiques.  

 

DIRECCIÓ    

 

    

Laia Pineda     
Directora     
 

* Fins a juliol de 2019 va ser directora Maria Truñó, actual Comissionada d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona 
 

RECERCA I PROJECTES 

   

 

 

Emma Cortés Kenneth Pitarch Mari Corominas  
Coordinadora de 
projecte 

Investigador 
 

Investigadora 
doctoranda  

 

   

 

Elisa Stinus Miryam Navarro Elena Hernández  
Investigadora 
col·laboradora 

Investigadora 
col·laboradora 

Investigadora 
col·laboradora 

 

 

* També ha format part de l’equip de projectes, Alba Castejón, Adrián Zancajo i Marta Curran 
 

SERVEIS GENERALS 

 

   

Laia Curcoll   
Responsable de 
comunicació i 
secretaria 

  

 

* Durant bona part del 2019 Raquel Hernández ha assumit la comunicació i Montserrat Gifra la secretaria  
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3.  Què hem fet aquest 2019 
 

En el marc dels àmbits de treball previstos en el Pla Estratègic 2016-2020, durant el 
2019 hem seguit impulsant les 5 línies de treball de l’Institut Infància i Adolescència: 

 

Governança: Participació activa en diferents espais de treball i de 

representació institucional, per aportar mirada d’infància, obrir i 
nodrir debats socials informats per a que la infància sigui present en 
l’agenda política. A destacar la coordinació del grup de treball infància 
i igualtat d’oportunitats del Consell Municipal de Benestar Social. 

 

Observatori 0-17 Bcn: un programa que inclou diversos 

projectes relacionats amb l’obtenció i anàlisi de dades sobre les 
condicions de vida de la infància i adolescència i sobre l’exercici dels 
seus drets a la ciutat. 

 

Parlen els nens i nenes: un programa de recerca aplicada sobre 

el benestar de la infància a Barcelona a partir del seu punts de vista i 
amb el seu protagonisme. 

 

Ciutat jugable: un programa a partir del qual acompanyem 

l’Ajuntament de Barcelona per avançar cap a un model urbà que 
generi noves oportunitats de joc afavoreixi el dret al joc a la ciutat. 

 

Oportunitats educatives: analitzem la situació de l’educació de 

la infància i l’adolescència a Barcelona, amb un focus especial en les 
desigualtats educatives i identifiquen els principals reptes educatius 
de la ciutat. 

 

Altres col·laboracions: el 2019 iniciem un projecte 

d’assessorament i acompanyament a la Generalitat de Catalunya per 
a l’elaboració del Pla de Ludoteques de Catalunya 2020-2030 

 
I ho hem fet a partir de 3 eixos de treball:  
 
 Eix 1. Espais de treball per contribuir a millorar polítiques locals i fer avançar els 
drets de la infància i l’adolescència 

 Eix 2. Generar coneixement (recerques i treballs tècnics) vinculat a l’agenda 
pública 

 Eix 3. Enriquir el debat social compartint coneixement 
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Quadre d’activitats per línies i eixos de treball  
  

GOVERNANÇA 

Des del 2016, en el marc de la nova etapa de l’IIAB en la qual enriquir el debat social compartint coneixement 
s’erigeix com un dels seus principals eixos d’actuació estratègica, l’Institut Infància i Adolescència ha participat de 
forma activa en diferents espais aportant mirada d’infància, obrint i nodrint debats socials informats en els quals 
compartir les evidències generades. En tant que pont entre la recerca i la millora de les polítiques socials d’infància 
els espais de governança són essencials i estratègics per tal que la infància estigui present en l’agenda política i 
puguem avançar en l’exercici progressiu dels seus drets reconeguts.  

 

ESPAIS de TREBALL (eix 1) Institucions promotores 
1. Grup d’igualtat d’oportunitats en la infància 
Consell Municipal de Benestar Social COORDINACIÓ 

Més info 
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI: Dept. de Participació Social (AjBCN) 

2. Processos participatius amb infants PAM i PADs 
ASSESSORAMENT 

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (AjBCN) 
Àrea de Cultura, educació, ciència i comunitat (AjBCN) 
Consorci d’Educació de Barcelona 

3. Ciudades Amigas de la Infancia ASSESSORAMENT 

PER A LA RENOVACIÓ DEL SEGELL DE CIUTAT AMIGA DE 
LA INFÀNCIA 

UNICEF 
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (AjBCN): Dir. serveis d’infància, joventut i gent gran 

4. Grup Motor de Participació Infantil de 
l’Ajuntament de Barcelona INSTITUCIÓ MEMBRE  

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (AjBCN): Dir. serveis d’infància, joventut i gent gran 

5. Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
INSTITUCIÓ MEMBRE 

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (AjBCN): Dept. de Participació Social  

6. Pacte del temps de Barcelona INSTITUCIÓ 

MEMBRE 
Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda Comissionat d’Economia Social 
Barcelona Activa (AjBCN) 

7. Observatori dels Drets de la Infància de 
Catalunya VOCALS 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

8. Revista Barcelona Societat MEMBRES DEL CONSELL 

DE REDACCIÓ 
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (AjBCN): Dept. Recerca i Coneixement 

9. Taula per la prevenció i l’atenció de l’abús 
sexual infantil PARTICIPACIÓ 

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI: Dir. serveis d’infància, joventut i gent gran (AjBCN) 

10. Aliança Educació 360 PARTICIPACIÓ Fundació Jaume Bofill, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Diputació de Barcelona 

https://institutinfancia.cat/projectes/igualtatoportunitats_cmbs/
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OBSERVATORI 0-17 BCN 

Programa municipal de recerca en base a laboratoris temàtics i a un sistema integral d’indicadors per a l’elaboració anual de l’informe Dades clau 
d’infància i adolescència a Barcelona.  
Es proposa sistematitzar i actualitzar indicadors disponibles d’enquestes i registres per a la diagnosi anual panoràmica “Dades clau” a partir del 
sistema d’indicadors. A més es proposa respondre preguntes rellevants de polítiques públiques locals orientades a reduir la pobresa, l’exclusió 
social i les desigualtats en aquesta etapa vital tan estratègica a partir de laboratoris. 
Més info 

 
Per encàrrec de:  
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Ajuntament de Barcelona  
 
En col·laboració amb:  
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)  
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)  
IERMB - Àrea de Cohesió social i urbana 
 
Ajuntament de Barcelona:  

 Oficina Municipal de Dades (OMD): Dept. d’Estadística 

 Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI:  
o Direcció d’Innovació Social: Dept. de Recerca i Coneixement, Dept. Gestió de Sistemes d’Informació 
o Direcció d’Acció Social: Dept. de Joventut i Adolescència 
o Institut Municipal Serveis Socials (IMSS): Dept. Atenció i Acollida per Violència Masclista 
o Institut Municipal Persones Discapacitat (IMPD) 

 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat: Institut Municipal Educació (IMEB) 

 Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana: Institut Barcelona Esports (IBE) 

 
Altres institucions públiques (provisió de dades): 
Direcció General d’Atenció Infància i Adolescència (DGAIA), Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya 
Consorci Sanitari de Barcelona 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
 

 
 

https://institutinfancia.cat/projectes/observatori-0-17-bcn/
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ESPAIS de TREBALL (eix 1) RECERQUES i TREBALLS TÈCNICS (eix 2)  ENRIQUIR al DEBAT SOCIAL (eix3) 

1.Comissió transversal IMPULS I 

COORDINACIÓ 
1. Sistema integral d’indicadors infància i adolescència BCN 
SEGONA MONITORITZACIÓ  

1. La 'problematització de la dependència', polítiques públiques de 
renda i la pobresa severa a la infància de Barcelona PRESENTACIÓ 
LABORATORI FONS 0-16 A SEMINARI (Barcelona) 

 

2. Dades clau infància i adolescència 2019 (focus en gènere i 
desigualtats territorials) PUBLICACIÓ INFORME 

Informe 

2. Antropologia aplicada: l'avaluació dels impactes de les polítiques 
públiques de renda adreçades a la infància i adolescència 
PRESENTACIÓ LABORATORI FONS 0-16 A SEMINARI (Barcelona) 

 

3. Dades clau infància i adolescència 2019 (focus en gènere i 
desigualtats territorials) BASES PER A LA PUBLICACIÓ D’UN 

RESUM EXECUTIU EN FORMAT REVISTA COMUNICATIVA 

Resum executiu format revista 

3. Impactes del Fons 0-16 al benestar material, relacional i 
subjectiu de la infància i l'adolescència a Barcelona PRESENTACIÓ 
LABORATORI FONS 0-16 AL SEMINARI CRIANZA Y VULNERABILIDAD 
SOCIOCULTURAL (Barcelona) 

 
4. Laboratori “Avaluació d’impactes subjectius del Fons 0-16 
en la vida quotidiana d’infants i adolescents” TREBALL DE 

CAMP, ANÀLISI I REDACCIÓ INFORME (PENDENT DE PUBLICACIÓ) 

4. Construir una escola excel·lent, apoderadora i d’èxit en entorns 
desafavorits transformant l’avaluació PARTICIPACIÓ AL SEMINARI 
(Barcelona)  

 

5. Laboratori “Avaluació d’impactes subjectius del Fons 0-16 
en la vida quotidiana d’infants i adolescents” REDACCIÓ DEL 

RESUM EXECUTIU, AMB ACTUALITZACIÓ DE DADES (PENDENT DE 
PUBLICACIÓ) 

5. Impactes subjectius del Fons 0-16 en les vides dels infants, 
adolescents i les famílies ARTICLE PUBLICAT A LA REVISTA 
BARCELONA SOCIETAT NUM 23. 
Article 

 
6. Laboratori “Pobresa i desigualtats en la infància de 
Barcelona”. INICI DEL TREBALL PER A UNA JORNADA SOBRE 

POBRESA EL 2020 

 

 
7. Infografia “Desigualtat i pobresa infantil a Barcelona”:  
RELAT EN FORMAT INFOGRÀFIC SOBRE LES DESIGUALTATS I LA 
POBRESA INFANTIL A BARCELONA (PENDENT PUBLICACIÓ) 

 

 
8. Laboratori “Infància i emergència d’habitatge”. INICI DEL 

TREBALL PER A LA REALITZACIÓ D’UNA RECERCA ETONOGRÀFICA 
SOBRE INFÀNCIA I EMERGÈNCIA EN L’HABITATGE  

 

 
9. Dades d’infància i adolescència a l’informe sobre l’Estat de 
la ciutat 2019 CONTRIBUCIÓ A L’INFORME APORTANT 

PROACTIVAMENT DADES D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA  

 

 

 

  

https://institutinfancia.cat/mediateca/dades-clau-dinfancia-i-adolescencia-a-barcelona-2019/
https://institutinfancia.cat/mediateca/resum-format-revista-del-dades-clau-dinfancia-i-adolescencia-a-barcelona-2019/
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-impactes-subjectius-del-fons-0-16-en-la-vida-dels-infants-adolescents-i-les-seves-families/
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PARLEN ELS NENS I NENES: EL BENESTAR SUBJECTIU DE LA INFÀNCIA A BARCELONA  

Programa municipal de coneixement sobre el benestar subjectiu de la infància a Barcelona des del seu punt de vista i amb el seu 
protagonisme iniciat el curs 2016/17 com una recerca d’ampli abast social i territorial en base a una enquesta i metodologies participatives. 
Ha comptat amb un Grup Altaveu de nois i noies que ha obert espais de diàleg i ha generat diversos materials publicats: informe primeres 
dades de l’Enquesta, Agenda dels infants (pdf, vídeo i cartell).    
Més info 

 
Per encàrrec:  
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Aj. BCN 
 
En col·laboració amb: 
- Ajuntament de Barcelona:  

- Àrea de Drets Socials: Dept. Recerca i Coneixement / Dept. Promoció Infància / Dept. Participació Social / Dept. Família i Infància / Dept. Comunicació  
- Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat: Democràcia Activa / IMEB (Inst. Municipal Educació) 

- Altres institucions: CEB (Consorci d’Educació de Barcelona) / Representació de les Direccions de centres (Escola Mercè Rodoreda i Escola Heura) / Grup recerca ERIDQV (UdG) 

 
 

ESPAIS de TREBALL (eix 1) RECERQUES i TREBALLS TÈCNICS (eix 2) ENRIQUIR el DEBAT SOCIAL (eix 3) 

1. Grup motor del Parlen els nens i 
nenes COORDINACIÓ PEL DISSENY, 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROGRAMA  

1. Informe Parlen els nens i nenes PUBLICACIÓ DE 

L’INFORME DE RECERCA FINAL DEL PROGRAMA 
Informe 

1. La participación de los niñ@s y de los adolescentes en la construcción 
de la ciudad: derecho, principio y necesidad DOCÈNCIA (Barcelona) 

2. Grup Altaveu de nois i noies 
COORDINACIÓ DE L’ESPAI DE REPRESENTACIÓ 
DE L’AGENDA DELS INFANTS Més info 

2. Anàlisi en profunditat de les aportacions fetes 
pels infants als tallers del parlen els nenes i nenes 
PUBLICACIÓ DOCUMENT DE BASES DE LA RECERCA 
QUALITATIVA DEL PARLEN ELS NENS I NENES 
Document de treball 

2. 'The Children Have Their Say’ programme: the construction of the 
Children's Agenda and their social debate DOCÈNCIA (Barcelona) 

 

3. Anàlisi en profunditat de l’Enquesta de Benestar 
Subjectiu de la Infància a Barcelona PUBLICACIÓ 

DOCUMENT DE BASES DE LA RECERCA QUANTITATIVA DEL 
PARLEN ELS NENS I NENES 
Document de treball 

3. Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a 
Barcelona DOCÈNCIA (Barcelona) 

 

4. Presentació general del programa Parlen els nens i 
nenes PUBLICACIÓ AMB ELS PRINCIPALS RESULTATS DEL 

PROGRAMA (RECERCA I GRUP ALTAVEU) EN TRES IDIOMES 
Present. català, Present. castellà, Present. anglès 

4. Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona 
PRESENTACIÓ A SEMINARI DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA (Barcelona) 

 
5. Traducció del pòster 11 demandes dels infants per 
millorar el seu benestar TRADUCCIÓ AL CAST I ENG 

5. Experiències de generació de coneixement amb participació d'infants 
(promogudes per l'IIAB) PRESENTACIÓ A JORNADA LA PARTICIPACIÓ 

https://institutinfancia.cat/projectes/benestar/
https://institutinfancia.cat/mediateca/informe-parlen-els-nens-i-nenes-el-benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/
https://institutinfancia.cat/noticies/tornen-els-dialegs-amb-el-protagonisme-del-infants-del-grup-altaveu/
https://institutinfancia.cat/mediateca/analisi-en-profunditat-de-les-aportacions-fetes-pels-infants-als-tallers-del-parlen-els-nenes-i-nenes/
https://institutinfancia.cat/mediateca/analisi-en-profunditat-de-lenquesta-de-benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/
https://institutinfancia.cat/mediateca/presentacio-general-del-projecte-parlen-els-nens-i-nenes/
https://institutinfancia.cat/mediateca/presentacion-general-proyecto-hablan-los-ninos-y-ninas/
https://institutinfancia.cat/mediateca/presentation-the-children-have-their-say/
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Pòster en castellà, pòster en anglès INFANTIL A LES COMARQUES GIRONINES (Girona) 

 

6. Obrim dades: disponibles els microfitxers de 
l’enquesta de benestar subjectiu de la infància 
PUBLICACIÓ DELS FITXERS DE MICRODADES DE L’ENQUESTA 
AL REGISTRE D’ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ Més info 

6. La participación de los niñ@s y de los adolescentes en la construcción 
de la ciudad: derecho, principio y necesidad PRESENTACIÓ A JORNADA 
ENCUENTRO EUROPEO SLYMS (Barcelona) 

  
7. Do all children perceive the best health possible? PRESENTACIÓ AL 5th 
INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY ON 
CHILDREN AND ADOLESCENTS (Oviedo) 

  

8. Violence perceived by children in different contexts and its 
relationship with children's subjective well-being PRESENTACIÓ A SEMINARI 

7th HARUV INSTITUTE INTERNATIONAL PDD WORKSHOP (Jerusalem, Israel) Més 
info 

  
9. Àgora de drets sobre el dret a l’educació PARTICPACIÓ A LA SESSIÓ DE 
TREBALL  

  
10. L’assetjament a les escoles PARTICIPACIÓ A LA TERTÚLIA 
RADIOFÒNICA DEL PROGRAMA EL MATÍ DE BARCELONA (BETEVÉ RÀDIO) 
Programa 

  
11. S'hi troben bé els infants a l'escola? Parlen els nens i nenes ARTICLE 
PUBLICAT A EDUCA.BARCELONA Article  

  

12. 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 ARTICLE PUBLICAT A LA REVISTA BARCELONA SOCIETAT 
NUM 24 
Article 

 

 
 
 
 
 
 

https://institutinfancia.cat/mediateca/poster-las-11-demandas-de-la-agenda-de-los-ninos-y-nina/
https://institutinfancia.cat/mediateca/11-demands-on-the-childrens-agenda-for-improving-their-well-being/
https://institutinfancia.cat/noticies/obrim-dades-disponibles-els-microfitxers-de-lenquesta-de-benestar-subjectiu-de-la-infancia-a-barcelona/
https://institutinfancia.cat/noticies/participem-en-un-workshop-sobre-maltractament-i-benestar-infantil-a-jerusalem/
https://institutinfancia.cat/noticies/participem-en-un-workshop-sobre-maltractament-i-benestar-infantil-a-jerusalem/
https://beteve.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/assetjament-escola/
http://educa.barcelona/2019/06/30/shi-troben-be-els-infants-a-lescola-parlen-els-nens-i-nenes/
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-parlen.pdf
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CIUTAT JUGABLE  

Després de dos anys acompanyant i assessorant a l’Ajuntament de Barcelona per avançar cap a una política del joc a l’espai públic, a 
principis de 2019 es presenta el Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030 i s’ inicien els treballs per als seu desplegament progressiu, en 
els quals l’Institut Infància i Adolescència desenvolupa un rol d’impuls i acompanyament tant de la seva estructura de governança com del 
desplegament de les actuacions previstes. 

Més info 

 
Per encàrrec de:  
Institut Municipal de Parcs i Jardins, Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona  
 
En col·laboració amb: 
- Ajuntament de Barcelona: Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat / Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI / Institut Municipal de Persones amb 

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

 
 

ESPAIS de TREBALL (eix 1) RECERQUES i TREBALLS TÈCNICS (eix 2) ENRIQUIR el DEBAT SOCIAL (eix 3) 

1. Grup impulsor pel desplegament del Pla del joc a 
l’espai públic amb horitzó 2030 
COORDINACIÓ DE GERÈNCIES, COMISSIONATS I DIRECCIONS  

1. Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030 
PUBLICACIÓ I PRESENTACIÓ DEL PLA 
Pla del joc a l’espai públic  
Resum del pla en català, castellà i anglès 
Més info 

1. Jornada Joc i ciutat per presentar el Pla del joc a l’espai públic de 
Barcelona COORGANITZACIÓ Més info 

2. Grup coordinador pel desplegament del Pla del joc 
a l’espai públic amb horitzó 2030 
COORD. DE DIRECCIONS I RESPONSABLES TÈCNICS  

2. Guia de co-creació d’espais públics amb infants 
TREBALLS PREVIS PER A LA PUBLICACIÓ 

2. Jugabilitat a la ciutat: el Pla del joc a l'espai públic de Barcelona 
PRESENTACIÓ AL 1R CONGRÉS INTERNACIONAL DE L’ESPORT A LES 
GRANS CIUTATS (Barcelona) 

3. Espai transversal pel desplegament del Pla del joc 
a l’espai públic amb horitzó 2030 
COORD. DEPARTAMENTS IMPLICATS EN EL DESPLEGAMENT 
DE PROJECTES TRACTOR I ACTUACIONS CLAU 

3. Pla del joc a Barcelona, la importància d’un 
desplegament específic a les zones més pobres 
de la ciutat PUBLICACIÓ DOCUMENT DE TREBALL 

Document en català 
Document en anglès 

3. Reptes socials dels infants i les famílies de Barcelona PRESENTACIÓ 
A JORNADES KID’S CLUSTER (Barcelona) 

4. Comissió de seguiment pel procés participatiu del 
Pla del joc MEMBRES PARTICIPANTS 

4. Sistema d’indicadors per una ciutat jugable 
BASES PER A L’ELABORACIÓ DEL SISTEMA 

4. Ciutats Jugables: una transició cap a ciutats amb vida 
PARTICIPACIÓ A DEBAT OBERT MERCAT D’INTERCANVI I CONVERSA 
(Olot) 

5. Grup de treball de Convivència amb gossos a 
l'espai públic MEMBRES PARTCIPANTS  

5. Observació dinàmiques de joc a l’espai públic 
de Barcelona TREBALLS PREVIS PER A L’OBSERVACIÓ 

5. El poder del joc en experiències de participació i per a la 
transformació social. Ciutat jugable: el joc al centre de les polítiques 

https://institutinfancia.cat/projectes/ciutatjugable/
https://institutinfancia.cat/mediateca/pla-del-joc-a-lespai-public-de-barcelona-amb-horitzo-2030/
https://institutinfancia.cat/mediateca/resum-del-pla-de-joc-a-lespai-public-de-barcelona-amb-horitzo-2030/
https://institutinfancia.cat/mediateca/resumen-del-plan-del-juego-en-el-espacio-publico-con-horizonte-2030/
https://institutinfancia.cat/mediateca/play-plan-barcelona-sumary/
https://institutinfancia.cat/noticies/barcelona-presenta-el-primer-pla-del-joc-a-lespai-public/
https://institutinfancia.cat/noticies/barcelona-debat-sobre-el-joc-dinfants-i-adolescents-i-lespai-public/
https://institutinfancia.cat/mediateca/presentacio-pla-del-joc-a-lespai-public-un-desplegament-especific-i-contextualitzat-a-les-zones-pobres-de-la-ciutat/
https://institutinfancia.cat/mediateca/presentation-plan-for-play-in-public-spaces-a-context-specific-deployment-in-the-poorer-areas-onf-the-city/
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d’urbanisme i espai públic PARTICIPACIÓ A TAULA RODONA A LES 
JORNADES LUDOS XXI (Barcelona) Més info 

  

6. Public Space Play Masterplan 2020-2030 in Barcelona City: the 
importance of a context-specific deployment in the poorer areas 
PRESENTACIÓ A JORNADES CHILD IN THE CITY (Leeds, Anglaterra) Més 
info 

  

7. El Rol del verd urbà al nou Pla del joc a l'espai públic de Barcelona 
PRESENTACIÓ A LA TAULA PER L’APLICACIÓ DE SOLUCIONS BASADES 
EN LA NATURALESA I INFRAESTRUCTURA VERDA A LA REGIÓ URBANA 
DE BARCELONA (Barcelona) Més info 

  
8. Vida Comunitària y el Juego. Urbanismo cuidador: Infancia, 
adolescencia i comunidad PRESENTACIÓ A LA II TROBADA D’HIVERN 
CAP A UN BARRI CUIDADOR (València) Més info 

  
23. Els joc dels infants com a motor de vida comunitària 
PRESENTACIÓ A JORNADES (L’Hospitalet de Llobregat) Més info 

  

9. Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnosi de les oportunitats de joc a 
l'espai públic de Barcelona ARTICLE PUBLICAT A L’ANUARI 
METROPOLITÀ DE BARCELONA  
Article en català 
Article en anglès 

  
10. Ciutat jugable PARTICIPACIÓ EN TERTÚLIA RADIOFÒNICA RÀDIO 
LA FUNDICIÓ  

 

  

https://institutinfancia.cat/noticies/el-pla-del-joc-a-lespai-public-suscita-interes-en-forums-i-seminaris-nacionals-i-internacionals/
https://institutinfancia.cat/noticies/presentem-el-pla-del-joc-a-leeds-en-el-seminari-de-pobresa-de-child-in-the-city/
https://institutinfancia.cat/noticies/presentem-el-pla-del-joc-a-leeds-en-el-seminari-de-pobresa-de-child-in-the-city/
https://institutinfancia.cat/noticies/el-pla-del-joc-a-lespai-public-suscita-interes-en-forums-i-seminaris-nacionals-i-internacionals/
https://institutinfancia.cat/noticies/el-pla-del-joc-a-lespai-public-suscita-interes-en-forums-i-seminaris-nacionals-i-internacionals/
https://institutinfancia.cat/noticies/el-pla-del-joc-a-lespai-public-suscita-interes-en-forums-i-seminaris-nacionals-i-internacionals/
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-ciutat-jugable-i-ciutat-jugada-diagnosi-de-les-oportunitats-de-joc-a-lespai-public-de-barcelona/
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-a-playable-city-and-a-city-at-play/
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OPORTUNITATS EDUCATIVES DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA  

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és un projecte de llarg recorregut que vol aportar una diagnosi de la 

situació de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local. 

Inclou l’elaboració d’informes sobre l’estat de l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat i la seva divulgació i retorn social en 

diversos espais municipals i de treball amb la comunitat educativa. 

Més info 
 
Per encàrrec de:  
Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Ajuntament de Barcelona  
 
En col·laboració amb:  
Consorci d’Educació de Barcelona 
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona: Direcció d’Infància, Joventut i Gent Gran) 
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 
Institut Barcelona Esports (IBE)  
Fundació BCN FP  

 

ESPAIS de TREBALL (eix 1) RECERQUES i TREBALLS TÈCNICS (eix2) ENRIQUIR el DEBAT SOCIAL (eix 3) 

1. Comitè Assessor IMPULS I COORDINACIÓ DEL 
COMITÈ ASSESSOR PER L’INFORME 

1. Oportunitats educatives de la infància i 
l’adolescència a Barcelona 2018-2019 
PUBLICACIÓ DE L’INFORME I RESUM EXECUTIU 

Informe  
Resum executiu en català 
Resum executiu en castellà 

1. Els reptes educatius de Barcelona: una mirada en clau d’equitat 
ARTICLE PUBLICAT A EL CRÍTIC 
Article 

 2. Publicació de les 4 infografies 
d’Oportunitats educatives de la infància i 
l’adolescència a Barcelona 2018-2019 
ELABORACIÓ I PUBLICACIÓ 
Els reptes educatius de Barcelona en 4 
infografies 

2. Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència: informes per 
basar les polítiques públiques en evidències ARTICLE PUBLICAT A LA 
REVISTA BARCELONA SOCIETAT 
Article 

  3. 14 reptes de ciutat per tenir més i millors oportunitats educatives 
ARTICLE PUBLICAT A EDUCA BARCELONA 
Article 

https://institutinfancia.cat/projectes/oportunitatseducatives/
https://institutinfancia.cat/mediateca/informe-oportunitats-educatives-de-la-infancia-i-ladolescencia-a-barcelona-2018-2019/
https://institutinfancia.cat/mediateca/resum-executiu-de-linforme-oportunitats-educatives-a-barcelona-2018-2019/
https://institutinfancia.cat/mediateca/resumen-ejecutivo-del-informe-oportunidades-educativas-en-barcelona-2018-2019/
https://institutinfancia.cat/blog/els-reptes-educatius-de-barcelona-una-mirada-en-clau-dequitat/
https://institutinfancia.cat/noticies/els-reptes-educatius-de-barcelona-en-4-infografies/
https://institutinfancia.cat/noticies/els-reptes-educatius-de-barcelona-en-4-infografies/
https://institutinfancia.cat/mediateca/revista-barcelona-societat-oportunitats-educatives-a-barcelona/
https://institutinfancia.cat/blog/14-reptes-de-ciutat-per-tenir-mes-i-millors-oportunitats-educatives/
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ALTRES COL·LABORACIONS  
 

 

Pla de Ludoteques de Catalunya 2020-2030, de la Generalitat de Catalunya  

L’Institut Infància i Adolescència assessora i acompanya la Generalitat de Catalunya, concretament la Direcció d’Acció Cívica i Comunitària, en 
l’elaboració del Pla de Ludoteques de Catalunya, intervenint en diferents fases de l’elaboració: des de l’elaboració del marc conceptual fins a 
la revisió del document final, passant pel suport en diferents fases d’elaboració del pla. 

 
Per encàrrec de:  
Direcció d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya 
 
En col·laboració amb:  
Departament de Promoció de la Infància, Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona  
 

ESPAIS de TREBALL (eix 1) RECERQUES i TREBALLS TÈCNICS (eix2) ENRIQUIR el DEBAT SOCIAL (eix 3) 

1. Comitè Assessor IMPULS I COORDINACIÓ DEL 
COMITÈ ASSESSOR PER L’INFORME  

1. Bases per la definició del guió de contingut, 
procés d’elaboració del pla i l'elaboració 
d'objectius i propostes d'actuació DOCUMENT 

DE TREBALL 

 

 

 

 

 

 

Premi Escola Participa 2018-2019 

L’Institut Infància i Adolescència participa com a membre del jurat dels premis Escola Participa organitzat per la Generalitat de Catalunya i 
dirigit als centres de primària o secundària catalans que hagin dut a terme experiències de participació a l’escola que contribueixin a 
l’apoderament dels i les alumnes en la gestió i la vida dels centres.  

 
Per encàrrec de:  
Direcció general de Participació ciutadana, Generalitat de Catalunya 
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Resum per eixos de treball  
 

ESPAIS de TREBALL 
(eix 1) 

9 espais coordinats  
9 espais participats 
2 assessoraments 
1 membres de jurat 

 

RECERQUES i 
TREBALLS TÈCNICS 
(eix2) 

1 mesura de govern 
4 informes  
11 resums executius 
4 documents de treball  
8 treballs tècnics  
7 infografies 

 

ENRIQUIR el DEBAT 
SOCIAL (eix 3) 

ACTES 
1 jornada coorganitzada 
22 presentacions en jornades, congressos o seminaris d’altri 
 
PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ (*) 
48 impactes en premsa, ràdio, televisió i mitjans online 
8 articles propis en mitjans de comunicació 
2 tertúlies radiofòniques 
3 notes de premsa enviades (conjuntament IIAB i Aj. Barcelona):  

 L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona s’integra a 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(16/01/2020) 

 Barcelona presenta el primer Pla del Joc a l’espai públic 
(6/02/2020) 

 Augmenta el nombre de graduats en ESO i els infants menors de 
3 anys escolaritzats a Barcelona (17/07/2020) 

 
(*) Veure apartat “Detall d’impactes als mitjans de comunicació”  
 
COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE MITJANS PROPIS 

> WEB 
32 noves notícies al web  
10 nous articles al blog  
39 noves publicacions a mediateca 
11.237 visites úniques al web 
37.767  descàrregues de documents  

 
> BUTLLETÍ  

6 butlletins enviats  
1.212 destinataris 
43,4% taxa mitjana d’obertura i 9,16% taxa mitjana de clics als 
enllaços 

 
> TWITTER 

2.234 seguidors a 31 desembre de 2019 (289 més que el 2018) 
 

 

 

https://institutinfancia.cat/mediateca/nota-de-premsa-linstitut-infancia-i-adolescencia-de-barcelona-sintegra-a-linstitut-destudis-regionals-i-metropolitans-de-barcelona/
https://institutinfancia.cat/mediateca/nota-de-premsa-linstitut-infancia-i-adolescencia-de-barcelona-sintegra-a-linstitut-destudis-regionals-i-metropolitans-de-barcelona/
https://institutinfancia.cat/mediateca/np-barcelona-presenta-el-primer-pla-del-joc-a-lespai-public/
https://institutinfancia.cat/mediateca/np-augmenta-el-nombre-de-graduats-en-eso-i-els-infants-menors-de-3-anys-escolaritzats-a-barcelona/
https://institutinfancia.cat/mediateca/np-augmenta-el-nombre-de-graduats-en-eso-i-els-infants-menors-de-3-anys-escolaritzats-a-barcelona/
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DETALL D’IMPACTES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  
 
El resultat de les diferents gestions amb mitjans han suposat 48 aparicions a mitjans 
de comunicació, incloent 5 entrevistes i 8 articles propis publicats en premsa.  
 

SEGONS TIPUS DE MIJTÀ DE COMUNICACIÓ 

Ràdio 

 

Televisió 

 

Premsa 

 

Online 

 

Total 

 

4 
 

2 15 27 48 

8 són articles propis publicats en premsa 5 són entrevistes o contenen declaracions 

 

SEGONS 
PROGRAMA 

    

Observatori 0-17 
Parlen els nens 

i nenes 
Ciutat jugable 

Oportunitats 
educatives Total 

67  

18 
 

 

4 
 

27 18 

 

 
 
 
 

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

 

DATA 
TIPUS 
MITJÀ 

MITJÀ TITULAR  

15/1/2019 
Premsa 
escrita 

El Culturista Editorial: Botes d'aigua  

15/1/2019 
Premsa 
escrita 

El Culturista Entrevista a Maria Truñó  

6/2/2019 online 3/24  Barcelona presenta el primer pla del joc a l'espai públic  

6/2/2019 online Ara La pilota torna a ser benvinguda a les places de Barcelona  

6/2/2019 online Ara 
Sam Williams: "els nens volen més arbres, carrers per córrer i 
respirar aire net"  

6/2/2019 tv Betevé  
Barcelona retira la prohibició de jugar a pilota en parcs i 
places  

6/2/2019 online 
El Diari de 
l'Educació  

Barcelona, de ciutat amb àrees de joc a 'ciutat jugable'  

6/2/2019 online El Mundo  
Colau cortará calles los domingos para ampliar espacios de la 
vía pública donde se pueda jugar  

SEGONS INICIATIVA   
Per iniciativa del mitjà 8   

 Per iniciativa de l’Institut 40  

TOTAL  48  

https://elculturista.cat/revista/
https://elculturista.cat/entrada-culturista/maria-truno/
https://www.ccma.cat/324/barcelona-presenta-el-primer-pla-del-joc-a-lespai-public/noticia/2902462/
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-ja-prohibeix-jugar-carrer_0_2175382591.html
https://www.ara.cat/societat/arbres-carrer-respirar-aire-net_0_2175982439.html
https://www.ara.cat/societat/arbres-carrer-respirar-aire-net_0_2175982439.html
https://beteve.cat/politica/barcelona-retira-prohibicio-jugar-pilota-parcs-places/
https://beteve.cat/politica/barcelona-retira-prohibicio-jugar-pilota-parcs-places/
http://diarieducacio.cat/barcelona-de-ciutat-amb-arees-de-joc-a-ciutat-jugable/
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/02/06/5c5b2e5d21efa0996b8b4707.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/02/06/5c5b2e5d21efa0996b8b4707.html
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6/2/2019 online 
La 
Vanguardia 

Encuesta: ¿Apruebas que se pueda jugar a pelota en algunas 
calles y plazas?  

6/2/2019 online 
La 
Vanguardia 

Barcelona quiere asegurar el derecho al juego y cortará calles 
los domingos para ampliar espacios  

6/2/2019 online El Periódico  Colau retirará al fin los carteles 'antiniños' de todas las plazas  

6/2/2019 online Vilaweb Barcelona presenta el primer pla del joc a l'espai públic  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

Ara La pilota torna a ser benvinguda a les places de Barcelona  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

Ara 
Sam Williams: "els nens volen més arbres, carrers per córres i 
respirar aire net"  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

El Periódico  Colau retirarà per fi els cartells 'antinens' de totes les places  

7/2/2019 ràdio  La Cope  Es posa en marxa "el pla del joc" a Barcelona  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

La razón Quitan los carteles que prohiben jugar a pelota  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

La 
Vanguardia 

Jocs amb regles  

7/2/2019 
Premsa 
escrita 

La 
Vanguardia 

Barcelona deixa de prohibir als nens ugar a pilota al carrer  

7/2/2019 ràdio  Rac1 Barcelona traurà els cartells on diu "prohibit jugar a pilota"  

13/2/2019 ràdio  Betevé  El matí de Barcelona: tertúlia sobre assetjament a l’escola  

24/2/2019 online 
La 
Vanguardia 

El ‘patio trasero’ del Ayuntamiento de Barcelona inicia el 
cambio de look  

28/2/2019 online Public Space Entrevista a Francesco Tonucci (jornada Joc i Ciutat)  

7/3/2019 
Premsa 
escrita 

Público - El 
quinze 

Una ciudad para jugar  

1/5/2019 
Premsa 
escrita 

Barcelona 
Societat 

Impactes subjectius del Fons 016 en la vida dels infants, 
adolescents i les famílies  

30/6/2019 online 
Educa 
Barcelona 

S'hi troben bé els infants a l'escola? Parlen els nens i nenes  

15/7/2019 
Premsa 
escrita 

Anuari 
Metropolità 
de Barcelona 

Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnnosi de les oportunitats 
de joc a l'espai públic de Barcelona  

15/7/2019 online 
Anuari 
Metropolità 
de Barcelona 

Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnnosi de les oportunitats 
de joc a l'espai públic de Barcelona CATALÀ   

15/7/2019 online 
Anuari 
Metropolità 
de Barcelona 

Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnnosi de les oportunitats 
de joc a l'espai públic de Barcelona ANGLÈS   

17/7/2019 online Al dia 
Augmenten a Barcelona els graduats a l'ESO i els menors de 3 
ansy escolaritzats  

17/7/2019 online Al dia 
Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes que 
no assoleixen les competències bàsiques a l'ESO a Barcelona 

17/7/2019 online Ara online 
Un alumne de Ciutat Vella té sis vegades més possibilitats de 
fracàs escolar que un de Sarrià  

17/7/2019 online CATzona 
Un alumne de Ciutat Vella té sis vegades més possibilitats de 
fracàs escolar que un de Sarrià 

17/7/2019 online CCMA 
Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes que 
no assoleixen les competències bàsiques a l'ESO a Barcelona  

17/7/2019 online Critic Francesco Tonucci: “Els polítics haurien d’aconseguir més 

https://www.lavanguardia.com/participacion/encuestas/20190206/46255797687/ninos-jugar-pelota-calles-plazas.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/encuestas/20190206/46255797687/ninos-jugar-pelota-calles-plazas.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190206/46266669954/barcelona-quiere-asegurar-el-derecho-al-juego-y-cortara-calles-los-domingos-para-ampliar-espacios.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190206/46266669954/barcelona-quiere-asegurar-el-derecho-al-juego-y-cortara-calles-los-domingos-para-ampliar-espacios.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190206/colau-retirara-al-fin-los-carteles-antininos-7289104
https://www.vilaweb.cat/noticies/barcelona-presenta-el-primer-pla-del-joc-a-lespai-public/
https://goo.gl/w2x8ZC
https://www.rac1.cat/info-rac1/20190206/46269709748/barcelona-cartells-prohibit-jugar-a-pilota.html
https://beteve.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/assetjament-escola/
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190224/46637877389/barcelona-urbanismo-obras-ciutat-vella.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190224/46637877389/barcelona-urbanismo-obras-ciutat-vella.html
https://www.publicspace.org/ca/multimedia/-/post/the-space-for-true-play-is-not-one-of-swings-and-slides-monitored-by-adults
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-impactes-subjectius-del-fons-0-16-en-la-vida-dels-infants-adolescents-i-les-seves-families/
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-impactes-subjectius-del-fons-0-16-en-la-vida-dels-infants-adolescents-i-les-seves-families/
http://educa.barcelona/2019/06/30/shi-troben-be-els-infants-a-lescola-parlen-els-nens-i-nenes/
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-ciutat-jugable-i-ciutat-jugada-diagnosi-de-les-oportunitats-de-joc-a-lespai-public-de-barcelona/
https://institutinfancia.cat/mediateca/article-ciutat-jugable-i-ciutat-jugada-diagnosi-de-les-oportunitats-de-joc-a-lespai-public-de-barcelona/
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2019/07/CiutatJugableiJugada_AnuariIERMB2018.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2019/07/CiutatJugableiJugada_AnuariIERMB2018.pdf
https://www.aldia.cat/catalunya/noticia-augmenten-barcelona-els-graduats-leso-els-nens-menors-anys-escolaritzats-20190717154403.html
https://www.aldia.cat/catalunya/noticia-augmenten-barcelona-els-graduats-leso-els-nens-menors-anys-escolaritzats-20190717154403.html
https://www.ara.cat/societat/fracas-escolar_0_2271972901.html
https://www.ara.cat/societat/fracas-escolar_0_2271972901.html
https://www.ccma.cat/324/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/noticia/2935981/
https://www.ccma.cat/324/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/noticia/2935981/
https://www.elcritic.cat/entrevistes/francesco-tonucci-els-politics-haurien-daconseguir-mes-seguretat-amb-la-presencia-de-nens-al-carrer-i-no-amb-la-por-29737
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seguretat amb la presència de nens al carrer i no amb la por”  

17/7/2019 online La república 
Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes que 
no assoleixen les competències bàsiques a l'ESO a Barcelona  

17/7/2019 online Social.cat 
L'alumnat que no assoleix les competències bàsiques es 
duplica als districtes amb menor renda  

17/7/2019 online TotBarcelona 
Els alumnes de Nou Barris i Ciutat Vella suspenen els doble de 
coneixements d'ESO  

17/7/2019 online Vilaweb 
Ciutat Vella i Nou Barris dupliquen la mitjana d'alumnes que 
no assoleixen les competències bàsiques a l'ESO a Barcelona  

18/7/2019 
Premsa 
escrita 

Ara El fracàs escolar s'agreuja als districtes més pobres 

18/7/2019 online Diari El jardi  
Sarrià-Sant Gervasi lidera la desigualtat educativa entre 
districtes de Barcelona  

4/9/2019 online 
Educa 
Barcelona 

Els alumnes que suspenen les competències bàsiques a Ciutat 
Vella dupliquen gairebe  

24/9/2019 online 
Catalunya 
Plural  

Els alumnes que suspenen les competències bàsiques a Ciutat 
Vella gairebé tripliquen la mitjana de Barcelona  

8/10/2019 online Crític  
Els reptes educatius de Barcelona: una mirada en clau 
d’equitat  

22/10/2019 online 
Educa 
Barcelona 

14 reptes de ciutat per tenir més i millors oportunitats 
educatives  

1/11/2019 
Premsa 
escrita 

Barcelona 
Societat 

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  

1/11/2019 
Premsa 
escrita 

Barcelona 
Societat 

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

9/12/2019 ràdio  La Fundició 
Ciutat jugable: conversa amb Emma Cortés al programa de 
ràdio "des dels blocs, La Fundició"  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elcritic.cat/entrevistes/francesco-tonucci-els-politics-haurien-daconseguir-mes-seguretat-amb-la-presencia-de-nens-al-carrer-i-no-amb-la-por-29737
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/
https://www.social.cat/noticia/10524/a-les-escoles-dels-districtes-amb-menys-renda-es-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-asso
https://www.social.cat/noticia/10524/a-les-escoles-dels-districtes-amb-menys-renda-es-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-asso
https://www.totbarcelona.cat/societat/els-alumnes-de-nou-barris-i-ciutat-vella-suspenen-el-doble-els-coneixements-d-eso-64483/
https://www.totbarcelona.cat/societat/els-alumnes-de-nou-barris-i-ciutat-vella-suspenen-el-doble-els-coneixements-d-eso-64483/
https://www.vilaweb.cat/noticies/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/
https://www.vilaweb.cat/noticies/ciutat-vella-i-nou-barris-dupliquen-la-mitjana-dalumnes-que-no-assoleixen-les-competencies-basiques-a-leso-a-barcelona/
https://diarieljardi.cat/sarria-sant-gervasi-lidera-la-desigualtat-socioeducativa-entre-districtes-de-barcelona/
https://diarieljardi.cat/sarria-sant-gervasi-lidera-la-desigualtat-socioeducativa-entre-districtes-de-barcelona/
http://educa.barcelona/2019/09/04/els-alumnes-que-suspenen-les-competencies-basiques-a-ciutat-vella-gairebe-tripliquen-la-mitjana-de-barcelona/
http://educa.barcelona/2019/09/04/els-alumnes-que-suspenen-les-competencies-basiques-a-ciutat-vella-gairebe-tripliquen-la-mitjana-de-barcelona/
https://catalunyaplural.cat/ca/els-alumnes-que-suspenen-les-competencies-basiques-a-ciutat-vella-gairebe-tripliquen-la-mitjana-de-barcelona/
https://catalunyaplural.cat/ca/els-alumnes-que-suspenen-les-competencies-basiques-a-ciutat-vella-gairebe-tripliquen-la-mitjana-de-barcelona/
https://www.elcritic.cat/opinio/els-reptes-educatius-de-barcelona-una-mirada-en-clau-dequitat-36636
https://www.elcritic.cat/opinio/els-reptes-educatius-de-barcelona-una-mirada-en-clau-dequitat-36636
http://educa.barcelona/2019/10/22/14-reptes-de-ciutat-per-tenir-mes-i-millors-oportunitats-educatives/
http://educa.barcelona/2019/10/22/14-reptes-de-ciutat-per-tenir-mes-i-millors-oportunitats-educatives/
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-parlen.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-parlen.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-parlen.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-oportedu.pdf
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200417_revista-barcelona-societat-24-article-oportedu.pdf
http://lafundicio.net/desdelsblocs/portfolio-category/radio-ca/?lang=ca
http://lafundicio.net/desdelsblocs/portfolio-category/radio-ca/?lang=ca
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http://www.institutinfancia.cat/
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