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 Mirada comparativa entre les 
recomanacions del Grup d’Infància del CMBS 
al Pacte de Ciutat i el que recull finalment el 
Pacte per Barcelona en relació a la infància i 
l’adolescència 
 

Juliol de 2020  

 

ENLLAÇOS DE REFERÈNCIA: 

Notícia Institut Infància i Adolescència sobre aportacions GT Infància al CMBS:  Fem valoracions sobre la 

gestió de la Covid-19 i identifiquem 4 prioritats en clau d’infància pel Pacte de Ciutat a través del CMBS 

Document de síntesi CMBS al Pacte de Ciutat (aportacions de tots els GT): Les polítiques socials municipals 

davant l’impacte de la COVID-19, aportacions del Consell Municipal de Benestar Social 

Pacte per Barcelona: PACTE PER BARCELONA 

 

APORTACIONS GT 
INFÀNCIA DEL CMBS AL 

PACTE DE CIUTAT 

QUÈ RECULL EL PACTE PER BARCELONA 
RESPECTE A LES PROPOSTES QUE ELS VAM 

FER ARRIBAR? 

4 PRIORITATS                         
en el marc de la crisi oberta 

per la covid-19 

10 OBJECTIUS  

amb actuacions específiques per cada un d’ells 

1. Garantir els mínims 
necessaris a la infància i 
adolescència i enfortir i 
assegurar que totes les 
famílies vulnerables amb fills 
a càrrec 0-16 anys puguin 
rebre l’ajut d’emergència 
municipal Fons 0-16.  

 

C. Impulsar l’acció comunitària reforçant els serveis socials i la seva 
articulació amb el teixit social i d’entitats, per respondre a la crisi i 
a les noves vulnerabilitats que s’afegeixen a les desigualtats 
existents, apostant pel paper de les cures a la nostra societat.  

 Crear un sistema d’ajuts complementaris a l’ingrés mínim 
vital i a la renda garantida de ciutadania, amb especial 
atenció a la pobresa infantil i a les persones amb 
discapacitat. 
 

 Reforçar el suport a la infància, prioritzant les famílies en 
situació de vulnerabilitat, i posant especial atenció en les 
monoparentals i les nombroses. Ampliar les beques 
menjador tot l’any, els centres oberts, així com l’atenció i 
prevenció de la violència envers els infants. 

https://institutinfancia.cat/noticies/fem-valoracions-sobre-la-gestio-de-la-covid19-en-clau-dinfancia-al-pacte-de-ciutat-a-traves-del-cmbs/
https://institutinfancia.cat/noticies/fem-valoracions-sobre-la-gestio-de-la-covid19-en-clau-dinfancia-al-pacte-de-ciutat-a-traves-del-cmbs/
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/politiques-socials-municipals-covid-19-cmbs.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/politiques-socials-municipals-covid-19-cmbs.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/07/4_5816732745082079193.pdf
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2. Definir i impulsar accions per 
a lluitar contra les 
desigualtats educatives que 
minven les oportunitats dels 
infants i retallen els seus 
horitzons.  

 

B. Apostar per sectors econòmics resilients i innovadors, afavorint 

la diversificació, gràcies a l’acceleració de la transformació digital i a 

la capacitat tecnològica de la ciutat. 

• Ampliar la infraestructura (terminals) per erradicar la bretxa 
digital motivada per la privació material (sobretot en el sector 
educatiu). Integrar a les biblioteques de Barcelona una xarxa de 
digitalització i d’alfabetització digital, en especial de les 
persones grans. 

 

G. Apostar per construir un sistema educatiu i una xarxa educadora 
que garanteixi la igualtat d’oportunitats i constitueixi l’eina bàsica 
per garantir l’equitat social. Potenciar el capital científic de la 
ciutat, el seu valor per definir estratègies de futur i consolidar 
Barcelona com a espai de recerca.  

• Desenvolupar el caràcter de ciutat educadora de Barcelona, 
amb més connexió amb el món de la cultura, la recerca científica 
i els ateneus de cultura popular. Promoure una figura 
coordinadora en tots els centres educatius d’alta complexitat 
per connectar l’aprenentatge dins i fora de l’escola, en xarxa 
amb tots els agents i recursos de l’entorn.  

• Reconèixer l’educació en el lleure com un dret destacant el 
temps fora de l’escola com a eina d’aprenentatge. Garantir 
durant tot l’any l’aprenentatge extraescolar i el lleure educatiu a 
tots els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, 
incrementant la cobertura gratuïta d’activitats extraescolars i les 
subvencions al teixit associatiu del món educatiu. 

• Facilitar usos educatius dels equipaments i de l’espai públic a 
l’aire lliure per resoldre necessitats d’espai i generar més 
connexions dels centres escolars amb l’entorn, a fi de millorar els 
aprenentatges.  

• Assegurar la universalització de l’accés a les oportunitats 
educatives: reforçar l’atenció en la franja dels 0 als 6 anys, tot 
ampliant les places d’escola bressol; fer un pla de xoc contra 
l’abandonament escolar i intensificar la lluita contra la 
segregació. Augmentar la dotació de personal als centres d’alta 
complexitat per garantir l’oferta de reforç educatiu i incrementar 
el nombre d’educadors socials al centre.  

• Combatre la bretxa digital en l’àmbit educatiu amb un pla 
específic. Promoure la figura de referent o mentor digital entre 
les famílies que les assessori i orienti en l’acompanyament a 
l’escolaritat dels seus fills i filles i els plans de capacitació 
parental en els centres educatius d’alta complexitat. Promoure 
el desenvolupament de programes de formació al llarg de la 
vida.  

 



3 

   
 

3. Reforçar els dispositius per 
protegir els infants de 
qualsevol forma de 
maltractament o violència a 
la llar i estar especialment 
atents a la seva salut mental.  

 

C. Impulsar l’acció comunitària reforçant els serveis socials i la seva 
articulació amb el teixit social i d’entitats, per respondre a la crisi i 
a les noves vulnerabilitats que s’afegeixen a les desigualtats 
existents, apostant pel paper de les cures a la nostra societat.  

• Reforçar el suport a la infància, prioritzant les famílies en 
situació de vulnerabilitat, i posant especial atenció en les 
monoparentals i les nombroses. Ampliar les beques menjador 
tot l’any, els centres oberts, així com l’atenció i prevenció de la 
violència envers els infants. 

• Dotar de més recursos la lluita contra l’exclusió social, la 
pobresa i la violència masclista, amb programes i serveis de 
prevenció i atenció, en col·laboració amb les entitats del sector. 

4. Escoltar els infants i 
adolescents i garantir vies de 
participació permanents.  

 

 

 

RECOMANACIÓ NO REFLECTIDA AL PACTE!  

 


