FITXA D’INFORMACIÓ CLAU: primera aproximació a l’estat de situació

Dret a un nivell de vida adequat
GRUP 1
ALGUNS ACLARIMENTS DE PARTIDA
 Aquesta fitxa només recull una selecció d’informació provisional que considerem clau per al debat que
volem generar en el foro. Es tracta d’informació provinent de diverses fonts i que tenen diferent abast
(nivell local i més general, per tal de poder fer sempre que sigui possible un exercici comparatiu).
 Hem considerat que tant rellevant és la informació objectiva procedent de bases de dades diverses
(fonts secundàries), com aquella altra més subjectiva aportada per professionals de la xarxa, infants i
adolescents que aporten la seva visió sobre la realitat (fonts primàries). El diàleg entre aquests dos
tipus d’informació pensem que ens ajudarà en l’exercici de comprensió i d’anàlisi de la realitat.
 Les fonts primàries d’informació creades ad hoc són: enquesta mitjançant formularis online i el propi
espai de debat generat a partir del foro “Drets per fer possible la infància”.
 Hem incorporat en la cerca d’informació la perspectiva de gènere i de la interseccionalitat (interrelació
edat, classe social, ètnia, religió, identitat de gènere, discapacitat...), per defugir un tractament
homogeneïtzador de la informació i per comprendre millor la complexitat de la realitat, les necessitats
dels infants i les causes de desigualtat.
 No sempre hem trobat disponible informació sobre qüestions que consideràvem rellevants, la qual
cosa pensem que hem de visibilitzar perquè aquesta absència d’informació ja és, en si mateixa,
significativa.

BREUS APUNTS SOBRE DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES PER CONTEXTUALITZAR
 Total població 0-18 anys a Badalona (2020): 45.828 (20,53% de la població total)
 Distribució per sexes: 51,92% nois | 48,07% noies
 Distribució territorial: quasi el 40% de població 0-18 anys es concentra als barris de Sant Roc,
Artigues, La Salut i Llefià.
 Població 0-18 anys amb diversitat funcional (2020): 826 (65,49% nois i 34,50% noies).
 Població 0-17 anys procedent de l’estranger (2019): 1.040 persones. Quasi el 65% de població 0-18
anys de nacionalitat estrangera es concentra als barris de Sant Roc, Artigues, La Salut i Llefià.
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(Pacte per a la infància)
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Foro de debat “DRETS PER FER POSSIBLE LA INFÀNCIA”

(19 novembre 2021)

1. PRESENTACIÓ
1.1.

Text literal de la Convenció sobre el dret: ARTICLE 27
Tot infant té dret a beneficiar-se d’un nivell de vida adequat per al seu desenrotllament i és
responsabilitat primordial dels seus pares que li proporcionin. És obligació de l’Estat
adoptar mesures apropiades perquè aquesta responsabilitat pugui ser assumida i que ho
sigui de fet, si cal mitjançant el pagament de la pensió alimentària.
1. Els estats membres reconeixen el dret de tots els infants a un nivell de vida adequat al seu
desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social.
2. Els pares o altres persones responsables de l’infant tenen l’obligació primordial d’assegurar,
dins de les seves possibilitats econòmiques, les condicions de vida necessàries per al
desenvolupament de l’infant.
3. Els estats membres, d’acord amb les condicions nacionals i segons els seus mitjans, han de
prendre les mesures apropiades per ajudar els pares i les altres persones responsables de
l’infant a fer efectiu aquest dret i, en cas de necessitat, han de donar ajut material i programes
de suport, principalment pel que fa a la nutrició, el vestit i l’habitatge.
4. Els estats membres han de prendre les mesures pertinents per assegurar que els pares, o
altres persones que en tinguin la responsabilitat financera, satisfacin la pensió per a la
manutenció i l’allotjament de l’infant, tant si viuen a l’estat integrant com a l’estranger.
Especialment, si la persona que té la responsabilitat financera de l’infant viu en un estat
diferent d’aquell on viu l’infant, els estats integrants han de promoure l’adhesió als acords
internacionals o la signatura d’aquests acords, a més de fer tota altra gestió pertinent.

1.2.

Definició del focus d’atenció posat en el Baròmetre:
 Hem posat l’èmfasi en aquells aspectes de privació material que no fan possible garantir als
infants i adolescents un nivell bàsic de benestar per al seu desenvolupament integral.
 Hem considerant, sobretot, la cobertura de necessitats bàsiques relacionades amb:
alimentació, habitatge, vestit, salut i suport a l’escolaritat.
 El fenomen considerat d’especial atenció és el de la pobresa infantil. La taxa de risc de
pobresa és un indicador clau (percentatge de població que està per sota del 60% de la
mediana dels ingressos).
 La majoria d’estudis de referència consultats identifiquem entre la multiplicitat de condicionants
contextuals, dos de crítics que hem considerat d’especial rellevància: la pobresa en el treball
degut a la precarització del mercat de treball i els costos de l’habitatge.
 L’impacte de la crisis sanitària provocat per la COVID-19 com a factor amplificador de la
desigualtat social ha estat també un element central en la cerca d’informació.
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2. SELECCIÓ INICIAL D’INFORMACIÓ CLAU RECOLLIDA AL PANEL DE DADES ELABORAT
(diferents fonts d’informació: sistemes d’indicadors, estudis, memòries, informes de serveis…)
2.1. Algunes dades clau:
Dades referents a Badalona
 Segons diferents sistemes d’indicadors i estudis:
 Taxa d’atur registrat 2020: 15,4% . Al 2019 era del 12,5%
 Prestacions socials per tipologia 2020: Prestació contributiva: 26,4% | Subsidi d’atur: 19,8% | Altres
assistencial: 1,8% | Sense prestació: 51,9%
 Renda garantida de ciutadania i Renda mínima d’inserció Badalona 2019: 1,9%. Renda activa d’inserció
Badalona 2020: 4,8%
 Llançaments al Partit Judicial de Badalona:
- 2019: Execució hipotecària 73 | Arrendament 298 | Altres 132 | Total 503
- 2020: Execució hipotecària 37 | Arrendament 145 | Altres 95 | Total 277
 Taxa sobrecàrrega habitatge: 36,8% lloguer i 14,3% hipoteca. Preu mitjà del lloguer és de 719,3€ (punt
màxim), el que significa un augment del 33,6% entre el 2014 i el 2019.

 Segons dades facilitades pels serveis socials municipals:








Ajuts Caixa Proinfància. Curs 2019/20: Famílies 961- Infants 1417 | curs 2020/21:Famílies 698 - Infants 1029
Kits Infància/nadó (higiene i alimentació infantil) 2020: 285 | Vals mercat infància en risc 2020: 679
Targetes moneder per beca menjador 2020: 569 | Targetes moneder prestació económica d’urgència social
per aliments. 2020:25 | 2021 (semestre 1): 35
Beques menjador (AMB+Ajuntament): curs 2018/19 = 3429 | curs 2019/20 = 3443 | curs 2020/21= 5840
Banc d’aliments famílies menors: 2020 = 935 | 2021 (fins juny): 854
Renda Garantida de Ciutadania. 2019: demanades 733…concedides 326 | 2020: demanades 1443 |
concedides 541
Famílies amb menors perceptores de RGC. 2019: 1879 menors de 879 expedients | 2020: 2168 menors
de 1050 expedients

Altres dades rellevants
 Segons indicadors de renda i de desigualtat referents a l’Àrea Metropolitana de Bcn (2018/19):











Renda anual neta mitjana: 44.264,0 euros/any
Taxa risc de pobresa o exclusió social (AROPE) llars amb infants dependents 2018/19: 25,4%
Llindar risc de pobresa (valors il·lustratius): Llars amb 2 adults + 2 infants: 23.211,1 euros anuals | Llars amb 1
adult + 2 infants: 17.684,6%
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socials segons tipus de llar (llars amb infants
dependents): Abans 33,4% | Després 23,1%
Taxa privació material llars amb infants dependents: 13,6%
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socials segons grups d’edat:
- Abans: Menys de 16 anys: 36,6% | 16-34 anys: 31,9%| 35-64 anys: 31,1% | 65 i més: 80%
- Després: Menys de 16 anys: 27% | 16-34 anys: 21,5% | 35-64 anys: 18,2% | 65 i més: 16,7%
Taxa sobrecàrrega despeses segons tipus de llar: unipersonal 25,2% | llars sense infants dependents 9,2% | llars
amb infants dependents 13,4%
Proporció renda destinada a despeses d’habitatge per tipus llar: unipersonal 31,6% | llars sense infants dependents
17,1% | llars amb infants dependents 21,5%
Taxa sobreocupació habitatge: 9,6%
Incapacitat per mantenir la temperatura de l’habitatge: 9,1%

 Segons doc. “La metrópoli (post)covid: impacte, escenaris i reptes. Anuari metropolità 2020:




Abans de la crisis provocada per la COVID-19, 3 de cada 10 nens/es i adolescents de Barcelona vivien sota el
llindar de la pobresa moderada (el 30,4% = 75.000 infants i adolescents).
Actualment, la taxa de risc de pobresa infantil moderada a Barcelona ha augmentat entre 5 i 7 punts percentuals
per l’impacte econòmic de la COVID-19 (fins al 35,3% o 37,5%).
Això suposa un increment sense precedents. A la crisi del 2008 la pobresa a Espanya va augmentar 12 punts
percentuals en 6 anys. Això significa que en menys d’un any ja s’hauria arribat a la meitat de l’increment de
pobresa que es va donar en la crisi anterior (tot i havent-se activat en aquesta darrera mecanismes potents de
protecció, com ara els ERTO).

3

 Segons l’Enquesta de Condicions de Vida 2020, a Catalunya:






La població menor de 16 anys té la taxa AROPE (risc de pobresa i exclusió social) més elevada = 35,7%. Per a la
població general la taxa AROPE és del 26,3% (2020).
Segons composició de la llar, la taxa de risc de pobresa i exclusió social creix més a les llars amb fills i filles a càrrec
= 32,3% (increment 3,9 punts percentuals). El col·lectiu més vulnerable és el de les
famílies monoparentals
El 13,9% de les llars catalanes han hagut de demanar ajuda a familiars, amics o entitats privades o religioses, per
poder accedir a bens bàsics.
Tot i ser l’estat espanyol la 4a economia europea, és el 3er país de la UE amb major índex de pobresa infantil, un
27,4% (només tenim per davant Rumania i Bulgaria). La mitjana de la UE és del 18,5%.
Tot i així, Espanya és un dels països europeus amb menor esforç econòmic públic en prestacions familiars per fills o
filles a càrrec.
Les dades d’aquest ICV no reflecteixen encara l’impacte de crisi provocat per la pandemia, ja que les dades
econòmiques fan referencia al 2019, tot i que el treball de camp s’ha realitzat al darrer quatrimestre de l’any 2020.

 Segons l’informe 2020 “Quant mesura la infància a Catalunya” de Save the children






Ineficàcia de les polítiques públiques per disminuir la pobresa: mentre que s’aconsegueix reduir la pobresa del grup
adult (18-63 anys) en un 45% i la del grup major de 65 anys en un 85%, en la infància i adolescència (0-18 anys)
només s’aconsegueix reduir en un 20%.
La pobresa s’hereta, es reprodueix: el 80% dels infants que avui viuen en situació de pobresa seran adults pobres.
Catalunya és un dels territoris on el cost de la criança és més alt. Les famílies necessiten 626 euros mensuals per
criar els seus fills i filles.
Entre 2013 i 2019 el preu del lloguer ha pujat a Catalunya un 35,6%. El preu mitjà de lloguer a Barcelona és 979
euros. L’esforç de les famílies per pagar el lloguer cada vegada és més gran. 4 de cada 10 llars gasten més del 40%
dels seus ingressos en pagar l’habitatge (una de les taxes més altes d’Europa).
Enqüesta a més de 400 llars familiars realitzada al desembre de 2020:
-

Quasi el 50% de les llars vulnerables amb nens i nenes a càrrec té problemes per fer front a les despeses d’alimentació,
enfront del 7% de les llars més benestants.
Només un 7% de les famílies amb fills a càrrec que no pateixen pobresa ha perdut la feina, mentre que en el cas de les
famílies vulnerables aquest percentatge puja fins al 43%.
El 72% de les llars més vulnerables ha vist caure el seu nivel d’ingressos, 30 punts més que les llars més benestants.
El 14% d’aquestes llars ha patit talls de subministraments bàsics.

 Segons l’Informe FOESSA: “Societat expulsada i dret a ingresos. Anàlisi i perspectiva (2021), a
l’Estat Espanyol:













Actualment ja hi ha 11 milions de persones que es troben en situació d’exclusió social. Ha crescut l’espai d’exclusió
social i actualment es troben en ell 2,5 milions de persones noves en aquesta situació, respecte a l’any 2018.
Famílies amb menors al seu càrrec tenen més risc d’exclusió social: el 27% de parelles amb fills davant el 18% de
parelles sense fills. Si la família és nombrosa la incidència és de 47% i si és monoparental del 49% (especialment
quan és una dona la sustentadora principal).
El país d’origen es un altre condicionant que pot ser determinant. La pandèmia ha intensificat situacions d’exclusió
crítiques per a la població d’origen immigrant i ha cronificat una obvia posició de desavantatge que implica una
sobrerepresentació d’aquest col·lectiu en l’espai d’exclusió social = 38% i que és més marcada en el de l’exclusió
severa = 65%. Mentre que en el conjunt de la població els immigrants són 1 de cada 10 (15%) entre la població
exclosa són quasi 4 de cada 10.
Tenir feina no garanteix la integració social. En relació a 2018 s’ha duplicat el nombre de llars amb totes les
persones actives a l’atur (passant del 5,9% al 10,3%) i de llars en les quals la persona sustentadora principal està
activa en situació d’inestabilitat laboral greu, passant del 4,8% al 10,3%.
Actualment en el 14% de llars familiar les despeses d’habitatge i subministres, un cop cobertes, les exposen a una
situació de pobresa. Sobreesforç que compromet la seva capacitat de satisfer la garantia d’altres drets i cobrir
necessitats bàsiques (alimentació, salut, vestit, transport...).
S’ha incrementat també l’exclusió del consum passant del 14,5% al 2008 al 17,6% al 2021 = increment del 21%
La pobresa severa s’eleva fins al 30%, triplicant el nivell d’afectació del conjunt de la societat.
El conflicte social, la dimensió que mesura la qualitat de les relacions dins les llars familiars (clima de tensió
personal i convivencial) ha passat d’afectar al 5% de les llars en el 2018 a quasi un 10% al 2021. Erosió de la família
com a sostenidora tradicional. Si es confirma aquesta tendència podria ser molt preocupant per al desenvolupament
psicoemocional de la població.
La bretxa digital s’identifica com a nou motor d’exclusió social i desigualtat. La bretxa digital afecta a un 46% de les
llars en situació d’exclusió front al 35% del conjunt de llars.
Feblesa del model actual de protecció social i, especialment, del nostre model distributiu. Resultat: amplificació
efectes de la crisi actual. Només una quarta part de les llars en situació de pobresa severa ha rebut informació
correcta i suficient per realitzar el tràmit de l’IMV. Només un 26% de les llars en situació de pobresa severa ha
aconseguit realitzar el tràmit (el 68% ha quedat al descobert!). Un 6% de les llars ho han intentat, però han trobat
barreres diverses per realitzar el tràmit, tant de forma telemàtica com presencial. En definitiva, només un 18,6% dels
sol·licitants en situació de pobresa severa està cobrant l’IVM o, al menys, ho tenen concedit. A quasi la meitat del
total de sol·licitants en situació de pobresa severa els hi ha estat denegat.
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 Segons “11é informe EAPN 2021- L’estat de la pobressa: seguiment d’indicadors de pobresa i
exclusió a Espanya 2008-2020”















Indicador AROPE: al 2020 = 12,5 milions de persones (un 26,4%) de la població espanyola estava en risc de
pobresa i/o exclusió social. Increment de 620.000 persones noves que estan en aquesta situació.
En relació a l’objectiu a assolir de l’Agenda 2030, s’ha fet menys de la meitat d’allò del que era necessari per
acomplir l’objectiu de pobresa en totes les seves dimensions.
Tenir fills és un important factor de risc de pobresa i exclusió. Pobresa (llars sense menors = 16,9% /llars amb
menors = 25,1% ) / Pobresa severa (llars sense menors = 7,1% / llars amb menors = 12% ). Llars monoparentals
AROPE = 49,1%.
Privació material severa: al 2020 uns 3,3 milions de persones (un 7% de la població espanyola) viuen amb privació
material severa. 1,1 milions de noves persones s’incorporen a aquest col·lectiu de persones amb privació material
severa. Actualment pateixen privació material severa quasi 1 de cada 10 infants i adolescents (1 de cada 7
persones que viuen a famílies monoparentals; 1 de cada 4 persones estrangeres provinent de països no UE i 1 de
cada 20 persones espanyoles. Les llars amb menors, a més de patir un increment major aquest any, mantenen una
taxa del 44% més alta que la de les llars sense menors (8,2% i 5,7% respectivament). Aquesta feblesa és
especialment important entre persones que viuen en llars monoparentals, en les quals la PMS arribar al 14%, xifra
que duplica a la mitjana i és la més elevada de tots els tipus de llars analitzats. Les persones que mantenen
endarreriments en pagament relacionats amb l’habitatge o en compres a terminis s’incrementa un 62%; en aquelles
que no poden permetre’s un àpat amb carn, pollastre o peix cada dos dies creix en un 42% i el d’aquelles que no
poden mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada s’incrementa un 43%.
Dificultat per arribar a final de mes: el 45,2% de la població espanyola té alguna classe de dificultat per arribar a fi de
mes (reducció lleu de persones amb dificultats baixes i intermèdies). Però les persones amb molta dificultat per
arribar a final de mes s’incrementa en un 28,1%, el major increment en tot el període 2008-2020 (efecte crisi
COVID-19).
Baixa intensitat de treball per llar: al 2020 el 9,9% de les persones menors de 60 anys viuen en llars amb una molt
baixa intensitat de treball (per sota del 20% del seu potencial màxim). Hi ha 3,5 milions menors de 60 anys que
viuen en llars amb baixa intensitat de treball.
Bretxa pobresa: les persones pobres ho són cada vegada més malgrat es constati un increment del PIB per càpita
entre 2017 i 2020. La recuperació de la bretxa de pobresa ha estat molt més lenta que el seu deteriorament previ.
Pobresa severa: al 2020 el 9,5% de la població espanyola, uns 4,5 milions de persones, viuen en pobresa severa.
Quasi la meitat de la població pobre està en pobresa severa, 196.000 persones més.
Per a tots els grups centrals d’edat, la taxa de pobresa s’incrementa fins al 2014 i posteriorment comença un
període de lenta recuperació que es manté fins al 2020. Però això no passa amb els més joves i amb els més grans.
Increment 2019 i 2020 taxa pobresa menors de 16 anys = 27,6% (taxa més elevada de tots els grups d’edat).
Malgrat certa recuperació, els adults joves entre 16 i 29 anys encara manté la 2a posició amb una taxa de pobresa
del 22,7%.
La pobresa infantil va mantenir els valors més elevats de tots els grups d’edat en 10 dels darrers 12 anys. Per a
2020 la taxa de pobresa infantil es manté en el 27,4% dels nens i nenes i adolescents. Aquesta xifra és més elevada
que la resta de població de 18-64 anys.
Comparació europea: pel que fa a les variables de pobresa, exclusió i desigualtat, les dades espanyoles estan per
sobre del valor mig de la UE:
Taxa AROPE: 7a més alta UE (increment Espanya = 4t més elevat de tots els països de la UE)
Taxa de risc de pobresa: 5é lloc ocupat per Espanya
Privació material severa: és l’únic indicador que està per sota de la mitjana de la UE, però en la darrera dècada
l’increment ha estat d’un 30%. L’increment d’aquest darrer any segurament farà canviar la comparació.
Desigualtat: 6é país de la UE amb més desigualtat.

2.2. Informació rellevant no disponible:
 Dades especifiques que ens permetin dimensionar i caracteritzar el fenòmen de la pobresa infantil
i el seu impacte a la ciutat de Badalona, així com en quin grau l’impacte de la crisi sanitària l’ha
intensificat.
 Dades sobre les respostes de suport que s’estan donant per a la cobertura de necessitats
bàsiques per part del conjunt de la xarxa (no només dels serveis socials municipals).
 Informació vinculada a l’avalució sobre l’eficàcia que tenen les respostes de suport existents.
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3. SELECCIÓ INICIAL D’INFORMACIÓ CLAU RECOLLIDA A PARTIR DE LA CONSULTA OBERTA
(formularis online > veure apartat 4. Observacions)
3.1. Aportacions a partir de la consulta realitzada als professionals de la xarxa:
 Sobre la pregunta: A partir de la crisi generada durant la pandèmia de la COVID-19, en quina mesura
penseu des del vostre servei/entitat que s’han incrementat les necessitats bàsiques d’infants i
adolescents no cobertes? Majoritàriament es valora que de forma molt important (51%) i de forma
important (35%). El 10% considera que de forma alarmant i el 4% de forma poc important.

 Sobre la pregunta: Des del vostre servei/entitat, actualment, en quin d’aquests àmbits detecteu, de
forma prioritària, les 3 principals necessitats bàsiques d’infants i adolescents no cobertes?
 Principals: cura i suport emocional, vincles relacionals i socialització, i habitatge.
 En un 2on nivell: accés a activitats de lleure, suport a l’escolaritat, i desenvolupament i adquisició
d’hàbits.

 Sobre la pregunta: Quins serien els 2 principals dèficits que, al vostre parer, presenten les
respostes de suport per cobrir les necessitats bàsiques d’infants i adolescents?
 Els dos principals déficits que s’apunten són: Insuficients quantitativament i poca agilitat en la resposta
(burocràcia, excessiva fiscalització de la informació aportada per les famílies, etc.).
 En un segon nivell es valoren com a rellevants també els dèficits: No contemplen la diversitat de perfils i
de necessitats específiques de les famílies, manca d’informació per part de les famílies sobre aquests
suports i altres dificultats d’accés (temps d’espera, etc.)

 Valoració sobre el grau de cobertura d’aquest dret segons col·lectius:
COL·LECTIU
Població en general
Població amb diversitat funcional
Població en risc d’exclusió social

Alta
24
2
1

GRAU COBERTURA
Mitja
92
50
25

Baixa
17
80
108

 Valoració sobre si en la garantía d’aquest dret tenen les mateixes oportunitats les nenes/noies que
els nens/nois: SÍ (67%) - NO (33%)

3.2. Aportacions a partir de la consulta realitzada als infants i adolescents de 10 a 18 anys:

 Quan es pregunta si pensen que tenen tot allò que és imprescindible per trobar-se bé i ser feliços,
el 67% valora que sí, el 22% que a vegades, el 4% que no i el 7% que no ho sap.

 Quan es pregunta, en cas de que pensin que els hi manca alguna cosa imprescindible per poder
viure adequadament, què necessitarien sobretot per estar millor?
 Les respostes reflecteixen una major importància que donen els infants i adolescents a les qüestions no
materials que a les materials quan els hi preguntem per “coses imprescindibles”.
 Majoritàriament, pel que fa a l’àmbit material, assenyalen sobretot aspectes vinculats amb l’habitatge
(estable, de majors dimensions i en millors condicions), l’alimentació, el treball dels progenitors i l’accés
a recursos com un telèfon mòbil o una tablet, un ordinador, connexió wifi, etc. També refereixen com a
indispensables per a ells, disposar de determinats recursos que relacionen amb el seu temps de lleure
(tenir més parcs, camps de fútbol, activitats per fer durant les vacances, etc.).
 En relació als aspectes no materials, donen un important valor als aspectes relacionals, sobretot
vinculats a la família i a les amistats. Quan es refereixen a la família valoren la importància d’aspectes
com: l’estabilitat, la tranquil·litat, sentir-se segurs i estimats, saber que sempre tindran a prop persones
de confiança que els hi ajudaran, els hi escoltaran i els hi comprendran, que tots els membres de la
família estaran bé, que no hi haurà conflictes, que els pares els hi dedicaran més temps, etc. També es
fa referència a la importància d’estimar-se més un a si mateix i de tenir més llibertat. Tot i que no sigui
molt rellevant, alguns infants i adolescents fan referència a la importància de tenir una bona salut.
 Algunes altres necessitats que expressen tenen a veure amb una percepció de l’entorn social (barri i/o
ciutat) com a conflictiu, perillós o insegur, amb la por i amb el seu desig de sentir-se més segurs.
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4. OBSERVACIONS
 Han respost a la consulta adreçada als membres de la TIAB 133 professionals de serveis i
entitats de diferents àmbits (social, socioeducatiu, educatiu, salut, lleure, cultural i esportiu). Els 3
primers àmbits assenyalats és on es concentra un major nombre de respostes. El 44% d’aquests
serveis i entitats realitzen una acció d’abast de ciutat i el 66% d’abast territorial.
 A la consulta realitzada a infants i adolescents han participat 593, de 10 a 18 anys (75% de la
franja 10 a 13 anys i 25% de la franja de 14 a 18 anys. El 45% eren nenes/noies, el 49% nens/nois i
un 5% sense especificar. Hi ha representativitat de tots el barris de la ciutat.
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