
Incidència del Baròmetre dels 

drets dels infants i adolescents 

de Badalona 

Jornada “Els drets dels infants i adolescents no és un tema menor”, realitzada en el marc de la 3ª Setmana 
dels drets dels infants  i del projecte “Baròmetre dels drets dels infants i adolescents a Badalona” 
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Estratègia d’incidència 

de les propostes als… 

compromisos  

d’acció 



3 Línies d’incidència 

Àrees, serveis i organismes municipals 

Serveis no municipals, entitats i 

col·lectius membres de la TIAB 
Infants i adolescents 

A 

B 
C 



Procés d’implicació 



Àrees, serveis  

i organismes municipals A 



Creació d’una 

estructura interna, de 

caràcter transversal, 

que coordini i faci el 

seguiment de la 

implementació de les 

actuacions acordades   

FASE A FASE B 

4 

Darrer quadrimestre 2022 

 

Primer trimestre 2023 
 

Identificació de les iniciatives d’acció Formalització i seguiment 

Lògica de fases  

Valoració de cada 

servei o organisme  

municipal de les 

propostes que recull el 

Baròmetre  
 

Recollida d’aportacions 

via formulari-consulta 

 

Posada en comú  

per tenir visió de 

globalitat,  valoració 

del  conjunt 

d’aportacions i cerca 

de vinculacions i 

possibles sinèrgies 

Formalització 

institucional  

del  conjunt  de 

compromisos d’acció 
 

Consens polític 

Aprovació Ple municipal 

3 1 2 



Serveis no municipals, entitats i 

col·lectius membres de la TIAB B 



Priorització 

de propostes  

amb un criteri 

de màxima 

viabilitat Per a 

cadascun dels 

4 drets,  

Formulació 

d’objectius 

col·lectius 

focus per a 

cada proposta 

Crida a la 

implicació 

 i cerca  

de “socis” 

 
Definició del 

compromís 

d’acció de 

cada soci  

per a cada  

objectiu 

col·lectiu 

focus,  

Establiment 

de fites 

avaluables 

per a cada 

compromís 

assumit 

FASE A FASE B 

1 2 3 4 5 

 
 

PREVI JORNADA 18N 
.  
 

 

POST  JORNADA 18N 
 

 

DURANT  

JORNADA 18N 
 

Alineament objectius  

Elaboració 

d’un panell 

final de 
compromisos 

6 

Acció cooperativa 

Lògica de fases  



DRETS 

BARÒMETRE 
OBJECTIUS FOCUS 

PRIORITZATS 

SOCIS COMPROMÍS 

D’ACCIÓ 

FITA  

AVALUABLE 

1.  

Dret a un 

nivell de vida 

adequat 

2.  

Dret a la salut 

mental 

3.  

Dret al lleure, 

al joc i al 

descans 

4.  

Dret a la 

participació 

Visualització del panel 2023 

de compromisos compartits 



Proposta de priorització 

d’objectius col·lectius focus 

1.  
Dret a un nivell 

de vida 

adequat 

1.A.  Introduir l’avaluació sobre l’eficàcia i la qualitat dels suports per a la cobertura de necessitats bàsiques prestats a les 

famílies per part de la xarxa, incorporant el que aquestes expressen sobre la seva satisfacció, les seves percepcions i 

propostes de millora. 
 

1.B.  Incorporar en el disseny de nous serveis i suports per a la cobertura de necessitats bàsiques, la mirada i la veu de les 

famílies i dels infants i adolescents. 

2.  
Dret a la salut 

mental 

2.A. Impulsar la creació d’una comissió de treball sobre salut mental infanto-juvenil a la ciutat, des de la qual promoure el treball 

en xarxa en aquest àmbit específic (compartir dades, monitoritzar l’evolució de les necessitats, garantir contínuum 

d’atenció, avaluació de les respostes, impuls de nous projectes compartits, etc.). 
 

2.B. Incidir en que en l’àmbit dels mitjans de comunicació a la ciutat es tingui en compte el decàleg “Informa amb cura sobre la 

salut mental infantil i juvenil” de l’Observatori dels Drets de la Infància de Catalunya. 

3.  
Dret al lleure, al 

joc i al descans 

3.A. Incorporar els diferents membres de la xarxa, en la programació d’activitats de lleure, els interessos i motivacions que 

expressin els infants i adolescents, dissenyant i implementant processos i eines de consulta. 
 

3.B. Sensibilitzar a les famílies sobre la importància que té per als infants i adolescents l’oci i el descans, com un temps 

enriquidor i que afavoreix el seu desenvolupament personal i social, conscientciant sobre l’impacte nociu que tenen 

determinades formes d’invertir el temps lliure (per exemple, l’ús excessiu i no controlat de pantalles). 

4.  
Dret a la 

participació 

4.A. Potenciar l’elaboració i la difusió de materials comunicatius sobre temàtiques d’interès per als infants i adolescents, i que 

estiguin adaptats a la seva edat. 
 

4.B. Crear un espai d’intercanvi d’experiències de participació d’infants i adolescents per compartir coneixement, fomentar 

l’aprenentatge col·lectiu i difondre les bones pràctiques. 

Recepció de propostes d’implicació 1er trimestre 2023 
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Recollida 

d’aportacions i 

compromisos d’acció 

que proposen els 

infants i adolescents 
 

Difusió del material 

generat en el procés 

participatiu 

 

 

FASE A FASE B 

4 

Darrer trimestre 2022 

 

Primer trimestre 2023 
 

Adaptació i difusió de l’informe   Procés participatiu 

Lògica de fases  

Elaborar la versió de 

l’informe del 

Baròmetre per a 

infants i adolescents 
 

Fer testeig del material 

amb infants i adolescents 

 

Difusió de l’informe i 

cerca de complicitats 

per a que els 

professionals de 

diferents serveis i 

entitats  ho treballin 

com a material didàctic 

Realització 

d’activitats 

didàctiques dirigides 

vinculades a l’informe 

en els diferents  

serveis i entitats 

col·laboradors  

3 1 2 


