
Dret a ser escoltat

Les veus, necessitats i 
prioritats de cada infant 
s’escolten i es tenen en 
compte en les 
norma�ves i polí�ques 
públiques, en els 
pressupostos i en totes 
les decisions que els 
afecten.

Detecció necessitats 
en la pe�ta infància al 
barri de Sant Cosme

S'està recollint les 
necessitats al barri de 
Sant Cosme vinculades 
a l'escolarització. Es 
preveu fer taules de 
par�cipació de families 
no escolaritzades per 
recollir les seves 
necessitats i adaptar els 
serveis a aquestes 
necessitats de les 
famílies

Ampliar el procés 
iniciat a Sant Cosme a 
tot el municipi

Aquest procés de 
par�cipació i escolta de 
les famílies s'hauria 
d'estendre a tot el 
municipi.

Dificultat dels 
processos d'escolta i  
par�cipació en 
l'adolescència

Els espais de 
par�cipació i processos 
d'escolta són 
fonamentals en aquesta 
etapa vital però no es 
fa un retorn suficient. 
Hi ha una plataforma 
d'adolescents però no 
acaba de funcionar.

Representació 
adolescents

Es comença a traballar 
amb ins�tuts, els i les 
adolescents han 
d'entendre que és 
par�cipar, els temps, i 
els adults han de 
pensar bé els espais i 
com donar resposta.

Generar noves vies de 
par�cipaicó en 
l'adolescència

No s'han de generar 
nous consells, s'han de 
generar plataformes 
par�cipa�ves vàlides. 
Han de ser espais 
ges�onats per ells 
mateixos. S'ha de 
poder recollir les seves 
pe�cions .

Pressupostos 
par�cipa�us

S'estan engegant els 
pressupostos 
par�cipa�us però estan 
dirigits a persones 
majors de 16 anys.

Par�cipació infants i 
adolescents en 
presssupostos

S'haurien de cercar 
fòrmules que perme�n 
incorporar la visió i 
propostes d'infants i 
adolescents als 
pressupostos 
par�cipa�us

Experiències de 
par�cipació a l'espai 
públic

S'han fet experiències a 
algusn espais (p.ex. 
plaça de Salvat 
Papasset i) l'experiència 
és molt posi�va i 
enriquicora

Noves formes de 
par�cipació

Cal cercar nous 
mecanismes i fòrmules 
de par�cipació dels 
joves per que puguin 
donar feedback, i rebre 
retorn del que s'està 
realitzant al municipi 
aprofitant les noves 
tecnologies.

Formalització dels 
espais par�cipa�us

Reflexionar sobre 
�pologia d'espais, per 
segons quines edats, 
en el cas de joves, no 
funcionen si són massa 
"reglats i formals", 
espais informals i no 
pas consells municipals 
o espais massa 
reglamentats.

Dret a Serveis de 
qualitat

Tots els infants tenen 
accés a serveis 
essencials de qualitat

Dotació pressupostària

Cap que la dotaiacoó 
pressupostòria sigui 
suficient perquè puguin 
ser de qualitat

Bona dotació d'escoles 
bressol i espais 
familiars

Hi ha una molt bona 
dotació, tant d'espais 
familiars com d'escoles 
bressols

Caiguda matriculació a 
les escoles bressol per 
COVID

S'està observant una 
davallada en la 
inscripció als espais 
familiars i escola 
bressol a causa de la 
COVID.

Descens ac�vitats 
extraescolars per 
COVID

S'està produint un 
descens de la 
par�cipaicó en les 
ac�vitats extraescolars 
a causa de la COVID. 
Moltes de les ac�vitats 
que feien les AMPA 
estan aturant-se. En 
canvi, està augmentant 
la demanda a en�tats 
espor�ves.

Informació sobre 
reecursos

Hi ha una guia de 
recursos de 0-3 anys, 
no només educa�us 
sinó de tots els serveis 
que hi ha a la ciutat

Nivell molt alt de 
prestacions

HI ha un nivell molt alt 
de prestacions i ajuts 
per que els infants i 
joves puguin accedir a 
ac�vitats, que cobreix 
tant les extraescolars, 
l'escola de música, com 
campus d'es�u, 
ac�vitats espor�ves i 
culturals o tarifació 
social a les escoles 
bressol.  
El suport economic a 
les famílies és molt 
superior al d'altres 
municipis.

Retards en prestacions i 
ajuts

En ocasions les en�tats 
han de cobrir els 
costos de les ac�vitats 
fins que arribin els ajuts 
de l'ajuntament

Dades sobre ajuts

Els ajuts es donen en 
un sol tràmit per a 
extraexcolars. Es va fer 
una no�cia amb dades. 
Demanar dades al 
departament educació 
(Albert)

Àmplia xarxa de serveis 
existents

Existeix una bona xarxa 
de serveis adreçada a la 
infància i l'adolescència

Coordinació entre 
serveis

Hi ha una mul�tud de 
serveis que no sempre 
estan coordinats

Nombre de població 
atesa franja 0-18

per part dels diferents 
serveis existents 
Així com, la �pologia 
de consultes que es 
demanen i per tant, de 
situacions existents

Valoració qualita�va 
dels serveis

Comunicar els serveis 
existents i visibilitzar-
los millor

Com a repte: recollir-
los i construir guia, 
millorar la visualització 
d'aquets

Equipaments de 
qualitat

HI ha un nivell molt alt 
de qualitat en els 
equipaments del 
municipi (nivell de 
Dinamarca!)

Àmplia xarxa 
d'equipaments 
culturals, espor�us...

oferta cultural per 
infància i familiar 
important. No passaria 
en el mateix per 
adolescència, però 
posar en valor tot el 
projecte de joventut de 
tardes joves i la feina 
que s'està fent entre 
joventut i cultura per 
millorar la inclusicó 
d'adolescents i joves als 
equipaments

Manca equipament per 
joventut

No exixteix un 
equipament específic 
per joventut però hi ha 
un projecte d'accés a 
tots els equipaments.

Dret a un tracte just

Cada nen, nena i 
adolescent és valorat, 
respectat i tractat 
justament dins de les 
seves comunitats

Projecte SIS

Pot incidir en tracte 
just quan es posi en 
marxa

Entorn familiar insegur 
més elevat que a la 
mitjana

Dades SIS, protecció i 
drets infants

Adolescents oblidats i 
mal vistos, agrujat amb 
la Covid

Policia intervé en els 
grups d'adolescents a la 
plaça, tothom ho veu i 
criminalitza, no poden 
anar a altres espais, no 
hi ha punts de trobada, 
criminalització a les 
xarxes socials.

Mirada del infant i 
adolescents amb 
perspec�va de gènere

Com es construeixen 
els rols, estereo�ps i 
els mandats de cada 
gènere. Socialització 
diferencial de gènere. 
Com de diferent viuen 
el municipis nois i 
noies... quines relacions 
estableixen  i formes de 
tracte, com de diferent 
és la seva vivència del 
municipi i escolar, etc.

Seguir atenent menors 
que pateixen diferents 
�pus de violències

De forma coordinada 
entre serveis

Ampliar la mirada 
coeduca�va

Als centres educa�us i 
a nivell de ciutat

Dret a viure en entorns 
segurs i nets

Tots els infants viuen 
en entorns segurs i 
nets

Nucli urbà/casc an�c 
molt compacte i poc 
amigable per l'infant

Voreres estretes, sense 
xanfrans...

Mirada de l'infant dins 
de l'urbanisme

Camins escolars 
elaborant-se des de 
l'any passat. Pa�s 
oberts i altres usos dels 
Centres educa�us

Apropiació de l'espai de 
la gent gran, els infants 
també estan 
criminalitzats

L'ús dels espais està 
molt ordenat, els 
infants amb la pilota a 
la plaça genera 
conflec�vitat.... 
Manca una mirada de 
les necessitats de les 
families d'infants pe�ts 
en els diferents 
situacions i barris que 
no estan escolaritzats i 
potser estan en 
situacions de risc 
social.

Falten espais oberts per 
a joc lliure i 
experimentar 
especialment per a 
adolescents

Els adolescents no van 
al parc infan�l, van a la 
plaça i els usos de són 
limitats. Això porta 
problemes de 
convivència, parcs 
infan�ls ocupats per 
adolescents. Falta 
treballar amb 
adolescents la definició 
dels espais. 
Aglomeració 
d'adolescents a la 
plaça. No tenen una 
veu directa, ni en�tat 
que �ngui pes, no hi ha 
col·lec�us forts.

Potenciar els espais 
naturals de la ciutat per 
al lleure d'infants i 
adolescents 
especialment a Sant 
Cosme.

Fer ciutats amigues de 
la infància, amb més 
espais verds i de 
lleure(no parcs)  i 
menys trànsit.Amb 
dissenys més ludics i 
més amables de la 
ciutat en general.

Dret a ser infant

Tots els infants tenen 
l’oportunitat de gaudir 
de la vida familiar, el 
joc i l’oci.

Educació i 
Acompanyament 
educa�u

Mesures 
compensatòries, temps 
fora escola, igualtat 
oportunitats. Vetllar per 
a la escolarització o 
acompanyament de 
famílies en la pe�ta 
infància des de 
diferents serveis.

Moltes zones de joc 
infan�l (67-68) 
s'amplien

Es treballa 
l'accessibilitat a zones 
de joc, 7 adaptades, 
repar�des pel municipi, 
El projecte 
"pressupostos 
par�cipa�us" ha 
generat un debat obert 
sobre aquest tema, i 
s'ha obervat que la 
millora dels espais d'oci 
infan�l, era una 
demanda ciutadana 
clara.

Diversitat d'ac�vitats

Hi ha una oferta molt 
amplia d'ac�vitats 
adreçades a infants i 
adolescents

Accés cultural molt 
divers

Es fan moltes ac�vitats 
per a infància i 
adolescència, 
vinculades al projecte 
intereseccions que és 
referent a nivell 
espanyol

Ac�vitats d'es�u

Amplia oferta 
d'ac�vitat extraescolar 
durant la campanya 
d'es�u

Sant Cosme hi ha més 
població infan�l però 
concentrada en una 
zona del barri

Més zones de joc. 
Potencial d'espais 
públics i naturals per 
fer més ac�vitats pels 
infants. Població gitana 
especialment es fa 
adult l'infant i 
l'adolescent abans.

Punts forts

Quines fortaleses, 
recursos o potencials 
té El Prat?

Punts febles

Quines mancances i 
quins reptes de futur?

Propostes

Què proposem per 
donar resposta als 
punts forts i febles 
iden�ficats?

Indicadors

Amb quines dades i 
indicadors podem 
comptar? Com els 
podem obtenir?
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