
Per uns
barris
més justos
i amb més
oportunitats

Allà on s’acumulen els factors de risc és on socialment hem d’esforçar-nos més per a garantir 
els drets i les oportunitats dels infants i el jovent i construir societats cohesionades. Cal més 
inversió als barris que concentren més situacions de desigualtat.

Ens aquests barris, hem de treballar conjuntament per a generar les condicions necessàries 
per revertir la  desigualtat social, que no està inscrita de forma fatalista en el destí de cap 
societat, com no ho està cap mena d’exclusió o marginació. 

Al Casal dels Infants, ens sentim responsables de la transformació de les situacions de desigual-
tat que pateixen molts infants i joves en risc d’exclusió social. I sabem que aquesta transforma-
ció només és possible des del reconeixement de la desigualtat i l’exclusió com un  feno-
men multifactorial que requereix suports integrals, i des del compromís i treball conjunt de 
tots els agents d’una comunitat.

Allà on es concentra la desigualtat, defensem els barris!

Badalona (Sant Roc i Llefià)| Barcelona (El Raval i Besòs Maresme) | Sant Adrià del Besòs (La Mina i Besòs) 
| Santa Coloma de Gramenet (Raval, Fondo i Santa Rosa) | Salt | Marroc (Tànger i Casablanca)
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Que donin suport a les famílies amb 
infants a càrrec en situació d’alt risc 

Suport social i econòmic per a la
promoció familiar i dels infants

Activar prestacions i ajudes
econòmiques, específiques per a 
INFANT

Fer atenció a les famílies
monoparentals

Dimensionar adequadament els 
serveis socials , en base a
indicadors de vulnerabilitat de la
població d’un territori

Acompanyament integral per
als infants i famílies de més risc

Assegurar el recurs de centre 
obert a tots els infants que el 
necessitin

Garantir l’alimentació i la cobertu-
ra de les necessitats bàsiques dels 
infants. Atenció als adolescents

Promoure mesures reals per a 
l’habitatge digne i assequible i 
garantir solucions d’emergència, 
prioritzant els infants

Que acompanyi en l’adolescència i 
la joventut per garantir el pas segur 
a l’adultesa 

Més suport a la continuïtat formativa 

Més espais de referència, suport i 
orientació als estudis per a
adolescents

Escoles de 2a oportunitat per a 
nois/es amb fracàs escolar

Més espais de participació i lleure,
acompanyant adolescents en la

construcció de la identitat juvenil

Especial atenció a la participació
de les NOIES

Més oportunitats formatives i
laborals en aliança amb empreses,

pas segur al treball

Urgent atenció als joves sols,
sense família

Que sigui espai real de
trobada i convivència

Facilitar espais de trobada

Dissenyar l’espai públic per al benestar
dels infants, la convivència i la salut

Espais familiars per aprendre junts

Serveis de millora d’idiomes per 
garantir la comunicació

Activitats i espais interculturals per
a la convivència

Facilitar l’arrelament dels veïns/es,
especialment els menors i els més joves

Serveis d’orientació i acollida
pels que arriben

Procés d’empadronament
àgil i flexible

Ciutadania compromesa

Promoure xarxes comunitàries 
amb la implicació de veïns/es i 
entitats a favor de la infància i la 
joventut

Treballar per a la participació 
dels infants i els i les joves al barri

Que reverteixin l’exclusió educativa 
on es veuen abocats molts infants

Garantir l’accés a l’escola bressol 

Promocionar espais alternatius i 
flexibles de suport en la criança

Garantir l’accés a espais de reforç 
escolar diari 

Garantir l’accés a activitats de
lleure, socialització, esport i cultura

Garantir vacances cobertes per a
tots els infants

Inici segur per a tots els infants

Escoles de qualitat i obertes al barri

Combatre la segregació escolar

Invertir segons les necessitats
educatives

Defensar l’escola com a espai
comunitari

Generar estratègies compartides, 
amb més eines i recursos,
contra l’absentisme, el fracàs i
l’abandonament escolar

Defensar l’horari extensiu als
instituts de secundària 

Educació Fora Escola per
a tots els infants

Facilitar que les famílies més
vulnerables tinguin garantit l'accés 
a les prestacions que els correspo-
nen (agilitzar tràmits, padró, certfi-
cacions monoparentalitat...)

Arreu, però amb molta més força als barris on es concentra la pobresa i l'exclusió, defensem un model d'actuació sobre 
els factors i els efectes de l'exclusió social compartit amb tots els agents socials implicats, que afavoreixi la igualtat 
d'oportunitats per als infants i joves en situació de desavantatge. 

+ educació quan abans millor Infants amb drets garantits
Adolescents i joves amb 
oportunitats de futur Junts per la cohesió social

Volem uns barris

< >



Concretem aquelles propostes que considerem prioritàries en l’actuació del nou govern 
municipal en relació a la realitat dels infants, joves i famílies en situació de risc i vulnerabi-
litat. Ho fem des de la responsabilitat que com a organització social i ciutadana assumim en 
el treball conjunt en la lluita contra la desigualtat i l’exclusió social,
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https://www.casaldelsinfants.org/sites/default/files/2019-04/PropostesMunicipals2019_Barcelona.pdf
https://www.casaldelsinfants.org/sites/default/files/2019-04/PropostesMunicipals2019_Badalona.pdf
https://www.casaldelsinfants.org/sites/default/files/2019-04/PropostesMunicipals2019_Salt.pdf
https://www.casaldelsinfants.org/sites/default/files/2019-04/PropostesMunicipals2019_Sant_Adria_del_Besos.pdf
https://www.casaldelsinfants.org/sites/default/files/2019-04/PropostesMunicipals2019_Santa_Coloma.pdf

