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Aquest trimestre us volem parlar de…

CRISI COVID-19:
DE QUÈ ENS HEM OCUPAT DES DEL CASAL DELS INFANTS 

Amb els nostres locals i serveis tancats degut 
al confinament pel Covid-19, des del primer 
dia hem dedicat tots els esforços a estar en 
contacte amb els infants, joves i famílies que 
habitualment acompanyem, donar-los consells 
i eines perquè passin el tancament a casa de 
la millor manera possible i, sobretot, detectar 
situacions d’especial risc que requereixen res-
postes immediates.

Per fer-ho, ens hem coordinat permanentment 
amb les administracions públiques, els serveis 
socials, i les entitats i xarxes de solidaritat dels 
barris on actuem. En aquest context, quines 
situacions ens han ocupat i preocupat espe-
cialment?

Focus d’atenció
durant el confinament

Cobertura de les necessitats bàsiques

Ens trobem amb famílies amb infants a càrrec i que, majoritàriament, ja 
feien front a una manca d’ingressos que s’ha agreujat amb el confina-
ment, especialment en el moment que algun membre de la família ha 
passat a estar a l’atur. Sovint tenen dificultats per pagar el lloguer o no 
poden garantir els àpats. 

Hem fet arribar aquests casos als serveis socials, i la resposta rebuda ha 
estat positiva i proactiva.

Pel que fa a garantir l’àpat que els infants amb beques menjador tenien 
garantit a l’escola, l’úrgència s’ha centrat en el desplegament de les tar-
getes moneder que han permès a les famílies fer front a aquest àpat, una 
mesura que va ser anunciada tant pel Departament de Treball, Benestar i 
Famílies com per l’Ajuntament de Barcelona.



Habitatge

El confinament de moltes famílies està marcat per condicions inadequa-
des al seu habitatge. Hem detectat casos d’amuntegament -moltes perso-
nes vivint en un habitatge petit-, famílies que viuen en locals sense cèdula 
d’habilitat, altres en situació d’ocupació -en algunes ocasions sense ac-
cés a l’electricitat i l’aigua-, o que viuen en pisos amb poca il·luminació i 
mala ventilació. També hi ha famílies vivint en una habitació o reubicades 
en una pensió després d’haver estat desnonades.

Passar molts dies sense sortir d’aquest tipus d’espais genera situacions 
de molta angoixa i malestar que intentem detectar. Els fem un seguiment 
i ens coordinem amb els Serveis Socials per garantir que la seva situació 
millori.

Recursos educatius i de joc

Són moltes les llars on els infants no tenen prou espai per jugar o un racó 
apropiat per fer els deures, com tampoc joguines ni eines d’aprenentatge 
o accés a internet. Les famílies es veuen desbordades perquè els seus fills 
i filles estan molt neguitosos. Aquí és clau el paper del nostre equip edu-
catiu, que els proposa jocs, activitats i tallers perquè puguin divertir-se i 
tolerar millor el fet d’estar-se a casa. Hem buscat la manera que el dia a 
dia que els nens i nenes viuen al Casal entri a casa seva en aquests dies 
excepcionals.  

Xarxes de suport

És una realitat que afecta sobretot les famílies migrades, especialment 
si són mares a càrrec d’una família monoparental. La manca de xarxes 
familiars i de cercles de suport mutu fa que moltes no trobin ajut per a 
gestions del dia a dia. Moltes dones assumeixen totes soles les càrregues 
de la llar i les cures familiars. Desconèixer l’idioma i trobar-se en una 
realitat encara nova per a moltes famílies fa que els costi més entendre la 
situació de confinament i gestionar la incertesa que comporta.

La comunicació que estan mantenint aquests dies amb els educadors i les 
educadores del Casal dels Infants és un vincle que els fa sentir més segu-
res i acompanyades.

Acompanyament emocional

Els pares i mares, com també els infants i els joves, poden patir angoixa 
arran del malestar, la incertesa i la confusió que generen aquestes si-
tuacions límit. Aquests dies hem estat molt pendents d’escoltar les seves 
necessitats i buscar-hi solucions, ja sigui amb els recursos dels nostres 
equips, derivant-los als serveis socials o buscant el suports en les xarxes 
de solidaritat veïnals.



Desplegament de kits
d’emergència i educatius
per a infants en situació de
vulnerabilitat

Després de tres setmanes de confinament, i davant una situa-
ció en què les necessitats bàsiques de moltes famílies encara 
no s’havien cobert, des del Casal dels Infants vam començar 
a desplegar kits d’emergència i kits educatius per a aquelles 
famílies que participen en l’associació que es trobaven en una 
situació de vulnerabilitat més greu. Es tracta d’una mesura urgent, 
en resposta a les necessitats detectades amb l’acompanyament telefònic 
constant que des del primer dia mantenim amb 2.575 infants, joves i 
famílies.

Els kits d’emergència consisteixen en una prestació econòmica amb 
fons de l’associació perquè les famílies que més ho necessitin 
facin front a necessitats alimentàries no cobertes. L’ajut és d’un 
import mitjà de 140 euros setmanals per a una família de quatre mem-
bres, però s’ajusta en funció de la situació de cada família i la seva evo-
lució. Es realitza un seguiment molt acurat del cas per si podem gestionar 
respostes d’urgència social amb els serveis socials i un pla de seguiment 
intensiu per evitar que s’agreugi la situació de risc.

Els kits educatius inclouen materials per a activitats d’aprenen-
tatge (llapis, gomes, colors, fulls, llibretes i estris per a manualitats), així 
com jocs i joguines. D’altra banda, Amazon ens ha fet arribar un donatiu 
de 65 tauletes que hem distribuit entre aquells infants i adoles-
cents del Casal dels Infants que més les necessiten per seguir el 
curs escolar o altres processos de formatius. 

El primer repartiment d’aquests kits educatius es va fer el 7 d’abril per a 
les famílies del barri del Raval de Barcelona, i els següents es van 
realitzar a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià 
de Besòs i Salt. 

No ens hem aturat. Fins que tornin les abraçades,
treballarem intensament per fer costat als infants,

joves i famílies.

Des de casa,
però amb tot allò que puguem activar per

estar més aprop que mai.



COM HAN VISCUT
AQUESTA SITUACIÓ
ELS EQUIPS EDUCATIUS
DEL CASAL? 
Compartim amb vosaltres el testimoni dels i 
les educadores del nostre centre obert del
barri del Raval.

Aquests dies estem vivint una si-
tuació excepcional, nova en molts 
aspectes, plena d’incertesa però 
també d’oportunitats. I és fàcil dir-
se “ara que sóc a casa podria co-
mençar a fer tot allò que he anat 
aparcant durant els anys: tornar a 
tocar la guitarra, aprendre algun 
idioma nou, escriure i llegir molt…” 
Però, tot i l’intent constant de man-
tenir-nos amunt, amb bona actitud, 
és impossible no parar a pensar en 
totes aquelles persones l’objectiu de 
les quals durant confinament és so-
breviure.

I no, ningú s’esperava aquest desen-
llaç de confinament, però elles tam-
poc s’imaginaven la situació en què 
es troben ara a causa de l’aturada 
general. Sabem que és necessària, 
però a la vegada està accentuant la 
precarietat de moltes d’elles, moltes 
que amb esforç havien aconseguit 
mantenir-se a un nivell que les per-
metia respirar mínimament.

Moltes famílies que no estaven en 
un risc extrem perquè estaven en un 
procés d’inserció sociolaboral, però 
que encara acompanyàvem per fer-
ne un seguiment, actualment han 
perdut les seves feines. En aquest 
sentit, ens trobem davant de molts 
casos en què les empreses no po-
den o no saben com justificar els 
acomiadaments, i les famílies des-
coneixen quina és la seva situació: 
no saben si els han fet un acomia-
dament definitu, un ERTO o si estan 
fent les vacances que els correspo-
nen.

És indignant. Les famílies no saben 
si cobraran a final de mes, ni quina 
quantitat. Com pagaran els seus llo-
guers? I el menjar? Si no disposen 
d’ajudes perquè estaven treballant 
abans del COVID-19 i no els eren 
necessàries la Renda Garantida o 
altres tipus d’ajuts? O si directa-
ment no estaven ni donades d’alta 
als Seguretat Social?

Famílies que sabem que estan vivint 
amb el seu maltractador, contextos 
familiars de violència que afecten 
directament al desenvolupament 
dels infants i adolescents; condi-
cions d’habitatge que no permeten 
tenir cap confinament idíl·lic, per-
què no, en molts casos no tenen ni 
balcó, i fins i tot, moltes viuen en 
una sola habitació. I el temps… Te-
nir temps també fa pensar, i pensar 
a vegades aporta solucions però a 
vegades també aporta realitat. Una 
realitat realment angoixant.

No sabem si escrivim això per ob-
tenir una resposta, però sí que ho 
escrivim com a denúncia. Aquestes 
situacions hi són presents SEMPRE! 
En l’actualitat es veuen AGREUJA-
DES ENORMEMENT! El confinament 
NO ÉS BONIC en moltes cases! Te-
nir nacionalitat espanyola, tenir un 
contracte de treball en condicions, 
tenir un habitatge digne, tenir in-
gressos econòmics assegurats, tenir 
balcó, jardí o terrassa i que et to-
qui el sol estant dins de casa… TOT 
AIXÒ SÓN PRIVILEGIS I NO HO 
HAURIEN DE SER!



Aquests dies és molt complicat ges-
tionar les emocions i els sentiments 
envers la nostra feina. Com a edu-
cadores de centre obert, estem fent 
realment tot el que podem, encara 
que per mala sort mai sigui sufi-
cient. Abans amb un somriure, una 
abraçada, un post-it o una simple 
pregunta de “com ha anat la tar-
da?” tot es feia molt més fàcil. I ara, 
això no ho tenim.

No es té en compte la càrrega emo-
cional que comporta ser educado-
ra social i encara menys en aquests 
dies que no podem tenir, de la ma-
teixa manera, el suport de les nos-
tres companyes. Per sort, trobem 
estratègies per sentir-nos properes i 
fer-nos costat, tant a nivell personal 
com a nivell professional.

Molts pensaments ens venen diària-
ment, i pensem en els altres: “com 
estaran?”, “com s’ho faran?”, “estic 
bé?”.

Amb el desig de compartir, ens aju-
dem per poder ajudar. L’acció mol-
tes vegades es veu oprimida per les 
pors i els dubtes. Des de la nostra 
posició hem de prendre decisions 
difícils, i el que primer hem de fer 
és respirar, pensar millor i accionar 
tots els recursos que tenim. Tot per-
què pugui arribar una petita part del 
que ens agradaria, sent la nostra 
aportació una trucada, un “hola” i 
un “com estàs”.

I el seus agraïments, sense parar. 
Milions de “gràcies” pels recursos, 
però sobretot, per aquestes truca-
des, per preguntar com estan i com 
se senten. I nosaltres, que ens que-
dem sense saber què dir davant dels 
agraïments, i que ens venen ganes 
de plorar només de pensar que no 
s’hauria d’agrair res quan el que 
manca és justícia social.

Perquè…
Ara que s’estrenyen les sogues de la 
realitat,
Ara que el camí rellisca més que 
mai,
Ara que cada vegada hi ha més ar-
bres prims,
Ara que la neu s’acumula sense pa-
rar i cada vegada la bola és més 
grossa,

Es pot saber qui sortirà a aturar-la?
Nosaltres estem aquí, sí, però està 
clar que soles no podem generar el 
canvi que es necessita.

Què podem fer per aturar un sis-
tema que oprimeix i impedeix sor-
tir-ne?

Ara més que mai, necessitem d’una 
societat CONSCIENT de les des-
igualtats i ORGANITZADA per fer-hi 
front!

EQUIP DE CENTRE OBERT DEL
CASAL DELS INFANTS DEL BARRI 
DEL RAVAL.

Ara més que mai,
necessitem d’una societat
CONSCIENT de les desigualtats i
ORGANITZADA per fer-hi front!

EQUIP DE CENTRE OBERT DEL CASAL DELS INFANTS DEL BARRI DEL RAVAL  



QUÈ EM APRÈS
ELS I LES ALUMNES

Cadascú de nosaltres està vivint el confinament 
d’una manera diferent, sigui pels recursos que 
tenim a l’abast, per les persones que ens acom-
panyen, per les activitats que realitzem, pell nos-
tre caràcter, o per l’estat d’ànim en el qual ens 
trobem, que durant aquest dies pot haver passar 
per molts i diversos estats. 

Als infants, joves i adolescents se’ls ha demanat, 
com a la resta de la població, quedar-se a casa, 
i som conscients del gran esforç que això suposa 
per a totes i tots. Volem donar-los l’enhorabona 
per la col·laboració i la paciència que han de-
mostrat! D’altra banda, el confinament ens està 
permetent assolir una serie d’aprenentatges vi-
tals que també tenen molt de valor. 

Ens agradaria conèixer com heu viscut el confi-
nament els i les alumnes dels centres educatius, 
perquè creiem que, de les vostres experiències, 
tots i totes en podem aprendre moltes coses. 

Com ho esteu encarant? Què creieu que n’heu après? Què en 
traieu de positiu d’aquests dies?

Llancem una crida a nens, nenes, adolescents i 
joves, i us demanem que ens feu arribar el vostre 
testimoni “Com vius el confinament” al correu
escolasuma@casaldelsinfants.org. 

En farem una selecció que publicarem al 3er número de 
La Revista d’Escola Suma. 

CRIDA A L’ALUMNAT



HISTÒRIES
DE SUPERACIÓ

La Marina té disset anys, va néixer a Barcelona, 
al barri del Raval, i des dels tres anys que parti-
cipa en les activitats del Casal dels Infants, quan 
el seus pares ens van conèixer com a recurs i van 
trobar un espai on, durant les tardes,  els seus 
tres fills podien realitzar activitats socioeducatives 
de manera gratuïta, mentre ells treballaven.

Fins llavors, el germà més gran 
s’havia fet càrrec dels petits, però 
com ens comenta la Marina, no hi 
tenia res a veure, les seves tardes 
van canviar radicalment.

Al Casal hi havia educadors/es i vo-
luntaris/àries que els ajudaven a fer 
els deures, amb qui sempre podien 
parlar i compartir les seves angoixes 
i inquietuds, a més que cada tarda 
hi feien alguna activitat diferent: es-
port, manualitats, teatre, música... 

Tenir accés a aquestes oportunitats 
la va ajudar a anar descobrint què li 
agradava i, més gran, a decidir què 
volia estudiar.

La situació de vulnerabilitat de la 
família, lligada a greus problemes 
d’habitatge,  feien que la situació a 
casa fos força complicada.Aquesta 
tensió i preocupació constants afec-
taven la Marina i de petita sempre 
estava enfadada, es barallava amb 
els companys/es de classe, amb els 
professors...  No sabia com gestio-
nar tot allò que li passava i es tan-
cava en ella mateixa.

Al Casal va trobar amb qui parlar, 
s’hi sentia segura i acollida, la van 
ajudar a conèixer-se a si mateixa, 
a relacionar-se positivament, a ges-
tionar les seves emocions... Ella diu 
que a madurar. Al Casal hi ana-
va contenta, amb ganes de retro-
bar-se amb companys, companyes 
i l’equip educatiu, s’hi sentia còmo-
de, alliberada.

Amb un somriure ens explica com 
aquest suport ha estat clau per a 
ella. Creu que el tema de l’habitat-
ge afecta cada vegada més famí-
lies, que es troben amb la incertesa 
de no saber on viuran perquè no 
poden fer front als preus dels llo-
guers...

I això té un impacte en la vida de les 
persones, en les famílies que viuen 
amb aquesta inseguretat. Conside-
ra que hi ha molta desinformació i 
prejudicis al voltant d’aquesta pro-
blemàtica i de les famílies que es 
veuen forçades a ocupar. 

Per ella el suport trobat al Casal ha 
estat clau per tirar endavant els seus 
estudis, aprofitant sempre al màxim 
l’espai d’estudi on cada tarda podia 
resoldre tots els dubtes i dificultats 
que tenia...  



Quan va acabar l’ ESO, els pares 
de la Marina li van dir que no po-
dia continuar estudiant perquè no 
podien fer front a  la despesa que 
els suposava. La seva educadora 
referent d’aquell moment va buscar 
la manera de solucionar-ho i final-
ment la Marina va tenir accés a una 
beca Escola Suma, que li ha permès 
estudiar batxillerat (actualment està 
fent el segon any del batxillerat so-
cial) i que li cobrirà també les des-
peses de la universitat. 

Li agradaria estudiar disseny a La 
Massana, però sap que, si s’ado-
na que allò no fa per ella, tindrà la 
possibilitat d’escollir què vol fer, de 
seguir provant coses noves, perquè 
continuarà tenint accés als recursos 
que li ho permetran, perquè tin-
drà garantides les oportunitats que 
qualsevol jove, sigui quina sigui la 
seva situació, es mereix.

La Marina s’ha unit al grup de joves 
testimonis de Podries ser tu, agents 
de sensibilització d’Escola Suma, 
que comparteixen les seves expe-
riències de primera mà amb l’alum-
nat dels centres educatius. 

Si vols realitzar la nova activitat de Podries ser tu on line amb l’alumnat de 
la teva escola, consulta la nostra proposta Escola Suma a casa i no dubtis 
a contactar-nos a escolasuma@casaldelsinfants.org 

SENSIBILITZACIÓ I 
MOVILITZACIÓ

A causa de la pandèmia de coronavirus, des 
del divendres 13 de març totes les activitats 
d’Escola Suma programades amb els cen-
tres educatius van quedar cancel·lades.



Sensibilització 
Durant els mesos de febrer i març vam realitzar activitats de sensibilització 
a Barcelona i Badalona amb: Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, Escola de Fotoperiodisme Date Cuenta, 
Escola Vedruna Gràcia i Esplai Xirusplai. 

Sensibilització 
Volem agrair les dues iniciatives solidàries de venda de llibres que es van 
realitzar al mes de gener a Sant Adrià de Besòs, amb la col·laboració de 
la Biblioteca de Sant Adrià: una amb l’alumnat de l’IES Manuel Vázquez 
Montalbán i l’altra al Saló infantil i juvenil Adrilàndia.
Gràcies a tots i totes per la vostra implicació! 

Col·labora amb el Casal dels Infants

Sumem esforços per la 
igualtat d’oportunitats

casaldelsinfants.org

3 i 4 de gener de 2020 a ADRILÀNDIA 
(Saló de la Infància i la Joventut de Sant Adrià de Besòs)

Amb la col·laboració de la Biblioteca Sant Adrià 

Venda de llibres a 1€ + la voluntat 

Captació de fons a favor dels projectes d'acompanyament a 
mares i infants,  de les entitats a les que el Casal dels Infants 
dona suport al Marroc.

Amb la col·laboració de la Biblioteca Sant Adrià 

Venda de llibres a 1€ + la voluntat 

Amb la col·laboració de la Biblioteca Sant Adrià 

Venda de llibres a 1€ + la voluntat 

Col·labora amb el Casal dels Infants

Sumem esforços per la 
igualtat d’oportunitats

casaldelsinfants.org

19 de desembre de 2019 de 11:00h a 11:30h 
BIBLIOPATI a l'IES Manuel Vázquez Montalbán 

Amb la col·laboració de la Biblioteca Sant Adrià 

Venda de llibres a 1€ + la voluntat 

Captació de fons a favor dels projectes d'acompanyament a 
mares i infants,  de les entitats a les que el Casal dels Infants 
dona suport al Marroc.

Descobriu la nova proposta 
d’activitats Escola Suma a casa,
 
per a treballar la sensibilització de l’alumnat sobre 
les desigualtats socials de manera telemàtica amb 
el suport de l’equip d’Escola Suma.

No dubteu en contactar-nos a
escolasuma@casaldelsinfants.org

si us interessa la proposta.

Descarrega-te-la!

https://www.casaldelsinfants.org/escola-suma



