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EL PLA LOCAL 

D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA



Una ciutat que és adequada per als infants serà bona per a 
tothom

Francesco Tonnuci

Un Pla per a tota la ciutadania
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CONÈIXER

DISSENYAR

Conèixer la realitat dels nois i noies del municipi a través 
d’un diagnòstic basat en dades i visions dels agents 

implicats

Dissenyar plans locals d’infància i adolescència amb línies 
prioritàries, objectius mesurables, indicadors de 
seguiment i avaluació, amb especial atenció cap a la 
infància més vulnerable

INVERTIR

Invertir en infància de manera suficient, efectiva, eficient i 
inclusiva, amb pressupostos que incorporin la perspectiva 

d’infància i d’equitat i permetin saber les partides econòmiques 
dedicades als nens, nenes i adolescents

ESCOLTAR

Promoure la participació infantil i adolescent en tots els 
àmbits, també pel que fa al diagnòstic, disseny, presa de 
decisions i avaluació de les polítiques localsAVALUAR

Avaluar les normes i polítiques locals per saber l’impacte en 
els nens, nenes i adolescents, tant abans de la seva aprovació 

com després d’aplicar-les FONT: UNICEF. Propostes per 
la infància i l’agenda 2030*

Per tal que la infància i l’adolescència tinguin el pes que els correspon 
en les polítiques locals cal un treball transversal i coordinat dels 
governs municipals amb l’objectiu de:

Objectius del Pla d’Infància



Ciutats amigues és una iniciativa d’UNICEF 
que es desenvolupa a diferents països del 
món per impulsar l’aplicació als municipis de 
la Convenció sobre els Drets dels Infants 
aprovat per l’ONU al 1982 i fomentar la 
col·laboració i el treball en xarxa de les 
entitats locals en relació als drets i al benestar 
de la infància

Ciutats Amigues



Beneficis Compromisos

Posa en valor el treball realitzat en l’àmbit de la infància pel municipi

Demostra el compromís municipal amb els drets de la infància i amb la 
creació d’entorns segurs, protectors i participatius per a infants i 

adolescents

Aporta estabilitat, continuïtat i coherència a les polítiques d’infància 
municipals

Dona accés a una xarxa de 277 municipis a tota Espanya que actuen en 
favor de la infància (formació, trobades, bones pràctiques)

Adoptar formalment un acord polític per obtenir el segell de ciutat amiga al Ple 
Municipal

Elaborar la documentació requerida per UNICEF (Diagnosi i PLIA)

Disposar d’un òrgan permanent de participació infantil i/o adolescent

Comptar amb un espai de coordinació interna de les polítiques d’infància i una 
Xarxa o Taula Local d’infància

Publicar de manera permanent a la plana web el diagnòstic i el PLIA

Elaborar un informe de seguiment del PLIA als dos anys i un informe final als 
quatre anys
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ENFOCAMENT 
METODOLÒGIC



El paper dels municipis és clau per garantir els Drets dels Infants i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Per això, els ODS i la Convenció dels Drets dels Infants seran el marc per treballar les 
polítiques locals d’infància de Terrassa.

ODS i Drets dels infants
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Participació
Protecció, 

vulnerabilitat i 
salut

Educació 360 
(educació, 

cultura, lleure i 
esport)

Espai públic, 
seguretat i 

civisme
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PLIA de Terrassa: 4 eixos d’anàlisi



Les veus, necessitats i prioritats de cada infant s’escolten i es tenen en compte en les normatives i 
polítiques públiques, en els pressupostos i en totes les decisions que els afecten. 

Aquest eix té a veure amb:

• Foment de la participació dins els centres educatius (formació de delegats i delegades, CMIAT, consell d’estudiants...)
• Lleure i participació
• Cultura i participació
• Foment de la participació a la ciutat: espais, activitats i processos participatius
• Participació activa de les famílies
• Consultes dels joves als espais municipals
• Processos participatius
• Coneixement dels propis Drets
• Accessibilitat i amigabilitat de la informació

Eix 1: Informació/Participació i famílies

13
DRET A LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ

12
DRET A EXPRESSAR 
OPINIÓ I SER 
ESCOLTATS

P1
NO DISCRIMINACIÓ

P2
INTERÈS SUPERIOR 
DE L’INFANT

P3
DRET A LA VIDA, 
SUPERVIVÈNCIA I 
DESENVOLUPAMENT

P4
DRET A LA 
PARTICIPACIÓ



Eix 2: Protecció, vulnerabilitat i salut
Cada nen, nena i adolescent és valorat, respectat i tractat justament dins de les seves comunitats. 

• Salut emocional
• Hàbits saludables
• Addicions en la infància i l'adolescència
• Famílies  amb trastorns greus amb fills a càrrec
• Famílies en situació de desemparament
• L’impacte de la pobresa lligada als factors laborals i manca de conciliació
• El lleure en la infància amb situació de vulnerabilitat
• Grups de suport parentals i acompanyament a la criança
• Assetjament familiar i violència de gènere
• Menors estrangers no acompanyats (menors lluny de casa)
• Nouvinguts a la ciutat i immigració
• Assetjaments en la infància i l’adolescència
• Diversitat sexual, afectiva i de gènere
• Atenció a la salut mental (CSMIJ)

Aquest eix està relacionat amb la inclusió, protecció, igualtat d'oportunitats i promoció de la salut i el benestar

P1
NO DISCRIMINACIÓ

P2
INTERÈS SUPERIOR 
DE L’INFANT

P3
DRET A LA VIDA, 
SUPERVIVÈNCIA I 
DESENVOLUPAMENT



Eix 3: Educació 360
Tots els infants tenen accés a l’educació, la cultural, l’esport i el lleure amb igualtat d’oportunitats

Aquest eix fa referència als següents aspectes

• Abandonament escolar
• Orientació formativa
• Segregació escolar
• Addicció a les pantalles
• Bretxa digital i accés a les NNTT
• Famílies i acompanyament
• Escola inclusiva
• Oportunitats educatives més enllà de l'escola
• Extraescolars
• Esport i gènere
• Participació cultural
• La pràctica artística

P1
NO DISCRIMINACIÓ

P2
INTERÈS SUPERIOR 
DE L’INFANT

P3
DRET A LA VIDA, 
SUPERVIVÈNCIA I 
DESENVOLUPAMENT



Eix 4: Espai públic, seguretat i civisme
Tots els infants viuen en entorns segurs i nets

Aquest eix té a veure amb :

• Espais lliures de violència masclista
• Mobilitat
• Camins escolars
• Us de l’espai públic
• Espais urbans amables
• Entorn sostenible

P2
INTERÈS SUPERIOR 
DE L’INFANT

P3
DRET A LA VIDA, 
SUPERVIVÈNCIA I 
DESENVOLUPAMENT
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EL FULL DE RUTA
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Dades

Enquestes

Anàlisi de dades sociodemogràfiques i indicadors

Enquestes a personal tècnic, infants, adolescents i famílies

Tallers on line Tallers on line amb agents directament implicats 

Imatges Campanya de recollida d’imatges per xarxes socials

Participa Terrassa Espai al Participa Terrassa

Actuacions previstes per a la diagnosi
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Anàlisi de dades: dades sòciodemogràfiques

• Característiques generals de la població (densitat, distribució per edats, 
immigració, renda...)

• Evolució de la població i projeccions demogràfiques
• Característiques de la població infantil i adolescent (distribució per 

edats, distribució per barris, distribució per lloc de naixement i 
nacionalitat ...) 

1
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UNICEF proposa un llistat de 168 indicadors. Per 
a municipis d’entre 100 i 500 mil habitants 
demana que es recullin, com a mínim, 25 
indicadors i a ser possible dels 5 drets

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

Anàlisi de dades: indicadors1



Personal tècnic Infants i adolescents Famílies

Enquesta de priorització, a partir dels 
items identificats en els quatre eixos 

d’anàlisi

Enquesta on line a diferents nivells i 
centres educatius i als espais de 

representació (CMIAT)

Distribució de l’enquesta a través de les 
AMPA, xarxes socials, Decidim

Enquestes  2



Objectius Participants Format

Diagnosi

Identificació de propostes

Personal tècnic

Entitats 

Centres educatius

CMIAT

Tallers on line, amb suport d’eines i 
tècniques per facilitar la 

participació

Possibilitat de preveure entrevistes 
amb alguns agents clau

Tallers participatius3



Terrassa vista pels infants i els adolescents: 

Campanya a través de les xarxes socials per recollir visions espontànies dels infants i adolescents 
sobre els espais de la ciutat que més els agraden

Campanya  4



Difusió Diagnosi Propostes

Espai per difondre el procés i 
informar sobre el seu avenç

Espai per compartir documents i 
recollir visions (a través 

d’enquestes o de kits 
autogestionats de participació) 

Espai obert a la ciutadania (major 
de 16 anys) per aportar propostes 

per al PLIA

22

Participa Terrassa  5



pliaterrassa@terrassa.cat


