
amb el suport de:

Pla d’infància i adolescència
Granollers 2018-2024

Granollers, 26 de juny de 2018

Infants jugant a l’espai públic: 
termòmetre de salut de les ciutats.
UNICEF #Objectiu2030 #ODS
Granollers Ciutat Amiga de la Infància



Procés actualització PLIAG



Principis bàsics del PLIAG

Pla flexible 
i dinàmic

Pla inclusiu

Pla que 
treballa 
en xarxa

Pla transversal



Objectius del PLIAG

Perspectiva 
d’infància a totes 
les polítiques locals

Accés als serveis
i recursos claus
per al desenvolupament

Perspectiva de 
gènere a totes les 
polítiques locals

Prevenció 
d’infància a totes 
les polítiques locals

Recollida i
avaluació de dades 
clau per la millora

Participació dels 
infants i adolescents



Punts forts i
necessitats de
la infància i
adolescència
a Granollers



Punts forts a Granollers

Voluntat 
política i 
context 

legislatiu 
favorable

Professionals 
especialitzats en 

prevenció i atenció 
dels infants i 

adolescents i les 
seves famílies

Programes 
d’ajuts i serveis 
per atendre les 
necessitats en 
esport, cultura,  

lleure, educació, 
alimentació, etc

Comissió de 
seguiment de 
l’absentisme, 

treball en 
xarxa, casos 
interserveis

Projectes 
educatius 

transversals 
preventius i/o 

compensatoris

Espais de 
participació 

infantil i 
adolescent



Distribució per barris - 0 a 18 anys
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0-5 6-10 11-15 16-18 

CAN BASSA 9,4% 6,9% 6,1% 6,3%

CAN GILI 4,0% 4,3% 3,3% 3,7%

CAN MONIC 4,7% 2,8% 2,1% 2,3%

CONGOST 10,6% 7,5% 6,3% 6,4%

FONT VERDA 14,0% 12,2% 13,7% 12,9%

GRAN. CENTRE 14,3% 12,6% 13,2% 13,6%

GRAN. NORD 5,5% 6,0% 5,6% 4,7%

INSTITUTS 4,4% 3,3% 4,0% 3,7%

JOAN PRIM CENTRE 5,2% 4,0% 3,7% 4,3%

L'HOSTAL 6,0% 4,2% 3,7% 3,8%

LLEDONER 7,2% 5,2% 4,4% 4,1%

PALOU 1,3% 0,5% 0,6% 0,9%

PONENT 6,1% 3,7% 2,9% 3,4%

SANT MIQUEL 14,3% 12,7% 12,2% 11,4%

SOTA EL CAMÍ RAL 8,3% 7,4% 8,4% 8,0%

TRES TORRES 26,2% 6,8% 9,7% 10,5%

Font: Padró Municipal (2018)



Necessitats de la infància i l’adolescència
Situacions 
de pobresa 

infantil
(25% a Cat)

Sobrecàrrega de 
despeses d’habitatge i 
pobresa energètica de 
les famílies amb infants

Addiccions 
a tòxics i a 
pantalles

Estat de salut 
(salut mental, oïda, 

obesitat, dental, 
oftalmològic, etc)

Increment de violència
(intrafamiliar, masclista, 

abús sexual infantil, 
assetjament entre iguals)

Nou model de Serveis 
d’intervenció socioeducativa 
a Catalunya (antic centre obert 

amb mirada més àmplia)

Desigualtats 
socials per 

l’origen de la 
seva família

Augment casos 
de vulnerabilitat 

i risc social



Necessitats de la infància i l’adolescència

Millorar les 
relacions 
parentals 

Èxit escolar 
Graduació ESO 

Curs 16/17
92,5% GRA
(Cat 88%)

Espai públic 
jugable 

arreu de la 
ciutat

Incrementar l’accés als 
recursos i serveis pdv 
inclusiu (lleure, cultura, 

esports, educació...)

Espai 
participatiu 
adolescents

En clau d’infant, repensar la 
ciutat i les seves activitats, 
recursos... i participar en el 

procés participatiu de millora

Segregació 
escolar i 

innovació 
educativa

Difusió i 
comunicació 
adequades i 

amb respecte



Eixos estratègics del PLIAG



Eix 1. Acompanyament a les 
famílies amb infants i adolescents

Promoure programes de suport, 
participació i atenció a les famílies



Eix 2. Suport a la infància i 
adolescència en situació de risc

Potenciar la prevenció i 
l’atenció a les situacions 
de risc

Vetllar per la coresponsabilitat 
dels agents socials de la Xarxa



Eix 3. Mantenir la qualitat 
en l’atenció a la salut

Fomentar la coordinació 
entre els serveis de salut 
bàsics i especialitzats

Potenciar els hàbits saludables

Generar espais d’atenció en l’
àmbit de la salut



Eix 4. Afavorir l’educació de qualitat

Vetllar per un model educatiu 
de qualitat i innovador

Promoure l’equitat educativa

Potenciar programes municipals 
adreçats als centres escolars,
al professorat, als infants, 
adolescents i les seves famílies

Fomentar la cultura tecnològica

Reduir l’abandonament escolar prematur

Fomentar la formació i la inserció 
dels adolescents i les persones joves



Eix 5. Accés al lleure, la cultura i l’esport

Ampliar l’accés 
a la cultura

Ampliar l’accés a la pràctica esportiva

Promocionar els valors de l’esport

       Potenciar el lleure educatiu per als infants i els adolescents



Eix 6. Ús educatiu
de l’espai públic

Planificar la ciutat i els 
equipaments públics

Fomentar la cultura cívica



Eix 7. La participació dels infants i adolescents

Promoure els espais de participació

Potenciar la participació com a estratègia d’intervenció



Eix 8. Comunicació,
seguiment i avaluació

Millorar la comunicació i difusió

Avaluació i seguiment del PLIAG



amb el suport de:

Pla d’infància i adolescència
Granollers 2018-2024

Granollers, 6 de juny de 2018

El PLIAG és fruit del treball conjunt 
per situar ben amunt de l’agenda 
local la infància i l’adolescència 
com a ciutadans/es de ple dret* 

*Art. 3. Llei dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència


