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Un 10 % dels infants i joves
barcelonins participen en entitats
de lleure educatiu
L'Ajuntament de Barcelona promourà que les entitats puguin accedir als centres
educatius en horari no lectiu.
L'Ajuntament de Barcelona destinarà 1.139.000 euros a fomentar la participació dels infants i joves
de la ciutat entre 5 i 17 anys en activitats d'educació en el lleure organitzades per entitats d'esplais
i agrupaments escoltes i a promoure l'equitat d'aquesta oferta educativa entre els diferents barris
de la ciutat. En conjunt, el consistori posarà en marxa un paquet amb 40 mesures, entre les quals
destaquen aquelles destinades a facilitar que hi pugui accedir la població en situació més
vulnerable.
L'objectiu, tal i com ha remarcat el comissionat d'Educació, Infància i Joventut, Miquel Àngel
Essomba, és «fomentar l'educació en valors des d'una perspectiva d'equitat. Tots i cadascun dels
infants de Barcelona han de tenir l'oportunitat de poder participar d'aquesta proposta educativa
que es fa durant tot l'any, des del voluntariat i el compromís de prop de 3.000 joves educadors i
educadores. I volem destacar la importància que donarem a l'extensió d'aquestes propostes
educatives als 20 barris de Barcelona on encara no són presents»
Les 40 accions formen part de la Mesura de Govern que es presentarà a la Comissió de Drets
Socials dimarts vinent, i arriba després d'un llarg treball amb el Consell de la Joventut de
Barcelona i les federacions que aglutinen el moviment de lleure educatiu de base comunitària.
Així, el consistori ha creat una nova línia de subvencions, dotada amb 141.000 euros, per a la
creació de projectes de lleure educatiu de base comunitària adreçats especialment a la inclusió
d'infants i joves en situació de vulnerabilitat. Els criteris per a l'atorgament de la subvenció se
centren en el nombre de nenes i nens que necessiten rebre un ajut econòmic, el nombre de nens i
nenes que presenten certificat de discapacitat, el fet que es duguin a terme a barris d'acció
prioritària o barris amb especials necessitats socials i econòmiques.
Els projectes han de tenir finalitat educativa, destinats a infants i joves d'entre 3 i 18 anys
empadronats a la ciutat, i han de garantir que ofereix activitats accessibles, participatives i
inclusives per a tots els infants de la ciutat, especialment els procedents de les famílies en situació
de vulnerabilitat.
Més ús per als espais dels centres educatius

La Mesura de Govern també contempla que els centres educatius de nova construcció incorporin
mesures que facilitin que les entitats puguin accedir i utilitzar espais del centre fora de l'horari
lectiu. Per això, es vetllarà perquè la construccions dels nous equipaments puguin incorporar la
cessió d'aquests espais.
Igualment, es crearà un programa per preveure les inversions necessàries en obres d'adequació dels
centres, prioritzant aquells que mostrin una major disponibilitat a acollir les entitats, i es crearà un
programa destinat a cobrir les despeses directes i indirectes que es puguin produir per la cessió
dels espais o possibles disfuncions que apareguin en algun moment.
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El 10% dels barcelonins i barcelonines entre 5 i 17 anys participen en entitats de lleure
educatiu

El 9,5% dels infants i adolescents entre 5 i 17 anys estan apuntats a alguna entitat de lleure
educatiu de Barcelona. Són 17.147 participants i 2.880 joves que hi actuen com a responsables
(monitors/es i caps). Són dades de l'informe realitzat per l'Observatori de la Joventut de
Ajuntament de Barcelona entre finals de 2017 i començaments de 2018 sobre l'associacionisme
de lleure educatiu de base comunitària. A la ciutat hi ha 131 entitats de lleure educatiu, de les
quals 55 són agrupaments d'escoltes i guies i les 76 restants són esplais i centres juvenils.
Hi ha diferències importants per districtes, però cal no oblidar que tenen un pes demogràfic també
molt divers. L'Eixample, el districte més poblat, és on hi ha més entitats, amb un total de 22 i
Les Corts, el que té menys població, és on n'hi ha menys, amb només 4.
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Hi ha una vintena de barris on no hi ha cap entitat d'aquesta mena. Coincideixen amb les zones
de menys nivell de Renda Familiar Disponible de la ciutat i també amb alguns dels que la tenen
més elevada. A l'altre extrem els barris amb més concentració d'entitats són, en bona mesura,
barris de l'Eixample i els nuclis històrics dels antics municipis del pla de Barcelona. Zones de
renda mitjana i amb teixits associatius força rics també en altres àmbits com la cultura popular.
Destaca molt per sobre de la resta de barris la Vila de Gràcia, on amb 13 entitats s'hi concentren
el 10% de totes les que hi ha al conjunt de Barcelona.
Sembla que hi ha una certa estabilitat en el número d'agrupaments i d'esplais a la ciutat. Però
també semblaria que en els darrers anys les entitats existents (o algunes d'elles) han crescut
internament, aglutinant un volum més gran tant de caps i monitors/res com d'infants. Mentre fa
pocs anys les xifres aproximades eren d'uns 2.000 responsables i 10.000 participants, sembla
que en l'actualitat aquestes xifres s'enfilen fins prop dels 3.000 i uns 15.000 respectivament.
Més del 78% de les entitats realitzen un mínim de 6 excursions de cap de setmana a l'any.
Respecte el cost, un 30,5% declaren un cost d'entre 200 i 400 euros a l'any per participant, un
31,3% se situen entre els 400 i els 600 euros, i un 35,1% per sobre dels 600 euros l'any.
En el conjunt de la ciutat, el 22% del total dels infants i adolescents participants reben ajudes.
D'aquests, el 43% reben entre el 30 i el 59% del cost individual, el 34% d'entre el 60 i el 89% i el
24% reben un suport de més del 90% del cost de l'activitat. Existeix una paritat bastant
transversal en el nombre de nens i nenes. Fins als 15 anys, hi hauria una lleugera majoria de
nenes i noies, mentre que la proporció canvia superada aquesta edat.
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