
Moció per la millora dels serveis a la petita infància

L’atenció a la petita infància i a la infància en general hauria de ser una de les prioritats de 
tots els governs a qualsevol nivell. Els primers anys de vida les persones ens desenvolupem
en una situació d’especial vulnerabilitat donat que depenem completament d’altres que ens 
cuidin i proveeixin per tal de créixer i viure de forma digna i plena. A més, són anys clau per 
a la formació i maduració futura com a adultes sanes, corresponsables, lliures de 
comportaments violents i preparades per a viure en comunitat.

Malgrat això, els recursos i serveis d’atenció a la petita infància en el nostre context estan 
molt poc desenvolupats, potser en gran part perquè les administracions confien en el paper 
fort que tenen avui en dia mares, àvies i famílies en general en la nostra cultura. De fet, la 
pròpia Convenció sobre els Drets dels Infants entén que la família és la unitat social bàsica 
encarregada de la protecció i desenvolupament dels seus membres, però estableix que les 
famílies han de rebre la protecció i assistència necessàries per a poder desenvolupar 
aquesta tasca.

Rubí és a més una de les 170 ciutats de l’Estat espanyol reconegudes com a amiga de la 
infància, el què ha de suposar refermar un compromís amb els drets reconeguts en la 
Convenció esmentada.

A la nostra ciutat la cartera de serveis disponible per a la petita infància no està prou 
desenvolupada i, malgrat que és cert que en algunes àrees el municipi no compta amb les 
competències necessàries, també és cert que depèn de la voluntat política poder dotar-nos 
de més recursos en aquest sentit.

• En general, el pla local d’infància1 (que caduca aquest 2021) hauria d’incrementar 
les propostes i accions destinades a aquesta franja d’edat més enllà de les escoles bressol i
algun taller amb famílies, i contemplar la importància d’invertir en prevenció

● Rubí compta amb tres escoles de 0 a 3 anys públiques (dues de les quals són de 
gestió externa) i set privades. En total l'oferta és de 910 places per a tota la població 
d'aquesta franja d'edat que recordem és de més de 2.500 persones.
Tal i com es recull al pla local d’infància 2017-2021, hi ha una baixa cobertura de 
necessitats en aquest àmbit atès que les places existents només cobreixen el 36,4%
de la demanda potencial. El descens de la natalitat, però, i la prudència de les 
famílies davant l’epidèmia de la Covid19 han fet baixar la demanda i que es 
redueixin o desaparegui les llistes d’espera. Cal posar de relleu la importància de 
reforçar  els serveis essencials públics, de qualitat i a l’abast de tota la població.

● És important diversificar els serveis educatius municipals i posar en valor els espais 
familiars2 ja existents, la seva promoció, i la necessitat d’ampliar-los i que responguin
a un model compartit. Els espais familiars són un servei orientat a les famílies amb 
infants menors de 3 anys. Són espais de jocs i relació, on els infants poden explorar i
relacionar-se entre ells i amb les persones adultes, i on les famílies poden compartir 
la seva experiència en la criança.
A Rubí existeixen només tres espais familiars, i només un de gestió directa 
municipal: el maternoinfantil de Càritas (amb una perspectiva assistencialista), el 

1Pla Local d’Infància 2018-2021: https://www.rubi.cat/ca/temes/infancia/pla-local-dinfancia-i-
adolescencia/pla-local-infancia-i-adolescencia-de-rubi-2018-2021.pdf
2Anàlisi del funcionament i l’impacte dels espais familiars: 
https://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2017/11/20171106_analisicasosespaisfamiliars_informe
.pdf



Quitxalla al Pinar, i el Creixença, tancat el curs passat arrel de la Covid19. El grup de
treball “habilitats a la criança”, format per professionals dels àmbits educatius 
(Creixença, Quitxalla, Materno Càrites), sanitaris (CAP Anton Borja, CAP St. Genís, 
CAP Mutua Rubí i DAPSI) i socials (SSB i Infància), està treballant un model unificat 
per a implementar-lo a la ciutat.  
La promoció i ampliació d’aquests serveis permetria acompanyar a la criança, 
establir xarxes de suport, prevenir situacions de conflicte o dificultat i visibilitzar altres
models familiars.

● A Rubí no s’han implementat recursos per a facilitar la conciliació familiar, 
especialment en relació a les famílies monomarentals. La manca de 
corresponsabilitat de les institucions públiques en les tasques de cura facilita que les
dones continuïn acumulant una major càrrega de treball en les tasques de criança. 
En municipis com Barcelona existeixen serveis de canguratge municipal3 o xarxes de
famílies col·laboradores4. Salvant les distàncies pel què fa a competències i 
recursos, és possible implementar a la nostra ciutat serveis de suport a la conciliació 
i de promoció de la corresponsabilitat individual, social i institucional.

● L’oferta pública d’activitats de lleure per a la població fins als 6 anys és minsa. 
caldria pensar en aquesta població quan es desenvolupin les estratègies del 
programa Educació 360,  sense oblidar els dos casals diaris que existien al municipi i
que van quedar aturats a l’inici de l’epidèmia de Covid19. En aquell moment no es va
garantir el seguiment dels nens i nenes per part de les professionals que els acollien 
cada dia als casals. El curs vinent s’obriran els dos casals i, si la coordinació és 
efectiva, part de la necessitat pot quedar absorbida pel programa Educació 360.

● Les ajudes actuals a la infància són insuficients i de caire assistencialista. A l’AUP 
Rubí pensem que si Rubí fa una aposta pública pels drets de la infància, cal dotar-se
de recursos reals i proporcionats a la realitat de nostre municipi. Ja vam proposar la 
possibilitat d’establir un fons d’infància. Es tracta d’un suport econòmic vinculat al 
llindar econòmic i no al seguiment social, com a opció que permetria una major 
autonomia a les persones responsables de la cura de menors per a garantir les 
seves necessitats bàsiques (alimentació, roba, extraescolars, etc.) així com 
descongestionar de burocràcia als Serveis Socials.
Cal tenir en compte que, per exemple, les beques de menjador escolar no 
contemplen la franja 0-3 anys.
Actualment a l’Ajuntament s’ha optat per externalitzar la cobertura de necessitats 
bàsiques, com ara els bolquers o les targetes d’alimentació a entitats del tercer 
sector.

● El DAPSI de Rubí, servei de referència per l’atenció a la primera infància, ha alertat 
de l’augment de les situacions de risc derivades de la situació socioeconòmica de les
famílies de la nostra ciutat, així com en la manca de serveis i programes públics per 
oferir una bona atenció.

● La Torreta, el servei de Càritas per a acompanyar a la parentalitat va tancar fa uns 
anys. Part d’aquesta necessitat pot ser ara coberta pel nou servei de teràpia 
sistèmica d’Eduvic a l’antic hotel Terranova, tot i això no està dissenyat per atendre 
la primera infància.

Per tot això, l’Alternativa d’Unitat Popular proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí 
l’adopció dels següents ACORDS:

3CONCILIA: https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/tema/servicios-sociales/concilia-nuevo-
servicio-de-canguro-municipal-para-facilitar-la-conciliacion-laboral-personal-y-familiar_999089.html
4XARXA DE FAMÍLIES COL·LABORADORES: 
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/servei-de-families-collaboradores



PRIMER. Incorporar en el nou Pla Local d’Infància i Adolescència mesures destinades a la 
població de 0 a 3 anys.

SEGON. Tenir present en l’estudi que l’Ajuntament té previst realitzar per a la possible 
gestió directa de les Escoles Bressol públiques diferents opcions i terminis per a la futura 
internalització. El càlcul dels costos i beneficis ha de tenir una visió àmplia que superi criteris
purament economicistes i de curt termini, tenint present els beneficis socials i econòmics a 
mig i llarg termini. Finalitzar l’estudi abans de finalitzar la legislatura vigent.

TERCER. Ampliar el número de places destinades als espais de criança i suport a la relació 
paternofilial, com ara el Creixença i els espais familiars, segons demanda i necessitas de la 
ciutadania i, a la vegada, tot promovent aquests recursos per tal que puguin ser coneguts i, 
per tant, demandats.

QUART. Ampliar progressivament els recursos destinats a la cura i desenvolupament de la 
primera infància, prenent de referència models d’intervenció comunitaris, com ara el 
Concilia, serveis de canguratge municipals i serveis de famílies col•laboradores. Alguns 
d’aquests recursos no suposen cap cost (servei de famílies col•laboradores) i poden ser 
implementats a curt termini. Continuar l’estudi dels diferents recursos adecuats a la nostra 
ciutat amb l’eina del grup de treball “habilitats de criança”.

CINQUÈ. Incrementar les activitats de lleure per a famílies amb infants de 0-3 anys i, en 
general, per a les persones menors de 6 anys. En aquest sentit, reforçar la seva 
incorporació en l’Educació 360.

SISÈ. Iniciar el projecte pilot de fons d’infància durant el 2022, en coordinació amb la 
creació de la moneda local, per tal que aquest fons doni cobertura a les necessitats 
bàsiques de forma global tot fomentant l’autonomia personal i absorvint altres ajudes i, a 
més, tingui un retorn al propi municipi.

SETÈ. En el marc de la negociació del nou contracte programa amb la Generalitat, instar al 
govern de Catalunya a ampliar la cartera de serveis d’atenció a la primera infància a la 
nostra ciutat, especialment en relació a l’atenció a infants amb dificultats de 
desenvolupament, amb el DAPSI com espai de referència.


