
 

 

 

Butlletí Acord Ciutadà Juliol 2015 

Entrevista a Rosa Balaguer 

 

Aquest mes entrevistem a Rosa Balaguer, directora del Casal dels Infants per a l’Acció 

Social als Barris,  associació que treballa a favor de la igualtat d’oportunitats d’infants i 

joves mitjançant  l’acompanyament educatiu diari i la defensa activa dels seus drets.  

 

1. Quins són els principals reptes de la 

infància a Barcelona? 

El problema principal és la situació de moltes  

famílies amb fills a càrrec en situació de 

pobresa i de vulnerabilitat, que per qüestions 

econòmiques, per manca de feina, pel 

deteriorament de les situacions familiars, no 

els permet ser autònomes i donar un entorn 

de seguretat als seus infants i garantir el seu 

benestar. Un repte que tenim és identificar a 

quins barris o la ciutat calen més recursos i 

distribuir-los en funció de les necessitats de 

les famílies i coordinar-nos millor per donar 

una atenció integral. 

2. Quins creu que són els punts forts de la 

nostra ciutat per fer front a aquests 

reptes?  

Hi ha una gran quantitat d’entitats i agents 

amb experiència de treballar amb la infància i 

la família i que estan fent molta feina. Tot i 

això s’hauria de fer més i de manera més 

coordinada i anar a l’arrel dels problemes. Cal 

destacar que en comparació amb altres 

ciutats Barcelona té una gran capacitat 

d’inversió i molts més recursos per cobrir les 

mancances de les famílies. 

3. Quan va néixer el Casal dels Infants? 

El Casal dels Infants va néixer al Raval l’any 

1983; l’any 2007 es va apostar per aprofitar el 

bagatge i l’experiència del Casal a altres 

entorns on es concentren situacions de 

vulnerabilitat amb la infància, convertir-se en 

Casal dels Infants als Barris. Actualment estem 

al Raval, al barri del Besós, a la Franja de la 

Mina i de Sant Adrià, al barri de sant Roc i 

Llefià – La Salut de Badalona, a Fondo, Santa 

Rosa Raval de Santa Coloma de Gramanet i a 

Salt. Fent una intervenció de forma molt 

coordinada amb el territori. 

4. Quin és l’objectiu principal del Casal dels 

Infants? 



Aportar serveis i actuacions en entorns de 

molta vulnerabilitat per aconseguir una igualtat 

d’oportunitats per la infància, la joventut i les 

famílies, i que la comunitat generi elements de 

millora d’aquesta  qualitat de vida de la 

infància. 

5. Quines són les principals activitats que 

desenvolupeu actualment?  

Serveis materno-infantils, centres oberts 

d’atenció a la infància i adolescència, casals 

de joves, projectes enfocats a les famílies,  

serveis per la formació i inserció laboral de 

joves -fins als 25 anys- en diversos àmbits 

(hostaleria, electricitat, etc.) i serveis per 

promoure l’autonomia de joves sols. També 

tenim serveis i projectes per promoure la 

participació i la convivència a l’espai públic, 

com els punts Òmnia. En conjunt són 

projectes adaptats al territori en funció de les 

seves necessitats. 

6. Quin paper juguen les persones 

voluntàries a la vostra entitat i quin 

valor afegit aporta el compromís social 

de la ciutadania a la ciutat? 

És una associació que neix de la ciutadania, 

sempre hem treballat amb voluntaris, va 

néixer om un conjunt de veïns que volia 

treballar pels seus veïns i la seva comunitat 

en l’àmbit educatiu i del lleure, reforçant el 

suport escolar fora de l’escola amb vinculació 

amb serveis socials. A totes les àries i serveis 

del Casal hi ha voluntaris, per nosaltres és 

molt important la implicació de la ciutadania 

amb el seu entorn. 

7. Des de l’Acord Ciutadà s’està impulsant 

el Projecte Tractor “Créixer a Barcelona” 

–del qual formeu part- amb l’objectiu 

d’apoderar la infància en situació de 

vulnerabilitat en els àmbits social, 

educatiu i cultural. Com valoreu el seu 

impuls? Què el fa singular respecte 

altres xarxes o grups de treball? 

Per mi és molt important si anem a construir 

una cosa on estiguin els agents implicats més 

l’administració, amb una visió d’anàlisis de 

realitats real, de compartir una diagnosi per 

fer coses i arribar a compromisos. A aquest 

punt és al que normalment ens costa arribar, 

es tracta de veure que estem fent, quina és la 

cobertura de necessitats i a partir d’aquest 

anàlisi i amb una visió compartida pensar que 

és el que podem fer junts. 

8. Com valoreu l’evolució de l’Acord 

Ciutadà així com el treball de les seves 

Xarxes d’acció?  

Participem a la Xarxa de centres oberts 

d’atenció a la infància i l’adolescència, a la 

Xarxa d’economia social i a la de prevenció i 

convivència. Hi ha xarxes que neixen d’un 

procés natural de creació, com la de centres 

oberts, i d’altres que van ser una decisió més 

política i puntual. El tema que caldria mirar és 

la tipologia d’entitats membres de les xarxes, 

hi ha de primer, segon i tercer nivell, en la 

meva opinió haurien de ser totes les que 

estan fent intervenció directa, és a dir, de 

primer nivell. 

9. Per acabar, quin missatge voldries 

compartir amb la resta d'entitats i 

organitzacions de l'Acord? 

Les entitats fem una feina bestial, i que hem 

de tenir molta perseverança i mantenir 

l’energia i el cap ben alt.  

També és molt important aixecar el cap de 

tant en quant per mirar al futur, ja que 

normalment estem massa ficats en el nostre 

dia a dia, centrats en la gestió de la 

quotidianitat, i hem de disposar d’espais de 

reflexió per mirar cap al futur. 

 

 


