
 

LA SÍNDICA DE BARCELONA DENUNCIA LA DECISIÓ MUNICIPAL D’OFERIR 

MENYS SETMANES DE CASAL D’ESTIU ALS INFANTS AMB NECESSITATS 

ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

 “Els nens i nenes amb necessitats específiques de suport educatiu estan 

patint un greuge discriminatori i per aquest motiu, he demanat informació a 

la Tercera Tinència d’Alcaldia de Drets Socials”, ha afirmat la síndica Vilà. 

Barcelona, 27 de juny del 2019 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, denuncia que la decisió municipal d’oferir menys setmanes de casal d’estiu als 

infants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) genera un greuge 

discriminatori. En conseqüència, ha demanat informació a la Tercera Tinència 

d’Alcaldia de Drets Socials. En les darreres setmanes, la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona ha rebut tres queixes ciutadanes de famílies amb infants amb NESE a qui 

han assignat menys setmanes de les habituals en altres anys.  

Queixa 1 

La primera queixa fa referència a una ciutadana que denuncia la discriminació que ha 

patit la seva filla en la concessió de places per al casal d’estiu sol·licitat. Té dues filles, 

de 7 i 5 anys, i ha demanat plaça per quatre setmanes al casal d’estiu per ambdues 

nenes. 

Quan va rebre la notificació, va observar que la gran podria assistir les setmanes 

sol·licitades però a la petita només li concedien 3 setmanes. La resposta municipal a les 

queixes presentades per la família va ser que en casos de necessitats específiques de 

suport educatiu, l’Ajuntament ofereix 3 setmanes. 

Queixa 2 

Una altra ciutadana també ha denunciat que el seu fill, amb necessitats específiques 

de suport educatiu, no podrà anar 4 setmanes al casal d’estiu. Quan va dirigir-se als 

òrgans municipals per trobar una fonamentació d’aquesta decisió, la resposta va ser 

que durant la quarta setmana haurien de comptar amb un vetllador i, per aquest 

motiu, només podrà gaudir de tres setmanes. 

 

 



Queixa 3 

Una família amb un nen amb necessitats específiques de suport educatiu va demanar 

la inscripció pel casal d’estiu de la ludoteca del barri. El darrer any va fer les 4 

setmanes de juliol, però aquest any la directora de la ludoteca els comunica que 

únicament podrà fer dues setmanes. 

Com en els altres casos, no pot fer les quatre setmanes per la necessitat de comptar 

amb vetlladors. Però en aquest cas hi ha un afegitó: el funcionament del casal és en 

blocs de quinzenes sense possibilitat de desglossar la facturació i que l’infant pugui 

anar la tercera setmana. Per tant, el nen només podrà gaudir de dues setmanes de 

casal d’estiu.  

“Els nens i nenes amb necessitats específiques de suport educatiu estan patint un 

greuge discriminatori i per aquest motiu, he demanat informació a la Tercera 

Tinència d’Alcaldia de Drets Socials”, ha afirmat la síndica Vilà. 

 


