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Infants i joves tenen molt a dir sobre els riscos i perills amb els
que conviuen, i molt a fer per ajudar a que les seves famílies,
escoles i comunitats siguin més segures i resilients abans i
després d’una crisi.



● Es calcula que cada any 175 milions de nens i nenes són afectats per
desastres1.

● Només al 2014, 9 milions de nens i nenes van interrompre la seva
escolarització per causa de desastres i emergències2.

1Mackinnon et al. (2008). The humanitarian costs of climate change. Medford, MA: Feinstein International Center.
2Save the Children (2014). No child left behind: Barriers to education in Asia-Pacific region.



● Importància de la gestió del risc (capacitat individual i col·lectiva per evitar
que un determinat perill es converteixi en desastre).

● Nocions menys naturalitzades de desastre, perill i de vulnerabilitat.

● Concepció més inclusiva i participativa de la protecció civil.
Corresponsabilització.

● Especial atenció a la participació de col·lectius en especial situació de
vulnerabilitat (dones, infants i joves, persones grans, persones amb diversitat
funcional, gent pobre, migrants, comunitats indígenes, etc.).
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Quins tipus de polítiques, plans i accions sorgeixen quan són els
infants i joves els qui pensen i dissenyen pensant en ells mateixos?



Objectius revisió (scoping)

En quina mesura els nens i joves participen en la gestió de desastres?

Quina imatge dels nens i joves es construeix en les polítiques i programes 
adreçats a aquest col·lectiu en la gestió de desastres?

Quin és el rol dels diferents actors, especialment els nens i joves, en el disseny 
i implementació de plans i programes per a la millora de la resilència davant 
riscos i desastres?

Els programes i polítiques adreçats a nens i joves tenen en compte aspectes 
com la diversitat cultural, la classe social, el genere, la etnicitat, la diversitat 
funcional, etc…

Aquestes ‘diversitats’ i en particular, les característiques de nens i joves, són 



Recollida de dades

Hem recollit i analitzat accions, programes i informes on els nens i els joves 
estan implicats d’alguna manera en la gestió de desastres: 264 programes i 
accions específiques



Recollida de dades

Entrevistes a professionals de la protecció civil i la gestió de desastres



Tipus de desastres



Implicació en fases de la gestió de risc sísmic



Programes educatius



Programes educatius



Programes educatius



Campanyes de sensibilització i simulacres



Accions de suport



Conclusions scoping
La implementació participació nens i joves a nivell local. Poca coordinació

Manca de continuïtat dels projectes i poca avaluació i seguiment dels projectes. Poca implementació a les escoles 
perquè no forma part obligatòria del currículum i difícilment es poden programar si no disposen de recursos propis. 
La majoria de programes estan adreçats a nens i joves entre 6 i 15 anys. Els més joves (entre 0 i 6 anys) i els 
adolescents (15 a 18) són pràcticament invisibles i difícils d’incloure en la gestió de desastres. 

La participació i implicació dels nens i joves en la gestió de desastres es veu com quelcom molt important pels 
professionals però normalment té com objectiu principal instruir-los i informar-los. 

Molt pocs programes i accions on les seves necessitats específiques, les seves veus i les seves vivències es tinguin en 
compte de manera vinculant en la presa de decisions i en el disseny de polítiques i programes de gestió de 
desastres. 

Poca atenció a les diversitats en els programes (discapacitat, classe social, etnicitat, etc.) malgrat els professionals són 
conscients de la seva importància.



Risc Químic



Incendis Forestals



Emergència habitacional



Terratrèmols















Idees-força

● Infants i joves són agents actius en la gestió de crisis, emergències i
desastres (habilitats comunicatives, inventives, coneixement pràctic, suport i
ajuda mútua, capacitat per fer xarxa, etc.).

● Participar no és únicament donar veu. Sentir no és el mateix que escoltar.
Evitar formes de participació excessivament domesticades i adult-cèntriques.

● Explorar la diversitat que hi ha continguda en la pròpia categoria d’infants i
joves (edat, gènere, diversitat funcional, estatus socioeconòmic…).


