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Dia Internacional dels 
Drets de l’Infant



Fa set anys, les entitats socials que treballem amb i per la infància i 
adolescència de Catalunya ens vam agrupar amb l’objectiu de donar 
resposta a les necessitats dels infants, promovent l’acompliment 
dels seus drets i deures, i vetllant per la incorporació de la 
perspectiva de la infància en les polítiques públiques i en la societat 
catalana. 

Actualment, des del Tercer Sector Social atenem a més de 500.000 
infants i adolescents d’arreu del territori, en àmbits tan diversos 
com el lleure, l’acció social, l’educació, la formació, l’atenció a les 
famílies, l’àmbit sòcio-sanitari i el de la salut. 

Al nostre país encara hi ha milers d’infants que pateixen situacions 
d’exclusió social i pobresa. L’enquesta de 2017 de condicions de vida 
conclou que la taxa de risc de pobresa en menors de 18 anys és del 
27’7%, 2’7 punts més que l’any anterior. 

Per tant, ara més que mai és imprescindible assumir aquesta 
realitat com una responsabilitat col·lectiva, començant per 
augmentar la inversió que es destina a aquella població més 
jove amb l’objectiu de garantir, des del naixement, la igualtat 
d’oportunitats per a tota la infància i tots els suports que permetin 
la seva inclusió i participació activa, independentment de les 
necessitats específiques. 

Cal separar els pressupostos que han de fer front a les polítiques 
estructurals, dels que han de cobrir les situacions d’emergència, per 
tal d’aconseguir una plena garantia de drets estable en el temps. 

Aquest 2018, marcat per l’intens procés polític que hem viscut al 
nostre país, culmina amb una nova legislatura que representa 
una oportunitat clau per fer prevaldre les prioritats en polítiques 
d’infància. Entenem que és imprescindible que les polítiques 
públiques situïn a la infància en un lloc prioritari de la seva acció. 



És el moment d’afrontar nous reptes polítics a Catalunya per tal 
d’avançar i millorar en la promoció, defensa i protecció dels drets 
dels infants reconeguts per la Convenció dels Drets de l’Infant de les 
Nacions Unides. 

És necessari deixar de banda les sensibilitats i preferències, i 
vetllar pel consens polític i social recollit en el Pacte per la Infància 
de Catalunya i garantir així compromisos d’inversió en infància 
i l’enfortiment de la perspectiva d’infància en les polítiques 
catalanes. 

Per tot això, des de la Plataforma d’Infància de Catalunya, fem una 
crida a les institucions catalanes a:

1. Garantir els Drets dels Infants en els termes que estableix la 
Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

2. Vetllar per l’acompliment dels mecanismes de seguiment i 
control acordats en el Pacte per la Infància de Catalunya, del 19 
de juliol de 2013, i impulsar polítiques integrals que tinguin en 
compte la perspectiva dels infants i adolescents, garantint nous 
espais per la construcció del seu present i futur. 

3. Impulsar el desplegament complet de la Llei 14/2010 de Drets i 
Oportunitats en la Infància i Adolescència, reconeixent-los com 
a drets subjectius. 

4. Augmentar els recursos destinats a la infància fins arribar a la 
mitja de la Unió Europea del 2’4% del PIB. 

5. Garantir que l’acció de Govern en relació a la infància sigui 
transversal, coordinant les estratègies i l’acció de totes les àrees 
de govern.

6. Impulsar les accions de suport a la família mitjançant un model 
d’atenció comunitària centrat en la persona: apoderament 
familiar, garantia d’habitatge i oportunitats laborals. 

7. Promoure polítiques de foment de la participació dels infants en 
tots els àmbits. 



8. Assegurar l’accessibilitat dels béns i serveis en condicions 
d’igualtat per a tots els infants i adolescents (lleure, salut, 
educació, comunicació i informació, instal·lacions, etc.). 

9. Descentralitzar i territorialitzar els serveis de prevenció, 
d’atenció i protecció de la infància, així com disposar de 
programes específics suficients. 

10. Impulsar el finançament adequat a les entitats socials que fan 
atenció a la infància. 

En definitiva, reclamem que les polítiques socials se situïn al centre 
de tots els programes i projectes polítics, especialment aquelles 
destinades a la infància, i que la reducció de les desigualtats 
esdevingui el principal objectiu dels pressupostos i esforços públics. 
Les entitats del Tercer Sector Social seguim i seguirem treballant 
dia a dia per millorar les condicions de benestar i dignitat de tots 
els infants i adolescents. 

Barcelona, 6 de novembre de 2018

En conveni amb:

únete por la infancia
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