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Són per a tu  
una prioritat?



1. Impulsar l’elaboració dels plans locals transversals d’in-
fància, amb perspectiva d’equitat i amb especial atenció 
envers a la infància en situació de vulnerabilitat, sempre 
alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble previstos a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible de les Nacions Unides. 

2. Tenir en compte la perspectiva de la infància tant en el 
desenvolupament de les polítiques, projectes i pressupos-
tos, com en l’avaluació dels mateixos, especialment en 
aquelles qüestions que afecten directament als nens, ne-
nes i adolescents. 

3. Posar en marxa les Taules Territorials d’Infància i els Con-
sells d’Infants tal i com preveu la Llei de Drets i Oportuni-
tats de la Infància i l’Adolescència. 

4. Complir amb els principis de la Convenció dels Drets dels 
Infants i promoure la certificació de “Ciutats Amigues dels 
Infants”. 

5. Garantir la creació i implantació dels serveis d’intervenció 
sòcio-educatius d’acord amb la Llei 12/2017 i la Llei 14/2010, 
per la qual l’Administració local competent s’ha d’implicar 
en el desenvolupament i la prestació dels serveis socials 
preventius. 

6. Incloure el dret a la participació de la infància com a con-
dició indispensable, especialment en els projectes que 
emprengui el municipi destinats als infants. 

7. Incorporar la veu dels infants i joves en totes les qüesti-
ons municipals a través d’estructures i mecanismes de 
participació ciutadanes i presa de decisions existents als 
municipis. 

8. Transformar l’espai públic tenint en compte la perspectiva 
d’infància en la planificació urbanística. 

9. Adaptar l’accés a la informació i la comunicació en els di-
ferents mecanismes de participació i decisió perquè tots 
els infants i joves puguin exercir els seus Drets. 

10. Garantir que hi hagi rutes segures per anar a l’escola o a 
l’institut 
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47 mesures

Introducció
La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) 

es va crear el febrer del 2011, en el marc de la Tau-

la del Tercer Sector Social, com una iniciativa del 

propi sector per fer visible la realitat de la infàn-

cia al nostre país.

La PINCAT està formada per 21 organitzacions 

que treballen per la infància i adolescència a 

través de més de 900 entitats de primer nivell 

en els àmbits sociosanitari i de salut, l’oci, l’acció 

social, l’educació, i la formació i atenció a les 

famílies. Té per objectiu principal ser una veu co-

muna i transversal de totes les entitats compro-

meses amb els infants i adolescents del nostre 

país. Dona resposta a les seves necessitats, pro-

movent 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 so-

cietat catalana.

Aquest any 2019 és un any electoral, fet que rep-

resenta una oportunitat clau per situar la infàn-

cia com una prioritat en l’agenda política. És im-

prescindible situar la infància i l’adolescència al 

centre de les polítiques públiques i que esdevin-

guin un element clau de la seva acció. 

Cal avançar i millorar en la promoció, defensa i 

protecció dels drets dels infants, tal i com reco-

neix la Convenció dels Drets de l’Infant (1989) de 

les Nacions Unides. És necessari recuperar el con-

sens polític i social recollit en el Pacte per la In-

fància de Catalunya i garantir així compromisos 

d’inversió en infància i l’enfortiment de la perspec-

tiva d’infància en les polítiques locals. 

Per tot això, des de la Plataforma d’Infància de 

Catalunya creiem que les polítiques municipals 

d’aquesta nova legislatura haurien d’anar acom-

panyades de les següents accions

26-M Eleccions municipals  
del 26 de maig de 2019

Municipis  
per la infància:

Perspectiva d’infància, element 
clau per unes ciutats i pobles més 
inclusius i participatius

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/politiques_i_plans_dactuacio/taules_territorials_infancia
http://www.de0a18.net/consells.html
http://www.de0a18.net/consells.html
https://ciudadesamigas.org/
https://ciudadesamigas.org/
http://www.tercersector.cat/pincat
http://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/annexe16.convencidelsdretsdelsinfants.546.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infancia/destacats_columna_dreta/pacte_infancia_catalunya_juliol_2013.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infancia/destacats_columna_dreta/pacte_infancia_catalunya_juliol_2013.pdf
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4 claus per garantir els Drets  
de la Infància

11. Garantir el principi d’equitat i inclusió en qualsevol proposta munici-
pal en relació a la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat. 

12. Emprendre mesures d’acció positiva en infants i joves que tenen ma-
jor vulnerabilitat per raó de discapacitat, origen, salut, gènere, ètnia, 
situació sòcio-econòmica, etc. Vetllar per un accés universal a la pres-
tació per a jove extutelat pel jovent que ho requereixi comptant sem-
pre amb l’acompanyament professional i disposant d’un pla personal 
individual.

13. Garantir l’accés a béns, productes i serveis bàsics, a infants que per 
raó de la seva malaltia, discapacitat o qualsevol altre situació no el 
tenen garantit. 

14. Garantir que l’infant sigui titular dels seus Drets i donar cobertura 
de les seves necessitats bàsiques. 

15. Garantir l’accés a la beca de menjador i els materials escolars (suficients 
en quantia i cobertura) pels infants i adolescents, així com la creació de 
dispositius que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar. 

16. Reforçar l’atenció dels serveis socials vers les famílies amb infants 
en situació de pobresa, amb ajuts finalistes i amb suports i acompa-
nyament per a la seva tasca parental. 

17. Revisar la fiscalitat municipal perquè sigui més justa per a les famí-
lies amb infants en situació de pobresa. 

18. Impulsar programes de desenvolupament d’habilitats parentals per aju-
dar a les famílies a afrontar i superar dificultats i garantir un entorn salu-
dables pels seus fills i filles. 

19. Crear espais familiars de suport i ajuda mútua a les famílies amb in-
fants entre 0 i 3 anys on els pares i les mares puguin participar i de-
senvolupar estratègies en relació a les habilitats i competències pa-
rentals, especialment per a les famílies en situació de fragilitat social, 
oferint acompanyament, suport psicològic i mesures de prevenció. 

20. Promoure serveis d’intervenció sòcio-educativa i l’atenció als in-
fants en situació de risc social i risc de maltractament, amb finan-
çament estable i suficient. 

21. Promoure la disponibilitat d’equipaments de titularitat municipal 
per oferir espais de lleure, participació i ús per infants i joves, com 
ara els Patis Oberts. 

22. Establir la gratuïtat en el transport públic municipal per a menors 
de 16 anys i pels joves majors de 18 anys que hagin estat tutelats. 

23. Reconèixer la figura del cuidador/a del nadó nascut amb grans ne-
cessitats de suport ja que aquest/a ha de renunciar a treballar per 
poder tenir cura exclusiva els 3 primers anys del fill/a. 

Igualtat d’oportunitats, la millor inversió de futur

Garantia en l’accés als bens i serveis,  
imprescindible per una infància digne i plena

EDUCACIÓ:

24. Reforçar, diversificar i avançar cap a l’accés universal dels serveis edu-
catius per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, sobretot en els 
barris amb més necessitat social. 

25. Potenciar la creació de serveis d’atenció a la primera infància, com 
ara: Escoles bressol, espais familiars, etc. 

26. Desenvolupar mesures concretes i preventives per lluitar contra l’ab-
sentisme i el fracàs escolar, incloent als adolescents de 16 a 18 anys que 
hagin abandonat el sistema educatiu. 

27. Disposar de projectes educatius municipals de noves oportunitats i 
d’acompanyament sòcio-laboral, i promoure incentius econòmics per 
a joves en situació d’atur que s’acullin a la formació ocupacional mu-
nicipal per a millorar la seva qualificació. Afavorir la creació de pro-
grames que combinin la formació i el treball alhora que aquells que 
ofereixin possibilitats de regularització de la situació administrativa 
per treballar i la inclusió social als i les joves que han migrat sols.

28. Ampliar les places dels Centres d’Atenció Diürna dirigides a infants i 
joves amb discapacitat i/o problemes de salut mental, per donar con-
tinuïtat a l’etapa escolar i assegurar la transició a la vida adulta.  

29. Promoure el valor de l’educació en el lleure, garantint l’accés a les ac-
tivitats de lleure educatiu, culturals i esportives, més enllà de l’hora-

ri lectiu i en època de vacances escolars, amb programes de suport i 
preus públics bonificats que ajudin a que cap infant i adolescents en 
quedin exclosos. Fer extensiva aquesta mesura al jovent major de 18 
anys que ha estat sota mesura de tutela.

30. Cercar espais que promoguin el compromís social com a element gene-
rador de projecte de vida: projectes intergeneracionals, d’aprenentatge i 
servei, de mentoria social i projectes d’emprenedoria social. 

31. Reduir les desigualtat pel que fa a les competències digitals i articular 
polítiques a partir de les oportunitats que generen les TIC. 

32. Definir els models preventius de les TIC: orientacions a les famílies, con-
textualització dels continguts, valors positius i negatius de les xarxes, 
determinant també protocols i programes específics per a la interven-
ció en conflictes i situacions de violència amb menors de 18 anys. 

33.Promoure la coeducació com a eix transversal a totes les activitats i 
programes educatius que es desenvolupin des del municipi. 

34. Impulsar la coordinació com a eix transversal de totes les activitats i pro-

grames educatius (lectius i no lectius) que es desenvolupin en el municipi. 

Promoció i prevenció des  
de l’equitat i la inclusió social:

Necessitats bàsiques:  
educació, habitatge i salut
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45. Reconèixer el paper de les entitats socials com a facilitadores d’es-
pais de participació i generació de valors.

46. Implicar a les entitats del Tercer Sector Social en el diagnòstic, for-
mulació i implementació de les polítiques en matèria d’infància.

47. Incloure en els plecs dels concursos clàusules socials que tinguin en 
compte el valor afegit que aporten les entitats del Tercer Sector en la 
prestació de serveis públics d’atenció a la infància.

HABITATGE:

35. Garantir el Dret a un habitatge digne, fer complir la LAU i 
fomentar els habitatges d’inserció segons l’article 70 de la 
Llei d’Habitatge, el qual estableix l’assignació d’habitatges 
per les entitats socials sense ànim de lucre o serveis socials 
municipals que realitzin programes d’inserció social sufici-
ent per a atendre les necessitats d’aquest tipus que es de-
tectin a cada municipi, així com altres ajudes per l’accés a 
l’habitatge. 

36. Reforçar els serveis de mediació i els ajuts d’urgència, com el 
reallotjament temporal immediat, per a les famílies que pa-
teixen un desnonament o risc de desnonament, amb especial 
èmfasi a aquelles amb fills a càrrec. 

37. Lluitar contra la pobresa energètica: garantir l’energia i els 
subministraments bàsics, evitant els talls energètics, especi-
alment a les famílies amb fills a càrrec. 

SALUT:

38. Garantir el dret als serveis de salut, a la prevenció, a la infor-
mació, l’assessorament i l’educació, així com al desenvolupa-
ment d’actituds i hàbits saludables, prioritzant els grups d’in-
fants i joves en situació de vulnerabilitat. 

39. Vetllar per una oferta esportiva plural i que tingui en compte 
la perspectiva de gènere. 

40. Crear i/o intensificar línies preventives enfocades a endarrerir 
l’edat d’inici del consum i reduir la ingesta massiva de begu-
des alcohòliques, així com potenciar l’educació parental. 

41. Promoure nous serveis d’escolta, acompanyament i orienta-
ció en clau adolescent.  

42. Facilitar als adolescents informació sexual i reproductiva, so-
bre l’embaràs precoç i les malalties de transmissió sexual. 

43. Vetllar per l’atenció als adolescents amb trastorns alimentaris.

44. Implementar programes, eines i protocols per la detecció, 
prevenció i l’abordatge de l’abús sexual, violència masclista, 
i altres comportaments violents, sexistes i xenòfobs, en tots 
els espais del municipi. 

El paper del tercer sector:
Treball en xarxa, la clau de l’atenció 
comunitària centrada en la persona 


