
  
 
 
 
 

Edifici Paral·lel 
Avinguda Paral·lel, núm. 52, 6a. planta 
08001 Barcelona 
Tel. 93 551 77 00 
Fax 93 552 45 95 
a/e: sec_inf_ad@gencat.cat 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Secretaria d’Infància i Adolescència 
 
  

 

 

 

Compromís vers la infància davant el 20è Aniversari  de la Convenció 
 

El 20 de novembre farà vint anys que, en el marc de l’Assemblea General de l’Organització de 

les  Nacions Unides (ONU) de 1989, es va aprovar la Convenció de les Nacions Unides sobre 

els Drets de l’Infant. Alhora es creava el Comitè dels Drets de l’Infant per vetllar pel seu 

compliment i fer-ne el seguiment. La Convenció fou concebuda com a declaració amb caràcter 

universal i per ser ratificada pels estats. 

El document planteja noves orientacions de la situació de la infància al món i el seu tractament.  

Reconeix l’infant com a subjecte de dret, cosa que implica: reconeixement del seu 

protagonisme a l’hora d’expressar la seva opinió i escoltar la seva veu, participació efectiva, 

diàleg respectuós, responsabilitat, possibilitat d’actuar i decidir conjuntament com a col·lectiu. 

Tot això serà possible si s’actua eficaçment en la resolució de les situacions punyents  

d’injustícia i vulneració, com ara: abusos i maltractaments; explotació laboral; mortalitat infantil;  

utilització dels infants en conflictes armats; pobresa, exclusió i desemparament; explotació 

sexual; inaccessibilitat a serveis de salut i manca d’educació i d’un desenvolupament adequat. 

Cal resoldre les situacions alarmants que tenen orígens i processos diversos en un món fet a la 

mida dels adults, amarat de conflictes que ells mateixos han creat, les víctimes propiciatòries 

dels quals acaben sent les persones més fràgils, les més desemparades i les més agredides.  

Ara, a vint anys vista de l’aprovació de la Convenció, en el moment de la seva commemoració,  

reconeixem que hi ha encara innombrables qüestions no resoltes i reptes que cal afrontar amb 

el compromís de posar els mitjans necessaris per al ple compliment dels seus drets.  

La commemoració de la Convenció dels Drets de l’Infant d’aquest 20 de novembre ha de servir 

per fer balanç de la situació de la infància i l’adolescència al nostre país, per avaluar el grau de 

compliment de la Convenció, per definir els reptes que en aquest sentit tenim pendents com a 

societat i per fer una crida a totes les persones i institucions per aconseguir que sigui un 

compromís real, perquè els drets dels infants siguin plenament respectats i estiguin totalment 

garantits.  

 

En aquest sentit, els sotasignants demanem compromisos ferms i concrets per renovar, 

intensificar i estimular la mobilització a favor de la infància. Per això ens adrecem:  

1. Als pares i mares i les famílies, perquè assumeixin la responsabilitat de suport,  

protecció, acompanyament i educació dels infants, escoltant i respectant el seu punt de 

vista en totes aquelles qüestions que els afectin.  
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2. A les institucions i administracions públiques, perquè liderin autèntiques polítiques 

d’infància que insisteixin en la prevenció, la protecció, la provisió i la participació en 

aquest àmbit, a fi de garantir el correcte desenvolupament d’aquest sector sensibilitzant 

la ciutadania envers les seves necessitats. 

3. Als partits polítics, perquè siguin capdavanters en propostes innovadores i perquè 

incloguin en els seus programes accions que permetin millorar les condicions de vida 

de la infància i eradicar aquelles situacions que vulnerin els seus drets.  

4. A les persones que legislen, als jutges i jutgesses i als cossos de seguretat, perquè 

vetllin per l’interès superior de l’infant i garanteixin la seva protecció jurídica contra 

l’explotació de tota mena, la violència, els abusos, les marginacions, i siguin 

exquisidament sensibles en el tracte amb infants i adolescents.  

5. A les entitats, associacions i, en general, a tots els agents socials, perquè des del seu 

àmbit d’actuació es comprometin a esforçar-se per atendre les necessitats dels infants 

de la seva comunitat i contribueixin a la sensibilització social envers les seves 

necessitats. 

6. Als diversos professionals que treballen des de diferents vessants en l’àmbit de la 

infància –professionals de l’educació formal i no formal, titulats en treball social, 

educació social, personal sanitari, etc.– en un determinat territori, perquè ho facin 

conjuntament per detectar les necessitats dels infants, garanteixin la seva protecció, 

vetllin pel seu benestar i contribueixin a millorar les seves condicions de vida i el seu 

desenvolupament.  

7. Als mitjans de comunicació, perquè respectin els horaris de protecció infantil i vetllin 

pels continguts adreçats als infants, a fi que es garanteixi el seu dret a una informació 

adequada i la protecció de la seva intimitat; perquè evitin de caure en el 

sensacionalisme de determinades notícies relacionades amb la infància i siguin 

capaços de denunciar-ne les  possibles vulneracions. 

8. A tota la ciutadania en general, perquè escolti la veu dels infants, sigui sensible a les 

seves necessitats i reconegui la seva plena ciutadania atorgant-los els mateixos drets i 

deures que a la resta de la població. 

9. Als mateixos infants, perquè reclamin informació sobre els seus drets i n’exigeixin el 

compliment; perquè facin escoltar la seva veu, manifestin les seves opinions i  

s’organitzin com a col·lectiu per defensar els seus interessos, i, alhora, perquè 

reconeguin en la figura de l’adult el paper d’acompanyant, indispensable per al seu 

desenvolupament integral i harmònic.  
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La millor forma de celebrar aquest aniversari és sumant els esforços i compromisos de tota 

la societat catalana, refermant la necessitat  de  continuar treballant plegats per millorar 

l’atenció, la promoció, la protecció i la participació de la infància i l’adolescència de 

Catalunya.  

 

 

Observatori dels Drets de la Infància 

Novembre de 2009 

      
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


