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infància o infàncies? 
 
De quina infància estem parlant? 
 
Què i quins determinen avui per 
avui la identitat de la infància? 



  adultisme 
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 resistències al reconeixement 
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1. L’adultisme: Una mirada que ha transitat pels 
conceptes d’infants com els “encara no” als                 
“ si, però”, des de el desig de “tot per la infància” i en 
una dinàmica “sense la infància”. 
  
 
2. El difícil camí vers  el reconeixement 
REAL com a subjectes  presents social i 
 políticament actius. 



Ins 
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El cas Mary Ellen   
(New York 1874)  va 
ser  el primer  cas en 
que  es va dictar una 
sentència de condemna 
contra un padrastre 
per  maltractament. Es 
va aplicar la llei de 
protecció dels animals 
perquè no existia 
legislació de protecció 
infantil. 
 



 

 

 
 
Declaració de Ginebra 1924.  
* Primer reconeixement social de la Infància 
 
Declaració Universal de Drets Humans 1948. 
* Reconeixement de drets Socials, Culturals, Civils 
i Polítics per a TOTS? 
 
Declaració de drets de la Infància de 1959. 
* Reconeixement dels drets de protecció. 
 
Convenció dels  Drets de la Infància 1989. 
*  Reconeixement dels  drets Socials, Culturals, 
Civils i Polítics  
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Reflexions  
necessàries 



“ 
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El perquè de… 
● La normalització de conceptes  

paternalistes I discapacitants. 
 
● Les resistències I permanents 

dificultats al reconeixement dels 
infants com a ciutadans actius del 
present. 



185,244 users 
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Algunes 
propostes 



Dret a un nivell de vida adequat 
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Art. 27: Nivell de vida 
Els estats reconeixen el vostre 
dret a un nivell de vida adequat 
pel vostre desenvolupament  físic, 
mental, espiritual, moral i social i 
en relació als seus mitjans, 
adoptaran mesures apropiades 
per ajudar als pares a 
proporcionar assistència material 
i programes de suport, 
particularment  respecte a la 
nutrició, el vestuari i la vivenda. 
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Art. 24: Salut i Serveis Sanitaris 
 

L’infant té dret a gaudir del més alt nivell 
possible de salut i a tenir accés a serveis 
mèdics i de rehabilitació, molt 
especialment en aquells serveis 
relacionats amb l’atenció primària de 
salut, les cures preventives i la disminució 
de la mortalitat infantil. L’Estat ha de 
prendre les mesures que calguin 
orientades a l’abolició de les pràctiques 
tradicionals perjudicials per a la salut dels 
infants. 
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Dret a la salut mental 
Art. 39:  Recuperació física, 

social i  

Psicològica 
 

Aquells que hagin viscut 
experiències negatives i 
necessitin una recuperació 
física, psicològica o integrar-
se socialment tenen dret a fer-
ho en un ambient que fomenti 
la salut i el  seu respecte i 
dignitat. 



Dret al joc I al descans 
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Art.31: Joc, oci i temps 

lliure 

Tots els nens i nenes 
tenen dret al descans, a 
l’oci, al joc i al temps 
lliure. 
 Els estats han de 
respectar i promocionar 
aquest dret. 
  

Observació General N.17 (2013) 



Dret a l’opinió 
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Art. 12: Dret d’Opinió 

 
Els nens i nenes tenen dret 
a opinar i a que  aquestes 
opinions , d’acord amb la 
seva edat siguin tingudes 
en compte quan els adults 
prenguin decisions. 

Observació general 12 ( 2009) 



Requisits i drets al voltant del dret a opinar. 15 

Art.13. llibertat d’expressió   Art. 15. Llibertat de consciència  Art 15 Llibertat d’associació     Art 17 Informació                               

        adequada  



Cal  possibilitar la 
participació ACTIVA 
de la infància a TOTS 
els processos que els 
afecten !! 
 



Cal considerar els 
infants  com a part de 
la solució i agents de 
canvi positiu !! 
 

Nacions  Unides, informe contra la 
violència infantil.  
Juliol 2021 
 



Moltes Gràcies! 
 
Araceli Lázaro Aparicio 
 
araysiempre@gmail.com 
 
 
Badalona, 19 de novembre de 2021 
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