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La Llei d’Infància de Catalun-
ya, en tràmit al Parlament, és
una llei que inclou tots els

infants. Cal remarcar-ho perquè,
fins ara, la legislació tractava només
dels infants amb problemes. Ara,
amb aquesta normativa, es vol
garantir els drets i les oportunitats
de tota la infància. 

Per situar el marc on s’ha fet possi-
ble la llei, en primer lloc, cal recor-
dar que Catalunya fou la primera
comunitat autònoma de l’Estat
que, ja a l’any 1985, va desplegar
una regulació sobre protecció dels
menors desemparats i en risc. Nor-
mativa que ha estat actualitzada els
anys 1991 i 1995. 

Després, l’Estatut de 2006 va
incloure en el seu text el mandat
per garantir l’interès superior de
l’infant. D’aquí, aquest projecte de
llei dels drets de la infància i l’ado-
lescència, que es troba en tràmit
parlamentari.

La Llei ha de tenir
en compte el paper
de les entitats del

Tercer Sector

Es pot afirmar que aquesta iniciati-
va primera era el resultat de l’im-
puls de centenars d’organitzacions
i milers de persones compromeses,
al nostre país, amb el benestar de
la infància. Persones i organitza-
cions que han participat en el llarg
procés de gestació de la nova llei i
que han aportat la seva experiència
per millorar-la, en compareixences
al Parlament. Així, també, la Fun-
dació Catalana de l’Esplai va com-
parèixer el 19 de gener d’enguany,
davant la Comissió de Benestar i
Immigració.

Una llei necessària 
i oportuna
En els aspectes positius es van 
destacar cinc qüestions: Es tracta
d’una llei per a tota la infància, que
transcendeix l’objecte dels menors
desemparats i les obligacions de
tutela; incorpora el principi de
transversalització i coordinació
general; integra la participació dels
infants; posa ordre i preveu de
manera global les funcions de pro-
moció, prevenció, atenció i protec-
ció i assenyala el principi rector de
la prioritat pressupostària. 

Recollir millor 
el lleure educatiu
Malgrat que és una llei generalista
per a tota la infància, està encara
massa decantada envers els infants

desemparats, tutelats i en risc i
resulta especialment reglamentista.
Així, la llei no recull, amb prou
força, l’àmbit del lleure. D’altra
banda, no s’aprofita la llei per fer
presents els recursos i serveis per a
la infància que ja existeixen. 

En aquest sentit, la Fundació ha
platejat la conveniència i oportu-
nitat de relacionar els dispositius
dedicats a la infància, entre d’al-
tres, el Centre d’Esplai que no té
cap mena de reconeixement i
regulació jurídica. 

Finalment, es troba a faltar que se
situï, de manera clara el paper
essencial de les entitats del Tercer
Sector en la tasca de promoció,
prevenció i atenció a la infància. 

Pel que fa l’àmbit de l’educació en
el lleure, que es reconeix com un
Dret dels infants, demana incorpo-
rar el caràcter socioeducatiu de
l’acció de les entitats d’educació 
en el lleure, així com el treball de
prevenció i comunitari que desen-
volupen. En aquest sentit, garantir
l’equitat en les activitats és primor-
dial per evitar la discriminació. 

La Llei hauria de
reconèixer i regular
el Centre d’Esplai

Finalment, la Fundació demana
introduir de manera explícita el

reconeixement de la important
tasca que fan les entitats del Ter-
cer Sector dedicades a la infància
i l’adolescència.

Un salt qualitatiu 
En tot cas, es tracta d’una llei que
dóna un salt qualitatiu en relació a
la infància. Passa de la protecció
dels infants en risc a garantir els
drets de tots els infants. És a dir,
no s’està parlant només dels
infants desemparats, sinó dels
infants ciutadans. És una alinea-
ció clara amb la Convenció Inter-
nacional dels Drets de l’Infant,
quan ja s’han celebrat, al novem-
bre passat, els 20 anys de la seva
proclamació a Ginebra. Catalunya
fa un pas endavant pel benestar de
la infància. 

DES DE 1985 JA HI HAVIA UNA NORMATIVA AUTONÒMICA PER ALS MENORS DESEMPARATS I EN RISC

Es debat una Llei per a tota la
infància de Catalunya  
La Fundació ha fet aportacions en una compareixença al Parlament

Tots els nois i noies tenen dret al lleure educatiu
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Un cop aprovada la Llei d’Educa-
ció, el primer de juliol de 2009, 
i dins el previst desplegament 
de normatives, el Departament
d’Educació va elaborar i exposar
públicament la proposta de Decret
d’Autonomia dels Centres Educa-

tius. Aquest decret, juntament amb
el de direcció i avaluació constitueix
el cos principal del desplegament de
la Llei.

El Consell Escolar de Catalunya,
principal organisme assessor del
Departament d’Educació va avalar

el 24 de març passat el Decret d’Au-
tonomia dels Centres Educatius.
Un dels aspectes que preveu el
DACE és com s’ha de relacionar el
centre educatiu amb el seu entorn.
En aquest sentit, es tracta d’una
oportunitat per tal que el projecte
educatiu concreti com coordinar-se

i impulsar les activitats més enllà
de l’horari lectiu. 
La Fundació ha demanat afegir
algunes concrecions al DACE en la
línia de reforçar aquests aspectes. 

La relació amb l’entorn
En concret, es planteja coordinar els

esforços per desenvolupar activitats
més enllà de l’horari lectiu i que als
Consells Escolars estigui represen-
tada l’entitat responsable de l’aten-
ció educativa en els àmbits no
lectius per tal de coordinar millor i
de manera més eficaç el conjunt del
projecte educatiu.

DESPLEGAMENT DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA

S’ha presentat el Decret d’Autonomia 
dels Centres Educatius (DACE)
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