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PER DEFENSAR ELS DRETS DELS INFANTS I SER LA VEU DE LES ORGANITZACIONS 

Es constitueix la Plataforma 
d’Infància de Catalunya
La PINCAT aplega 17 grans federacions i 900 entitats que treballen a favor de la infància

REDACCIÓ

Disset federacions que for-
men part de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector So-

cial de Catalunya van constituir el 
passat 10 de febrer la Plataforma 
d’Infància del Tercer Sector Social 
de Catalunya (PINCAT). Aquesta 
nova plataforma, l’única d’aquesta 
naturalesa al nostre país, treba-
llarà per impulsar els drets de la 
infància a Catalunya, i especial-
ment dels infants que es troben 
en situació més desfavorida de la 
nostra societat.  La PINCAT neix 
amb la voluntat de ser un espai 
transversal que treballarà en di-
versos àmbits com: la salut, el lleu-
re, la protecció, discapacitats... de 
manera que representarà a més de 
900 entitats,  amb més de 15.000 
professionals i 12.000 voluntaris i 
voluntàries del Tercer Sector Soci-
al de Catalunya.

El Pacte per la Infància, la cons-
titució d’una Comissió Parlamen-
taria d’Infància, desplegar la Llei 
d’Infància concretant una cartera 
de serveis, el compromís per la 
lluita contra la pobresa infantil... 
són un conjunt de temes relatius 
a infància que han fet que un grup 
d’entitats sòcies de la Taula ve-
iessin convenient posar en mar-
xa aquest nou espai de trobada i 
d’actuació compartida, just en el 
moment en el que el nou govern 
haurà de concretar els compromi-
sos adquirits en la defensa de la 
infància.  

Què  aporta la Plataforma 
En primer lloc, recollir una veu 
que fins ara no s’ha pogut tenir a 
Catalunya, cosa que ja és un gran 
avenç. S’inicia un espai de treball 
de caràcter transversal (salut, lleu-
re, protecció, discapacitats, etc), 
que pot implicar a un gran nombre 
d’entitats. Hi haurà una veu pròpia 
en els diversos temes com ara el 
Pacte per la Infància o el  desplega-
ment de la Llei d’Infància. També 

es vol acostar a noves entitats de 
la societat civil compromeses amb 
la infància.

La Fundació en forma part
La Fundació Catalana de l’Esplai 
és una de les disset entitats que 
conformen la PINCAT. En aquest 
sentit, el vicepresident de la Fun-
dació, Carles Barba, considera 
que “en l’actual context de crisi 
la infància ha d’esdevenir una pri-
oritat per les polítiques públiques 
a l’hora de fer aliances per tal de 
sumar esforços”.

Generar xarxa i interlocució 
La PINCAT té l’objectiu d’impul-
sar els drets de la infància a Catalu-
nya, amb especial incidència en la 
que es troba en situació mes desfa-
vorida. Per això buscarà la coordi-
nació amb altres entitats d’infància 
de l’Estat i internacionals.

També generarà xarxa i impulsarà 
el treball transversal. A través de 
la interlocució amb les diferents 
parts interessades en relació a la 
infància (Administració, Parla-
ment, empreses privades, mitjans 

Pels Drets dels Infants
La creació de la PINCAT ha suposat un gran avenç per dos motius. 
El primer avenç és el mateix fet de posar sobre una mateixa taula 
diferents visions d’una mateixa realitat, la infància, que acostuma 
a tractar-se de manera parcial, i mai com un tot amb les diferents 
vinculacions que hi ha entre els elements que l’afecten (sanitat, 
atenció social, lleure, immigració, discapacitats, etc). El segon avenç 
i principal és que per fi a Catalunya tindrem un espai del Tercer 
Sector Social des del qual es pugui vetllar, difondre i promoure el 
compliment dels Drets de la Infància a Catalunya. Aquestes finalitats 
són ara més vàlides que mai davant del repte de la posada en marxa 
de la nova Llei de Drets i Oportunitats de la Infància o del Pacte 
per la Infància a Catalunya. Com a PINCAT acollim aquests reptes 
amb il·lusió i optimisme, tot i el moment econòmic que passem, ja 
que són una gran oportunitat per posar l’atenció a la infància en el 
primer ordre de les polítiques al nostre país.

Opinió

Entitats que
conformen la

PINCAT

Paco Estellés 
Coordinador la PINCAT

COCARMI
(Comitè Català de
representants de persones 
amb discapacitat)

Confederació ECOM

Creu Roja

ECAS (Entitats
Catalanes d’Acció Social)

Empresa Social
Cooperatives d’atenció
a les persones

FCD
(Federació Catalana
d’Entitats d’Ajuda al
Drogodependent)

FECEC
(Federació Catalana
contra el Càncer)

FEDAIA
(Federació d’Entitats
d’Atenció i d’Educació a la 
Infància i l’Adolescència)

FEDELATINA
(Federación de
Entidades Latinoamerica-
nas de Catalunya)

FEPCCAT
(Federació catalana
d’entitats de paràlisi
cerebral i etiologies 
similar)

FEPA (Federació
d’Entitats amb Projectes i 
Pisos Assistits)

Fòrum d’iniciatives 
assistencials i de ges-
tió en salut mental a 
Catalunya

Fundació Catalana de 
l’Esplai

Fundació Pere Tarrés

Fundació Sant Joan de 
Déu

Minyons Escoltes i 
Guies de Catalunya - 
Fundació Josep Sans

MLP
(Moviment Laic
i Progressista)
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Primera reunió dels membres de la Plataforma d’Infància de Catalunya 

És l’hora de
les aliances i de
sumar esforços

Cal un Pacte per
la Infància

a Catalunya

de comunicació...) vol propiciar 
polítiques en favor de la participa-
ció activa de la infància, entenent 
l’infant com a ciutadà del present i 

no només del futur. La Plataforma 
centrarà els seus esforços en fer 
possible el Pacte per la Infància a 
Catalunya. 

Es coordinarà
amb altres

entitats d’infància 
de l’Estat

i internacionals


