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Un estiu 
per a tothom!
Campanya d’activitats 
d’estiu: casals, 
colònies, beques...

pàg. 10pàg. 8-9pàg. 5xarxa esplai 

Any electoral. Si 
res no canvia, 
en mig any hau-

rem tingut l’oportu-
nitat en tres ocasions 
d’escollir represen-
tants  per  governar 
els nostres pobles i 
ciutats, Catalunya i 
Espanya. També hau-
ran estat escenaris 
per definir les políti-
ques públiques que es 
desenvoluparan en els 
propers quatre anys 
des dels ajuntaments, 
la Generalitat i el go-
vern de l’Estat.

La darrera Enquesta 
de Condicions de Vida 
(ECV-2104) ens diu que 
la pobresa relativa in-
fantil s’ha incrementat 
en 3,4 punts en el dar-
rer any i ja se situa en 
un 30%. Els problemes 
de malnutrició i d’accés 
a àmbits educatius com 
són la petita infància o el 
lleure educatiu han em-
pitjorat. Tothom coinci-
deix que la infància és 
la principal perjudicada 
per la crisi, ja que no té 
instruments com el Pacte 
de Toledo, que preserva 
les pensions pels més 
grans.

Paradoxalment, aquesta 
realitat conviu amb un 
marc legislatiu i polític 
que poques vegades ha 
estat tan favorable a la 
infància: l’any 2010 Ca-
talunya va aprovar la Llei 
d’Infància. Dos anys des-
prés, signàvem el Pacte 
per la Infància de Catalu-
nya. A nivell d’Estat, les 
noves lleis de protecció 
del menor reforcen tam-
bé l’arquitectura legal per 
a una millor garantia dels 
seus  drets.

 infància. Eleccions 2015 als ajuntaments, Catalunya i Espanya

Cal prioritzar les polítiques  
a favor de la infància

política local 
amb ulls d’infant
Amb motiu de les elecci-
ons municipals del pas-
sat mes de maig, Fun-
desplai va comunicar a 
partits i societat la pro-
posta #botaxlainfancia, 
al fil de la campanya de 
mobilització ciutadana 
que havia iniciat el mes 
de gener.

El missatge de la propos-
ta era clar: invertir i do-
nar prioritat a la infància 
en les polítiques locals. 
Com a continuïtat del 
que s’havia fet dos anys 
abans a nivell de país, 
proposàvem que a cada 
poble i ciutat de Catalu-
nya es concretés una es-
tratègia compartida en 
favor de la infància.

Un cop conformats els 
nous governs municipals, 
ara toca que els ajun-
taments agafin el timó. 
La vida quotidiana dels 
infants i adolescents es 
desenvolupa en l'àmbit 
local i és en la proximi-
tat on podem trobar les 
claus d’una estratègia efi-
caç per garantir els drets 
dels infants en tant que 
ciutadans. Per tenir èxit 
cal fer-ho des del com-
promís de tots els actors 
del territori entorn Pac-
tes Locals per la Infància. 
Això és amb acords com-
partits amb objectius de 
millora en els àmbits de 
pobresa, educació, salut 
i participació ciutadana. 
Necessitem uns ajunta-
ments “amb ulls d’infant” 
que incorporin la seva 

mirada en tot allò que 
fan i que s’organitzin per 
cuidar el tresor més pre-
uat que tenen els pobles 
i ciutats: els seus infants 
i adolescents.

Catalunya, 
un país referent en 
matèria d’infància
Properament hi haurà 
eleccions per escollir nou 
Parlament i establir un 
nou govern a Catalunya. 
Es tracta d’unes eleccions 
especials per l’obertura 
d’una nova etapa al nos-
tre país.

Catalunya té pel davant la 
responsabilitat i el repte 
d’impulsar unes políti-
ques que la situïn com a 
país referent en matèria 
d’infància. Tenim com a 

mínim quatre coses que 
avalen que podem ser-ho:  

■ Una llei d’infància 
■ Una comissió d’infància 
al Parlament
■ Un pacte per la infància 

■ Una societat civil i un 
tercer sector amb cente-
nars d’organitzacions i 
institucions comprome-
ses amb els drets dels 
infants.

Des del nostre punt de 
vista, la política del nou 
govern de la Generalitat 
ha de contemplar com a 
causa comuna la infància 
i prioritzar i invertir amb 
infància tenint en compte 
quatre aspectes:

1. Fer efectius els com-
promisos del Pacte per la 

infància i els plans inte-
grals associats

2. Garantir la transver-
salitat amb una estratègia 
compartida particular-
ment amb els Departa-
ments d’Educació, Benes-
tar Social i Ocupació.

3. Prioritzar i reforçar 
les polítiques d’educació 
especialment en els àm-
bits menys garantits (0-3 
anys, programes segona 
oportunitat adolescents i 
educació no formal)

4. Recuperar els nivells 
d’ajuts de les entitats d’e-
ducació en el lleure de 
l’any 2011

pacte d’Estat 
per la infància
Abans d’acabar l’any se-
rem convocats probable-
ment a les eleccions gene-
rals espanyoles.

Com se sap, Espanya 
és un dels estats que ha 
subscrit la Convenció 
Internacional dels Drets 
dels Infants i que per tant 
està compromès a complir 
els termes d’aquest tractat 
internacional. 

A la Plataforma d’Infància 
d’Espanya les principals 
organitzacions d’infància 
de l’Estat hem compartit 
la proposta de vertebrar 
un Pacte d’Estat per la 
Infància que suposi dis-
posar d’un compromís 
social i polític i sobretot 
d’un instrument per vet-
llar la cobertura bàsica de 
drets de la infància, de la 
mateixa manera que dis-
posem del Pacte de Tole-
do, que ha permès que la 
gent gran no veiés perillar 
les seves pensions en mo-
ments de crisi com els que 
hem tingut. La proposta 
ha tingut  una molt bona 
acollida entre les forces 
polítiques.

Els vents de canvi que 
vivim ens estan aportant 
una oportunitat històri-
ca per tal que la nostra 
societat i les polítiques 
públiques en tots els 
seus nivells permeti un 
salt qualitatiu en matèria 
d’infància i que aquests 
siguin considerats com a 
ciutadans de primer ordre 
subjectes de drets i objec-
te de prioritat política.
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