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va reunir les diferents 
forces polítiques candi-
dates a l’alcaldia de l’A-
juntament de Barcelona. 
Les propostes giren al 
voltant de quatre blocs 
d’actuació.

Municipis per a 
la infància
El primer bloc fa refe-
rència a convertir els 
municipis en un espai 
també per a la infància 
com a subjectes de dret, 
per això es plantegen un 
seguit de prioritats que 
busquen fomentar el 
paper actiu dels infants 
i la defensa dels drets 
relacionats amb la seva 
participació. En defi-
nitiva, tracten de posar 
l’infant i l’adolescent al 
centre de les polítiques 
municipals. 

Equitat i inclusió
El segon bloc té a veure 
amb mesures per a l’e-
quitat i la inclusió soci-
al, perquè tot allò que 
es faci al municipi en 
qüestió d’infància tingui 
en compte aquestes dues 
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Festa Esplai
Diumenge 12 de maig,
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Un estiu per a tothom!" 

pàg. 8-9fundesplai 

(PINCAT), ha participat 
en el document “Són per 
a tu una prioritat?”, on 
hi ha 47 propostes prio-
ritàries en relació amb la 
infància per implementar 
en l'àmbit municipal. La 
PINCAT està formada 
per 21 organitzacions que 
treballen per la infància 
i adolescència a través 
de més de 900 entitats 
de primer nivell en els 
àmbits sociosanitari i de 
salut, l’oci, l’acció social, 
l’educació i la formació i 
atenció a les famílies. Té 
per objectiu principal ser 
una veu comuna i trans-
versal de totes les entitats 
compromeses amb els 
infants i adolescents del 
nostre país. Dona respos-
ta a les seves necessitats, 
promovent l’acompliment 
dels seus drets i deures, i 
vetllant per la incorpora-
ció de la perspectiva de la 
infància en les polítiques 
públiques i en la societat 
catalana.

La PINCAT va presentar 
les 47 prioritats el passat 
25 d’abril en un acte que 

tats. Promoure projec-
tes educatius de noves 
oportunitats. Treballar 
la coeducació com un 
element imprescindible 
per a l’educació en la 
igualtat de gènere. Ga-
rantir el dret als serveis 
de salut, a la prevenció, 
així com al desenvolu-
pament d’actituds i hà-
bits saludables.

Tercer Sector
El quart bloc té a veure 
amb el tercer sector so-
cial com a facilitadors 
d’espais de participació 
i generadors de valors 
positius, per tant cal 
implicar el tercer sector 
social en el diagnòstic 
formulació i implemen-
tació de les polítiques en 
matèria d’infància.

Les propostes de la PIN-
CAT busquen fer cons-
cients els grups polítics 
que cal construir una 
societat que incorpori 
la mirada del 30% de la 
població catalana que en 
aquests moments són 
infants. 

C iutadans/es estem 
convocats a les 
eleccions munici-

pals el 26 de maig, poc 
després d’haver votat en 
les eleccions generals 
del 28 d’abril. En aques-
ta ocasió cal destacar 
la irrupció d’opcions 
polítiques d’extrema 
dreta, que posen en pe-
rill drets socials adqui-
rits que van costar molt 
de conquerir i els quals 
haurien de ser irrenun-
ciables. En un context 
on també està en joc la 
cohesió social necessi-
tem apostar per políti-
ques socials, que posin 
en el centre les persones 
més vulnerables, que 
reprenguin el treball 
des de la comunitat com 
a eix central de la trans-
formació social.

Fundesplai, com a mem-
bre de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya 

En època electoral la 
infància és una prio-
ritat per als diferents 
partits polítics, que 
omplen de bones 
intencions i promeses 
tot allò que faran pels 
infants i adolescents, 
però sovint acaben 
en això, en promeses. 

Tothom parla de la 
infància, perquè ens 
toca els sentiments, 
ens emociona, perquè 
volem el millor per 
als infants, per als 
nostres fills i filles, 
perquè sabem que 
són el present i el fu-
tur de la nostra socie-
tat, però després no 
hi ha una correlació 
entre aquesta emoció 
i empatia i els pressu-
postos destinats a fer 
realitat que la infàn-
cia sigui realment una 
prioritat de país. Us 
heu adonat, que so-
bre la infància tothom 
en sap? Doncs sí, a 
la gent li costa parlar 
sobre arquitectura, 
enginyeria o física, 
però sobre infància 
tots som experts i els 
polítics els primers, 
tot i que darrere de 
les paraules i de les 
bones intencions ha 
d’haver-hi fets. 

Un exemple del que 
estem dient és la 
inversió en protecció 
social per a famílies 
amb fills a càrrec, 
que a Catalunya es 
situa en el 0,8% del 
PIB, segons dades 
d’Idescat, men-
tre que la mitjana 
d’inversió a la Unió 
Europea se situa 
en el 2,4% del PIB. 
Aquesta dada i altres 
demostren que quan 
els partits polítics 
arriben al poder no 
es prenen seriosa-
ment la dita de “tot 
per a la infància”, al 
contrari, sembla que 
un cop en el poder 
la dita sigui “tot per 
a la infància, però 
sense la infància”, 
perquè al final si 
els pressupostos no 
acompanyen no es 
pot invertir en millo-
res per a la infància.

Tot per la 
infància?

 Eleccions. Propostes municipals de la PINCAT, de la qual Fundesplai forma part 

La infància, prioritat 
en l'agenda política

premisses. Podem desta-
car, per exemple, l’equi-
tat en l’accés a la beca 
menjador i els materials 
escolars, la creació d’es-
pais familiars de suport 
en la criança o el reco-
neixement de la figura 
del cuidador/a del nadó 
amb grans necessitats de 
suport, com a mínim du-
rant els tres primers anys 
del fill/a. 

Educació, 
habitatge i salut
El tercer bloc gira al vol-
tant de les necessitats 
bàsiques d’educació, ha-
bitatge i salut. Prioritats 
com universalitzar l’eta-
pa educativa 0 a 3 anys 
o l’accés al lleure educa-
tiu per a tots els infants, 
que avui són un punt de 
desigualtat d’oportuni-

Les polítiques 
d'infància 
són una 
aposta per la 
cohesió social
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debat de la Taula del Tercer Sector amb candidats/es per Barcelona. Els i les alcaldables de Barcelona Ada Colau (BComú), Elsa Artadi (JuntsXCat), 
Manuel Valls (Barcelona pel Canvi – Ciutadans), Ernest Maragall (ERC), Jaume Collboni (PSC), Josep Bou (PP) i Anna Saliente (CUP) van donar suport a les propos-
tes de les entitats socials per al nou consistori que sorgeixi de les eleccions municipals del pròxim 26 de maig en el debat organitzat per la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social, amb la col·laboració del diari Ara, el passat 25 d’abril, i on s’incloïen les propostes de la PINCAT. 


