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Parlar d’infància és parlar de l’inici,  

és parlar de perspectives, 

és parlar de procés de construcció,  

és parlar de FUTUR.  

Fa 23 anys, al 1989, s’aprova la Convenció dels Drets de l’Infant, 

significant un salt qualitatiu en el tractament i, sobretot, consideració de 

la infància arreu del món. Es tracta d’un projecte ambiciós que estableix 

eines per a protegir i atendre als més petits, així com inclou la promoció 

de drets, deures i oportunitats dels infants i adolescents.  

Es tracta d’una Convenció que entén al nen i a la nena en un estat vital 

i social fràgil i, per tant, que mereix de protecció, 

entén que l’infant i l’adolescent es troben en un procés de progressiva 

construcció, una etapa en la què el noi i noia es defineix a partir de les 

seves potencialitats i el seu desenvolupament previst, mogut o frenat pel 

què li succeeix a la vida, tant positiu com negatiu.  

Una Convenció, doncs, que parla de FUTUR, del futur de la nostra 

societat.  



Vivim en una època molt dura. Uns temps complicats que, per a aquells 

que ja vivien situacions adverses, la crisis els situa en situacions de 

vulnerabilitat cada cop més difícils d’afrontar. El cert és que la realitat 

que se’ns presenta a diari és molt colpidora, amb situacions d’extrema 

gravetat i urgència en molts casos.  

Cada cop hi ha més famílies en el llindar de la pobresa; a 

Catalunya les xifres parlen del 23,7% dels infants amb una taxa de risc 

alt del 10,2. 

Cada cop hi ha més famílies que no tenen cap ingrés; a Catalunya 

aquesta xifra se situa en 225.000 llars sense cap membre que col·labori 

econòmicament.  

Cada cop hi ha més nens i nenes que passen fam; que només 

s’alimenten adequadament a l’escola si aconsegueixen fer front als 

diners que suposa el què no els cobreix la beca de menjador. 

Cada cop més famílies depenen del banc d’aliments; i aquest 

cada cop té més dificultats per a donar resposta a l’increment de la 

demanda i les famílies es veuen obligades a racionalitzar els lots de 

menjar que reben.  

Cada cop hi ha més llars en situacions insalubres; el no poder 

pagar les factures de l’aigua i la llum tenen conseqüències higièniques i 

salubritat greus, moltes vegades agreujades per estats de la vivenda que 

fan difícil la seva habitabilitat.   

Cada cop hi ha més famílies sense llar, sense un espai d’aixopluc, 

protecció i seguretat; amb un sostre, sí, però no amb una llar on poder 

fer vida en família i, per tant, créixer XXX  



Cada cop hi ha més infants que no s’escolaritzen de manera 

adequada; que per dificultats econòmiques no poden fer front a les 

despeses de material, llibres o notebooks i comencen sense el material 

necessari les classes.  

Cada cop més famílies s’endeuten amb l’escola; que no poden 

pagar el material i la quota mensual. 

Cada cop més adolescents tenen dificultats per a accedir a la 

formació post-obligatòria que els interessa i/o qualificada;  

Cada cop més adolescents i joves surten a buscar feina sense 

èxit;  

 

Són, en conseqüència, situacions que per la tensió que provoquen en els 

adults, afecten directament en el benestar dels més menuts.  

I en el futur. En el futur de la nostra societat.   

 

Des de l’Acord Ciutadà treballem pel futur.  

Treballem pel futur pròsper dels nostres infants i les seves famílies.  

Treballem per la millora de la situació de la infància de la ciutat i, 

espacialment, de la infància més vulnerable.  

Treballem des de dues Xarxes, la Xarxa de Centres Oberts d’atenció 

a la infància i l’adolescència i la Xarxa dels Drets dels Infants; 

La primera d’elles,  

 La Xarxa de Centres Oberts neix al 2006 i està integrada per 

19 Centres oberts, tant públics com privats. 

 Atén, entre tots aquests, a un total de 1591 infants i 

adolescents.  



 La Xarxa treballa en la definició d’un model de Centre Obert 

propi de la ciutat de Barcelona. 

 Ho fa desenvolupant monogràfics de treball amb l’objectiu 

de treballar els aspectes claus del model.  

 I té com a reptes arribar a implementar el model en zones 

especialment vulnerables, promoure xarxes de prevenció 

conjuntament amb els Serveis Socials bàsics i especialitzats i 

incidir especialment en aquells aspectes que més afecten a la 

infància en aquest context de crisi.  

 La Xarxa promou l’intercanvi d’experiències i 

coneixements entre professionals. 

 I contribueix a crear una cultura de treball compartida.  

 

L’altra xarxa que treballa per la infància, la Xarxa de drets dels 

infants,  

 Neix al 2011 i aglutina una vintena d’entitats entitats de la 

ciutat de Barcelona que treballen en temes d’infància,  

 Ho fa promocionant i defensant el desenvolupament dels 

drets universals de la infància fent especial èmfasi en el dret 

a la participació.  

 La seva principal activitat és la celebració anual de la Festa 

del Dia Universal de la Infància, on a través d’activitats i 

tallers es vol sensibilitzar al voltant dels drets de l’infant. 

 La Xarxa posa enguany en funcionament el Banc de 

recursos de la xarxa, una web on publica les eines 

relacionades amb els drets de la infància.  



  

En aquest panorama complicat ens hem de prendre, doncs, la situació 

com un repte i aprofitar les oportunitats que aquest ens planteja, 

 

Que la despesa en infància, adolescència i famílies sigui una prioritat. 

Que la despesa en infància, adolescència i famílies sigui considerada 

com a una inversió, no com a una despesa.  

Que invertir en prevenció sigui el paradigma de la intervenció amb  

 

Pel futur de la infància. 

Pel futur de la nostra societat.  


