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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014

Volen un ajut per a
famílies amb fills
a Les entitats reclamen que es prioritzi el menor en polítiques
públiques a Acte pel 25è aniversari dels drets dels infants
Redacció
BARCELONA

La Plataforma d’Infància
de Catalunya (Pincat),
formada per una vintena
d’entitats de la Taula del
Tercer Sector, va demanar ahir que les polítiques
d’infància estiguin més
presents en el conjunt de
les polítiques públiques i
que es doni més suport a
les famílies perquè puguin
cobrir les necessitats dels
menors. L’acte de celebració del 25è aniversari de la
Convenció sobre els Drets
de l’Infant, celebrat al Parlament, es va convertir en
un clam perquè s’inverteixi més en infància.
Les entitats defensen
que es posi en marxa la
prestació garantida per a
famílies amb fills a càrrec,
però no només això, també volen que es millorin altres prestacions i serveis
per reduir la taxa de pobresa infantil i promoure
el benestar dels nens.

Trobada a la rambla del Raval de Barcelona dels infants
que assisteixen a centres oberts ■ MARTA PÉREZ / ARXIU

“Cal una estratègia clara amb mesures decidides
per millorar les condicions
de vida dels més de
400.000 infants de Catalunya que viuen per sota
del llindar de la pobresa”,
va afirmar la presidenta

d’Unicef Catalunya, Anna
Folch. La consellera de
Benestar Social, Neus
Munté, es va mostrar partidària d’“incorporar la
perspectiva de la infància
en la diversitat de polítiques i normatives”. ■
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Parcs naturals adaptats a tothom
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Una cadira d’una roda per recórrer els terrenys del Parc
Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac. Anomenat Joëlette, aquest tipus de seient

permet descobrir de primera
mà indrets no adaptats a persones amb problemes de mobilitat, amb l’ajuda de com a
mínim dos acompanyants. El

servei, finançat per l’Obra Social La Caixa, serveix de prova
pilot per introduir-lo a la resta
de parcs de la Diputació de
Barcelona. ■ S. GINESTA

