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Garantir la participació 
dels infants i adolescents

1. Incorporar la participació infantil i adolescent amb caràcter estratègic en l’ela-

boració, seguiment i avaluació de les polítiques locals d’infància i adolescència, 

impulsant la creació d’òrgans estables, dotats de recursos i amb caràcter sostenible que 

canalitzin la participació dels infants i adolescents. S’ha d’afavorir la coordinació amb to-

tes les estructures locals, respectant la independència d’aquests espais i assegurant me-

canismes de rendició de comptes entre nens, nenes i adolescents i el govern local.

Lluitar contra la pobresa infantil 

2. Combatre la pobresa infantil des de l’àmbit local: Disposar de mesures i recur-

sos específicament dirigits a la població infantil i adolescent en l’àmbit local, amb 

un enfocament preventiu i universal en el disseny de les prestacions i serveis socials per 

combatre la pobresa infantil, i en el marc de les prioritats de la Garantia Infantil Europea 

i del pla d’acció d’estat. Atorgar de manera àgil i planificada ajudes econòmiques a les fa-

mílies en situació més vulnerable amb infants o adolescents a càrrec, afavorir el dret a un 

habitatge digne i al manteniment dels subministraments essencials en la llar des de l’àm-

bit local.
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3. Incorporar el jovent extutelat com a col·lectiu prioritari en els criteris d’accés als 

diferents recursos gestionats des dels governs municipals (borses d’habitatge pro-

tegit, programes d’inserció laboral, etc.) per tal d’afavorir l’emancipació dels infants i 

adolescents que han estat sota la tutela de l’administració, un cop aquests assoleixen la 

majoria d’edat.

Promoure l’educació inclusiva  
i la igualtat d’oportunitats

4. Incorporar la mirada educació 360 en el projecte educatiu del municipi, tot apos-

tant per un model educatiu que contempli la suma de l’educació lectiva i la no lectiva 

tant al llarg del curs com a l’estiu, en col·laboració amb les entitats del territori i afavorint 

el diàleg entre els diferents agents socials i educatius. Incrementar i millorar l’accés a les 

activitats de lleure educatiu, mitjançant un sistema d’ajuts clar i de fàcil accés que afa-

voreixi la igualtat d’oportunitats dels infants amb menys recursos, tot promovent el seu 

desenvolupament i la cohesió social.

5. Implementar un Pla d’Inclusió Escolar que permeti avançar en l’escola inclusiva al 

municipi i crear una Comissió de Suport a l’Escola Inclusiva que executi l’esmentat pla i 

vetlli pel desplegament del Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu. Impulsar i fer seguiment de programes d’educació in-

clusiva per a infants nouvinguts.

6. Reforçar i diversificar els serveis 0-3, creant espais familiars per a l’ajut i orientació en 

la criança dels fills, i especialment per als infants amb discapacitat. Ampliar les pla-

ces d’infants amb Necessitats Educatives Especials a les llars d’infants municipals.
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7. Dissenyar vies per minimitzar l’abandonament escolar al municipi, oferint orientació 

per al retorn escolar, acompanyar en els processos de segona oportunitat i oferir suport 

per iniciar itineraris d’inserció laboral.

8. Fer una correcta implementació del model SIS comptant amb les entitats del territori, 

que tingui en compte el treball realitzat per les mateixes i que afavoreixi la coordinació 

amb els recursos ja existents. 

Protegir els drets de la infància

9. Sensibilitzar a la població sobre els Drets de l’Infant mitjançant una campanya de 

comunicació.

10. Formar a les professionals dels diferents serveis municipals que poden estar en 

contacte amb la infància de com intervenir-hi i donar a conèixer els seus drets. 

11. Articular i coordinar recursos preventius en clau municipal i amb un enfocament 

comunitari pel reforç del benestar emocional i la salut mental en la infància i les 

famílies, i articular recursos per a la prevenció de drogodependències.

12. Protegir la infància davant de qualsevol tipus de violència: posar en marxa els me-

canismes i mesures per crear entorns protectors, dotant dels recursos i capacitats sufi-

cients per garantir, des d’un enfocament preventiu, i en coordinació amb els diferents 

àmbits, la protecció d’infants i adolescents davant de situacions de risc i violència, en el 

marc de les competències establertes en la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protec-

ció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència (LOPIVI).
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13. Incrementar els recursos que desenvolupin programes de sensibilització, detecció, 
prevenció i atenció davant la desigualtat de gènere, i establir instruments que incre-
mentin l’atenció que reben nens, nenes i adolescents que viuen en situacions de violèn-
cia de gènere en l’entorn familiar, escolar i social.

14. Proporcionar i enfortir mecanismes de resposta, atenció, protecció i inclusió de la 
infància en moviment, la infància i adolescència refugiada i les víctimes de tràfic, de 
manera que es vetlli sempre pel seu interès superior en coordinació amb altres actors, i ga-
rantint l’accés de les famílies a serveis essencials per mitjà de mesures com l’accés a un em-
padronament lliure d’obstacles. Crear un programa de mentoria ciutadana municipal 
per acompanyar als infants i joves nouvinguts d’altres països per tal d’afavorir la inclusió. 

15. Promoure el bon ús de l’entorn digital en la infància i l’adolescència, assegurant 
l’accés a les tecnologies i el bon ús d’aquestes, incorporant les mesures necessàries que 
els permetin gaudir de tots els drets en l’entorn digital.

16. Fomentar una governança en pro de la infància i l’adolescència, establint una es-
tratègia a llarg termini per aconseguir transformacions en la qualitat de vida i el benes-
tar dels infants. Per a això cal generar eines de planificació amb enfocament de drets, 
acompanyades de mecanismes d’anàlisi pressupostària en clau d’infància i de coordina-
ció interdepartamental, incorporant la recollida de dades, la planificació, el seguiment 
—mitjançant un sistema d’indicadors—, el pressupost per implementar-ho i l’avaluació 
de l’impacte sobre el benestar dels infants i adolescents. 

17. Garantir entorns segurs i sostenibles per a la infància, afavorint des de les polítiques 
locals el dret dels infants i adolescents a gaudir d’un medi ambient net i saludable, per 
mitjà d’actuacions que promoguin una transformació urbana amb enfocament d’infància per 
a la millora de la qualitat ambiental (contaminació de l’aire, el soroll, efecte illa de calor, etc.), 
del metabolisme urbà (els desplaçaments, xarxes d’aigua, energia, sanejament, etc.), la qua-
litat dels espais socials (espais públics, equipaments, habitatge, llocs de treball, etc.) i el dret 
a gaudir de l’oci i la cultura de manera responsable, mitjançant la promoció d’entorns segurs 
assequibles i accessibles, i la promoció de ciutats i pobles amigues de la infància, que con-
templin polítiques integrals en benefici dels nens i nenes, incorporant la seva participació.

18. Promoure la cooperació local per a la infància fomentant l’acció local compromesa 
amb els drets de la infància en el món i el desenvolupament sostenible, dotant de recur-

sos dirigits a la cooperació internacional descentralitzada. 
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Promoure i reforçar els agents que 
treballen pels drets de la infància

19. Oferir suport a les entitats socials i educatives del territori.

20. Reconèixer el rol de les persones cuidadores professionals i no professionals dels 

infants, i especialment dels infants amb discapacitat, posant a la seva disposició ser-

veis que promoguin la conciliació i l’acompanyament social, jurídic i psicològic. 

HUB SOCIAL   |   Plataforma d’Infància de Catalunya
C/Girona, 34, interior. - 08010 Barcelona

T 93 310 57 07

www.tercersector.cat/pincat

uneix-te per la infància

La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) es va crear el febrer del 2011, en el marc de la Taula del Tercer Sector 
Social, com una iniciativa del propi sector per fer visible la realitat de la infància al nostre país.

La PINCAT està formada per 23 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 transversal de totes les entitats compromeses amb els infants 
i adolescents del nostre país. Dona resposta a les seves necessitats, promovent l’acompliment dels seus drets i deures, 

i vetllant per la incorporació de la perspectiva de la infància en les polítiques públiques i en la societat catalana.


