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Partint dels drets definits a la Convenció dels Drets

dels Infants s’ha analitzat la situació actual de la

infància i adolescència a Catalunya i també

d’aquella atesa per les entitats del Tercer Sector

Social per tal de detectar el grau de cobertura dels

diferents drets i plantejar iniciatives que l’adrecin.

L’estudi es centra en la situació en què es trobaven

infants i adolescents abans del canvi dràstic que ha

suposat la COVID-19, tot i així s’ha volgut recollir la

valoració que fan les entitats dels efectes de la

pandèmia. Aquesta valoració apunta a un impacte

negatiu de la COVID-19 a la situació de la infància i

adolescència, motiu pel qual cal destacar que les

dades recollides a l’estat de la situació en l’actualitat

presenten un empitjorament.
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Eixos de treball

Art. relacionats amb el dret a informació, pensament i associació i altres

Art. relacionats amb la  protecció davant la violència contra els infants

Art. relacionats amb situacions infreqüents a Catalunya

Art. 18  Pppi de responsabilitat de pares i mares en l’atenció diària 

Art. 20 Protecció dels infants privats d’entorn familiar

Art. 21  Protecció en cas d’acollida o adopció

Art. 27 Dret a un nivell de vida adequat

Art. 24  Dret a la salut i serveis sanitaris

Art. 25 Dret a la revisió periòdica en cas d’internament

Art. 26 Dret a la seguretat social

Població
General

Art. 28 Dret a l’educació

Art. 29 Objectius de l’educació

Art. 30 Protecció a les minories

Art. 31 Dret al joc i al descans

Amb 
discapacitat

Risc exclusió 
social

Drets relacionats amb la família

Drets relacionats amb delictes

Drets relacionats amb la identitat de l’infant

Drets relacionats amb infants de minories

Estat actual de la garantia de drets a Catalunya

Font: Elaboració pròpia

Cobertura alta Cobertura mitja Cobertura mitja-baixa

Educació, lleure i 

activitats culturals

Salut i benestar

Entorn familiar, cures 

alternatives, inclusió i pobresa

Discapacitat

Violències

Drets i llibertats

Mesures excepcionals 

de protecció

Drets recollits a la  Convenció dels Drets dels Infants
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Art. relacionats amb el dret a informació, pensament i associació i altres

Població
General

Amb 
discapacitat

Risc exclusió 
social

Estat actual de la garantia de drets a Catalunya

Font: Elaboració pròpia

Cobertura alta Cobertura mitja Cobertura mitja-baixa

Educació, lleure i 

activitats culturals

Salut i benestar

Entorn familiar, cures 

alternatives, inclusió i pobresa

Discapacitat

Violències

Drets i llibertats

Mesures excepcionals 

de protecció

Art. 12 Dret a l’opinió d’infants i joves

Art. 13 Dret a la llibertat d’expressió

Art. 14 Dret a la llibertat de pensament, consciència i religió

Art. 15 Dret a la llibertat d’associació

Art. 16 Dret a la protecció de la intimitat 

Art. 17 Dret a l’accés a una informació adequada

Eixos de treball Drets recollits a la  Convenció dels Drets dels Infants

Manquen dades pel que fa la 

participació infantil 

Manquen dades pel que fa la bretxa 

digital en infants i adolescents

L’ús d’internet s’ha generalitzat a 

gairebé tots els infants

Principals conclusions de l’estat de la situació:
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Art. relacionats amb la  protecció davant la violència contra els infants

Població
General

Amb 
discapacitat

Risc exclusió 
social

Art. relacionats amb situacions infreqüents a Catalunya

Estat actual de la garantia de drets a Catalunya

Font: Elaboració pròpia

Cobertura alta Cobertura mitja Cobertura mitja-baixa

Educació, lleure i 

activitats culturals

Salut i benestar

Entorn familiar, cures 

alternatives, inclusió i pobresa

Discapacitat

Violències

Drets i llibertats

Mesures excepcionals 

de protecció

Eixos de treball Drets recollits a la  Convenció dels Drets dels Infants

Art. 19 Protecció davant els maltractaments

Art. 34 Protecció davant l’abús i l’explotació sexual

Art. 39 Dret a la recuperació i reinserció social

Art. 11 Protecció davant trasllats i retencions il·lícites

Art. 32 Protecció davant el treball infantil

Art. 38 Protecció davant els conflictes armats

Art. 35 Protecció davant la venda i el segrest d’infants

Art. 36 Protecció davant altres formes d’explotació

Art. 37 Protecció davant la tortura i en situació de privació de llibertat

Principals conclusions de l’estat de la situació:

La violència contra infants i adolescents està 

invisibilitzada i en manquen dades

El maltractament físic a l’escola augmenta i els 

infants i adolescents tenen por a ser maltractats

Al voltant del 15% de la població ha patit violència 

sexual durant la infància i/o l’adolescència
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Eixos de treball

Art. 18  Pppi de responsabilitat de pares i mares en l’atenció diària

Art. 20 Protecció dels infants privats d’entorn familiar

Art. 21  Protecció en cas d’acollida o adopció

Art. 27 Dret a un nivell de vida adequat

Població
General

Amb 
discapacitat

Risc exclusió 
social

Estat actual de la garantia de drets a Catalunya

Font: Elaboració pròpia

Cobertura alta Cobertura mitja Cobertura mitja-baixa

Educació, lleure i 

activitats culturals

Salut i benestar

Entorn familiar, cures 

alternatives, inclusió i pobresa

Discapacitat

Violències

Drets i llibertats

Mesures excepcionals 

de protecció

Drets recollits a la  Convenció dels Drets dels Infants

Principals conclusions de l’estat de la situació:

La composició de les llars està 

relacionada amb el nivell de 

pobresa/riquesa de les llars

La situació de la infància i 

l’adolescència és més fràgil que la 

de la resta de la població
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Eixos de treball

Art. 24  Dret a la salut i serveis sanitaris

Art. 25 Dret a la revisió periòdica en cas d’internament

Art. 26 Dret a la seguretat social

Població
General

Amb 
discapacitat

Risc exclusió 
social

Estat actual de la garantia de drets a Catalunya

Font: Elaboració pròpia

Cobertura alta Cobertura mitja Cobertura mitja-baixa

Educació, lleure i 

activitats culturals

Salut i benestar

Entorn familiar, cures 

alternatives, inclusió i pobresa

Discapacitat

Violències

Drets i llibertats

Mesures excepcionals 

de protecció

Drets recollits a la  Convenció dels Drets dels Infants

Principals conclusions de l’estat de la situació:

L’estat de la salut és un mirall de les 

desigualtats existents a la societat

Manquen dades rigoroses i fiables quant a 

l’estat de la salut mental infanto-juvenil

La classe social té un gran pes a l’hora 

d’explicar la salut d’infants i adolescents
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Eixos de treball

Estat actual de la garantia de drets a Catalunya

Educació, lleure i 

activitats culturals

Salut i benestar

Entorn familiar, cures 

alternatives, inclusió i pobresa

Discapacitat

Violències

Drets i llibertats

Mesures excepcionals 

de protecció

Drets recollits a la  Convenció dels Drets dels Infants

Principals conclusions de l’estat de la situació:

Els infants amb discapacitat presenten una menor 

cobertura dels seus drets en comparació amb la 

població general d’infància i adolescència.

A més la condició de discapacitat requereix 

d’iniciatives adaptades per a adreçar la major 

cobertura de drets dels infants i adolescents d’aquest 

col·lectiu.

L’eix de discapacitat s’ha abordat tant de manera pròpia com de 
manera transversal en la resta d’eixos.



8

Eixos de treball Població
General

Amb 
discapacitat

Risc exclusió 
social

Art. 28 Dret a l’educació

Art. 29 Objectius de l’educació

Art. 30 Protecció a les minories

Art. 31 Dret al joc i al descans

Estat actual de la garantia de drets a Catalunya

Font: Elaboració pròpia

Cobertura alta Cobertura mitja Cobertura mitja-baixa

Educació, lleure i 

activitats culturals

Salut i benestar

Entorn familiar, cures 

alternatives, inclusió i pobresa

Discapacitat

Violències

Drets i llibertats

Mesures excepcionals 

de protecció

Drets recollits a la  Convenció dels Drets dels Infants

Principals conclusions de l’estat de la situació:

La classe social té un impacte en l’accés al sistema 

educatiu, l’abandonament escolar, en els resultats 

acadèmics i en l’accés a activitats de lleure

Manquen dades pel que fa a la participació en 

activitats d’oci i lleure d’infants i adolescents

Manquen dades pel que fa els infants amb 

discapacitat en l’educació tant formal com informal
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Eixos de treball Població
General

Amb 
discapacitat

Risc exclusió 
social

Drets relacionats amb la família

Drets relacionats amb delictes

Drets relacionats amb la identitat de l’infant

Drets relacionats amb infants de minories

Estat actual de la garantia de drets a Catalunya

Font: Elaboració pròpia

Cobertura alta Cobertura mitja Cobertura mitja-baixa

Educació, lleure i 

activitats culturals

Salut i benestar

Entorn familiar, cures 

alternatives, inclusió i pobresa

Discapacitat

Violències

Drets i llibertats

Mesures excepcionals 

de protecció

Drets recollits a la  Convenció dels Drets dels Infants

Art. 7 Dret a un nom i nacionalitat

Art. 8 Dret a la protecció i preservació de la identitat

Art. 9 Protecció davant la separació dels pares

Art. 10 Dret a la reunificació familiar

Art. 20 Protecció infants privats d’entorn familiar

Art. 22 Protecció dels infants refugiats

Art. 30 Drets d’infants que pertanyen a minories o poblacions indígenes

Art. 33 Protecció davant l’ús de drogues il·legals 

Art. 40 Dret a la justícia juvenil

Principals conclusions de l’estat de la situació:

El nombre de casos d’infants i adolescents migrats 

sols a Catalunya ha augmentat en els darrers anys

Hi ha una manca de garanties dels drets dels 

infants i joves migrats sols

Ha disminuït lleugerament la població atesa per la 

justícia juvenil en el període d’estudi
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Què podem fer com a Tercer Sector per millorar la 

garantia de drets a Catalunya?

Visibilitzar a les Administracions Públiques vulneracions de drets i reivindicar 

la protecció de drets en matèria d’infància i adolescència.

Sensibilitzar a la societat quant a la importància dels drets en matèria 

d’infància i adolescència. 

Incorporar la perspectiva dels drets de l’infant en totes les actuacions que 

duguin a terme tant les entitats com les persones professionals d’aquestes. 

Incloure mecanismes reals de participació activa dels infants i adolescents 

així com de les seves famílies en els òrgans de govern de les entitats.

Aprofitar les xarxes d’entitats del Tercer Sector, per tal de generar sinèrgies, 

compartir projectes i promoure el canvi. 

Entitats del Tercer Sector Social
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Què pot fer l’Administració Pública per millorar la 

garantia de drets a Catalunya?

Administració Pública

Recollir dades i generar indicadors per avaluar el nivell de cobertura dels 

drets en matèria d’infància i adolescència.

Millorar l’accessibilitat a la informació, als tràmits i a les gestions de les 

Administracions Públiques per part d’infants i les seves famílies.

Augmentar i millorar la coordinació entre tots els àmbits (salut-educació-

serveis socials-cultura-...) i administracions (autonòmica i locals), creant equips 

interdisciplinaris, per tal de millorar l’atenció a la infància i adolescència. 

Incorporar la participació activa dels infants i adolescents en els processos de 

generació de normatives que els afecten i en la posterior avaluació. 

Promoure el coneixement dels Drets dels Infants, fomentant l’aplicació pràctica dels 

mateixos per part de totes les persones professionals en totes les seves actuacions.

Desplegar la llei d’oportunitats de la infància, incloent reglaments específics, i 

incrementar la seva dotació pressupostària, des de la perspectiva de l’equitat.
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Gràcies!


