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Aportacions al document de base  

del Pacte Nacional per a la Infància 

Compareixença al Parlament de Catalunya | 08.05.2012 

Intervenció de Lita Álvarez, coordinadora  

de la Comissió de Famílies 

Bona tarda, 

Des d’ECAS, federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que agrupa                                      

85 entitats, volem agrair la possibilitat que se’ns atorga de participar 

en aquesta Comissió per presentar les nostres propostes al Pacte.  

Al nostre parer, no podem parlar de la família i la infància en els 

termes que utilitzàvem fa 15 o 20 anys, actualment hi ha diversitat de 

models familiars. Creiem que els canvis s’han de definir, implementar i 

avaluar amb la complicitat dels diversos actors socials, donant espais 

formals com aquest per sentir les seves veus, totes les veus, un espai 

perquè aquestes veus tinguin incidència, especialment perquè son fruit 

d’una feina del dia a dia,  de viure i conèixer unes realitats, cada 

vegada mes critiques i dures. 

Abans de presentar les nostres propostes, ens fem una pregunta, 

perquè un Pacte i no una Política Social, global,  que comprengui tota 

la problemàtica social en el sentit mes ampli?  Som dels països 

europeus  amb menys recursos de PS per la família i la infància 

D’un altra  banda, la preocupació fonamental de les  entitats és tot allò 

que guarda relació amb els infants i la família, com institució afectiva, 

educadora i amb unes funcions que potser cal actualitzar, considerem 

que es imprescindible una tasca de  PREVENCIÓ i aquesta passa,  

obligatòriament per  millorar la situació de la família i del infant, cal 

destacar que la família monoparental, sense xarxa familiar ni social  

pateix una situació de risc encara mes greu. 

Som conscients que tenim a sobre una crisis econòmica que ens marca 

a tots profundament, que hi han moltes necessitats per atendre, totes 

importants i greus,  però en el cas dels infants, especialment la petita 

infància, es mes greu perquè no suposa passar-ho malament un temps 

i ja vindran temps millors, el problema es l’edat de l’ infant, una edat 

en que tot el que succeeix i el que manca en la seva atenció, 

repercuteix  en el seu futur.  

Evidentment, no defugim d’un debat rigorós al voltant dels costos 

econòmics, però tampoc podem perdre de vista que la  PREVENCIÓ,   

en infància es una inversió de futur  i cal tenir visió de futur,  no  

podem  de cap  manera hipotecar el dels nostre infants, perquè també  

són portadors de drets tal com es reconeix en el Pacte per a la 

infància.  
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També  ens preocupa el desconeixement generalitzat de les necessitats 

de la  infància, per això estem d’acord amb  les característiques que fa  

el Comitè dels Drets dels Infants en la seva  OBSERVACIÓ GENERAL, 

NÚM. 7(2005) sobre  l’aplicació  d’aquets drets  en la primera infància;  

proposa una definició de treball  adequada que  “seria el període 

comprès des del naixement fins els  8 anys d’edat”; i que els Estats 

haurien de re considerar les seves obligacions envers els nens petits 

d’acord amb aquesta definició. 

La primera infància és un període essencial per a la aplicació dels drets 

del nen perquè  durant aquest període: 

a)  Els nens petits travessen el període més ràpid creixement i canvi de 

tot el seu cicle  vital..... 

b)  Creen vinculacions emocionals fortes amb els seus pares o altres 

persones que els atenen, dels que cerquen i necessiten cura, atenció, 

orientació i protecció,  

d)  Capten activament les dimensiones físiques, socials i culturals del 

món en el que viuen, aprenent progressivament de les seves activitats 

i de les seves interaccions amb altres persones, ja siguin nens o adults. 

e)  Els primers anys són la base de la seva salut física i mental, de la 

seva seguretat emocional, de la seva identitat cultural i personal i del 

desenvolupament de les seves competències. 

f) Les experiències dels nens petits en matèria de creixement i 

desenvolupament varien d’acord amb la seva naturalesa individual, 

gènere, condicions de vida, organització familiar..... 

g) Les experiències dels nens petits en matèria de creixement i 

desenvolupament estan poderosament influïdes per creences culturals 

del que són les seves necessitats i tracte idoni.... . 

I segueix;  cal vetllar de manera que tots els nens petits (i a aquells 

que tenen la responsabilitat dels seu benestar) tinguin garantit l’accés 

a serveis adequats i efectius, especialment la salut, atenció i educació, 

amb especial atenció als grups mes vulnerables de infants i aquells que 

tenen risc de discriminació, els que viuen en la pobresa i marginació, 

els discapacitats, immigrants, amb mares a la presó, els malalts...... 

Aquest pacte hauria de proporcionar els recursos i instruments per a  

garantir la  política social  que vetlli i garanteixi els drets de la petita 

infància. 
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Demana assistència als pares. Donar assistència adequada als 

pares, representants legals i família ampliada, en l’exercici de les seves 

responsabilitats en relació amb la criança dels fills. El principi de que 

els pares (i altres tutors), són els primers educadors dels nens, està 

ben establert i protegit mitjançant l’èmfasi que la Convenció posa en 

això.. els Estats han de  prendre totes les mesures apropiades per a 

millorar l’atenció del infant....., en aquest sentit recolzem potenciar els 

recursos d’atenció a la família i el infant 

Vetllar  perquè tots els nens petits rebin l’educació en el sentit més 

ampli, que es reconegui la funció principal dels pares, de la família 

ampliada i de la comunitat, així com la contribució dels programes 

organitzats d’educació en la primera infància, oferts per l’Estat, la 

comunitat, o les institucions de la societat civil. 

En conclusió,  podríem dir que l’atenció a la família i la infància,  te 

que ser  prioritària, sense menystenir altres necessitats i que això 

suposa  invertir mes recursos econòmics, estudiar que hi ha, que 

manca i crear-ne si fa falta. 

 Que cal una definició de família i les seves funcions. 

 Que cal potenciar els serveis existents, la coordinació, la formació, 

l’avaluació dels projectes   i la qualitat dels mateixos. 

 Que en  tots els actes legals, administratius i activitats, realment,   

es tingui sempre en compte el interès del infant i les seves 

necessitats. 

 Que la separació de mares-pares dels infants, sigui la ultima mesura 

per aplicar i la primera el suport a la família, l’ajut econòmic, la 

cobertura de les necessitat mes bàsiques, el treball de les capacitats 

i funcions parentals, així com que la restauració de vincles sigui la 

mesura principal. 

 Que cal  un finançament adequat per portar a terme adequadament 

aquest Pacte i els projectes i accions  necessàries per aconseguir  

l’objectiu final de millorar la situació de la infància i família amb la 

qualitat que mereixen. 

Tenir present, sempre, que les proves obtingudes mitjançant 

investigació, demostren que els programes d’educació de qualitat, 

poden repercutir de forma molt positiva en la transició, amb èxit, dels 

nens petits a l’escola primària, en les seves fites educatives i en la 

seva integració social a llarg termini, per tant cal potenciar la qualitat 

de tots els serveis; educatius, sanitaris, lúdics... 

Barcelona, 8 de maig de 2012 

Lita Alvarez Bañeres 


