ELECCIONS
MUNICIPALS 2019

PROPOSTES PER LA INFÀNCIA I L’AGENDA 2030

El paper dels municipis és clau
per al ple compliment dels drets
dels infants i dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible
A UNICEF Comitè Catalunya, com a representant de l’organisme de Nacions
Unides, vetllem pel compliment de la Convenció sobre els Drets de l’Infant a
casa nostra. Amb motiu de la convocatòria d’eleccions municipals per al 26 de
maig, hem definit unes propostes per tal que la infància i l’adolescència siguin
una prioritat en els programes electorals i en l’agenda política local.

El 18% de la població que viu a Catalunya són ciutadans i ciutadanes de menys
de 18 anys, però el fet que no puguin votar i que no tinguin gaires possibilitats
de participar en els canals polítics institucionals, fa que no es compleixi el seu
dret a ser escoltats i tinguts en compte i això té efectes en les seves vides i en
el conjunt de la societat.

Apostar pels drets dels infants és una obligació de totes les administracions, també
les locals. Els pobles i ciutats han de vetllar per fer-los efectius i així avançar cap a
una societat més justa i sostenible que no deixi ningú enrere, que és precisament
el que estableix l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions
Unides, el marc global de desenvolupament per als propers anys.

CIUTADANIA

ELS 3
NUSOS
DE LES
PROPOSTES

Els nens, nenes i adolescents no
només seran els ciutadans del futur,
sinó que són ciutadans ara, amb
capacitat d’exercir, defensar i exigir
els seus drets.

EQUITAT
No podem deixar cap infant enrere.
Tots són iguals perquè tenen els
mateixos drets i tots haurien de tenir
les mateixes oportunitats a la vida.

INVERSIÓ
La inversió en infància i adolescència,
a més de ser una obligació, és una
decisió intel·ligent i necessària per
corregir les desigualtats i afavorir la
igualtat d’oportunitats.

Per tal que la infància i l’adolescència tinguin el pes que els correspon en les
polítiques locals cal un treball transversal i coordinat dels governs municipals.
Això implica:
CONÈIXER la realitat dels nois i noies del municipi a través d’un diagnòstic
basat en dades.

DISSENYAR PLANS LOCALS D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA amb línies
prioritàries, objectius mesurables, indicadors de seguiment i avaluació,
amb especial atenció cap a la infància més vulnerable.

INVERTIR EN INFÀNCIA de manera suficient, efectiva, eficient i inclusiva,
amb pressupostos que incorporin la perspectiva d’infància i d’equitat i
permetin saber les partides econòmiques dedicades als nens, nenes i
adolescents .

PROMOURE LA PARTICIPACIÓ INFANTIL I ADOLESCENT en tots els
àmbits, també pel que fa al diagnòstic, disseny, presa de decisions i
avaluació de les polítiques locals1.

AVALUAR LES NORMES I POLÍTIQUES LOCALS per saber l’impacte
en els nens, nenes i adolescents, tant abans de la seva aprovació2 com
després d’aplicar-les.

1 Veure el document d’UNICEF Apunts per a la participació infantil i adolescent en l’àmbit local. https://bit.ly/2VG6oON
2 Veure el document d’UNICEF Guía metodológica para la elaboración de los informes previos de impacto en la infancia y la adolescencia de las disposiciones normativas.
https://bit.ly/2X5kbi9
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Establir sistemes d’ajudes o renda municipal en les quals l’infant en
sigui el titular.

ODS1

Revisar la fiscalitat municipal perquè respongui adequadament a les
necessitats de les famílies amb infants en situació de pobresa.

ODS1

Fomentar estils de vida saludables a través de polítiques que
contemplin programes d’oci actiu i activitats esportives inclusives
i amb perspectiva de gènere, dirigides en especial als i a les
adolescents, i potenciar la prevenció, divulgació i informació sobre
hàbits d’alimentació saludables.

ODS3

Emprendre mesures d’acció positiva per a infants i adolescents en
condicions de desavantatge per raó de discapacitat, origen, salut,
gènere o ètnia.

ODS3
ODS4
ODS11

Garantir les condicions per a l’accés universal a l’educació 0-3 anys
de manera que cap infant, sigui quina sigui la seva situació, en quedi
exclòs. Augmentar la inversió i ampliar l’oferta pública de places tenint
en compte com a criteri les necessitats educatives i garantir l’equitat a
través de la tarifació social, sense perjudici d’invertir en altres serveis
de suport a la criança i d’educació primerenca.

ODS4

Impulsar l’equitat del sistema educatiu i la gratuïtat real de l’educació
3-16 anys, activar les eines per combatre la segregació escolar i
programes contra l’absentisme i l’abandonament, programes de
socialització, beques per garantir l’accés a materials i llibres i la tarifació
social de les sortides i colònies.

ODS4

Garantir l’accés de tots els infants a un mínim d’activitats de lleure
educatiu, cultural i esportiu de qualitat i a activitats educatives
complementàries gratuïtes, de manera que cap infant se’n vegi privat.

ODS4

* Pels seus continguts, hem relacionat les propostes amb els ODS, tal i com s’indica, tenint en compte l’informe
d’UNICEF Comitè Catalunya No val a badar: l’Agenda 2030 en clau d’infància a Catalunya (veure a: https://bit.ly/2IJS8SH)
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Assegurar que els infants visquin en habitatges a preus assequibles
i en condicions òptimes. Ampliar les ajudes, la dotació d’habitatge
públic i complir amb el ventall de mesures protectores previstes a
les normes.
Garantir que tots els infants i adolescents compten amb recursos i
serveis bàsics i afavorir la tarifació social d’aquests serveis.
Articular polítiques que explotin les oportunitats que generen les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i reduir
les desigualtats pel que fa les competències digitals. Crear punts
d’accés a internet en els espais públics a disposició dels infants i

ODS11

ODS11

ODS11

adolescents.
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Garantir la mobilitat de tots els infants a través de l’eliminació de
les barreres, reduir la presència de cotxes i afavorir l’ús de mitjans
de transport més sostenibles. Pel que fa al transport públic, avançar
cap a la seva gratuïtat fins els 18 anys.
Tenir en compte els infants i adolescents en els criteris de
planificació urbanística, recuperar espais i generar-ne de nous
per al joc i la pràctica esportiva lliures.
Planificar les ciutats i els espais públics de manera que es minimitzi
l’exposició dels infants i adolescents a les fonts de contaminació i
incorporar en els criteris de planificació la protecció davant de les
temperatures extremes, zones verdes i ombrejades en els parcs
infantils i fonts d’aigua en els llocs de trobada dels infants.
Mesures per combatre tota forma de violència contra els infants
i adolescents, augmentar els recursos dels serveis socials per a
una millor prevenció i detecció de riscos, i assegurar la coordinació
amb el sistema educatiu i el de salut. Desenvolupar programes i
campanyes per fer front a l’assetjament i a les actituds masclistes
i violentes, amb especial atenció a l’educació sexual i afectiva i la
perspectiva de gènere.
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Promoure la participació dels infants migrants no acompanyats
en activitats recreatives, educatives, esportives i culturals en
pro dels seus drets i la seva inclusió social, i adoptar estratègies
de pedagogia pública i de lluita contra els discursos d’odi, la
discriminació i la xenofòbia.

ODS16

Promoure la participació real i efectiva dels infants en tots els
àmbits, de manera que es tinguin en compte els seus punts
de vista i experiències i se’ls faci la corresponent devolució.
Tota experiència participativa infantil i adolescent ha de ser
representativa del col·lectiu i diversa.

ODS16

Fomentar l’associacionisme de nois i noies com a element clau
per al seu desenvolupament i exercir les llibertats i drets que se’ls
reconeix com a ciutadans i ciutadanes.

ODS16

Incorporar l’enfocament de drets de la infància com una prioritat
de la cooperació, tant en programes de desenvolupament, acció
humanitària i educació per a la ciutadania global.

ODS17
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