MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PDECAT, GDEB, TXB, ERCAM I EB-ICV EN DEFENSA DELS DRETS DE L’INFANT, AMB MOTIU DEL DIA
UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA (20 DE NOVEMBRE).
La celebració de diades universals està motivada pel desig social de donar un
impuls positiu al reconeixement de drets i a la millora de qualitat de vida de
col·lectius generalment desfavorits i en procés de legitimació com a subjectes
actius. La infància històricament ha estat un col·lectiu social desfavorit i vulnerable
per la qual cosa cal una diada específica i una discriminació positiva en
determinades accions socials.
El Dia Universal de la Infància se celebra el 20 de novembre. Aquesta data és
especialment significativa ja que el 20 de novembre de l’any 1959 es va signar la
Declaració Universal dels Drets de l’Infants i també un 20 de novembre, 30 anys
més tard, es va adoptar la Convenció dels Drets dels Infants a l’Assemblea General
de les Nacions Unides. La Convenció fou concebuda com a declaració amb caràcter
universal i per a ser ratificada pels estats. A partir d’aquest document es reconeix
l’infant com a subjecte de ple dret, es planteja la situació de la infància al món i es
proposen noves fórmules en el seu tractament.
Els Drets de l’Infant recollits a la Convenció són, de forma resumida, els següents:
Principi 1. L’infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta
Declaració. Aquests drets seran reconeguts a tots els infants sense excepció
de cap mena o discriminació per motius de raça, color, de sexe, de llengua,
de religió, d’opinió política o altres opinions, d’origen nacional o social, de
naixença o de qualsevol altra situació, ja sigui del mateix infant o de la seva
família.
Principi 2. L’infant gaudirà d’una protecció especial i disposarà
d’oportunitats de serveis, dispensat tot això per la llei i altres mitjans, a fi
que
pugui
desenvolupar-se
físicament,
mentalment,
moralment,
espiritualment i socialment d’una manera sana i normal, així com en
condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb aquesta finalitat, la
consideració fonamental a què caldrà atenir-se serà l’interès superior de
l’infant.
Principi 3. L’infant té dret, des de la seva naixença, a un nom i a una
nacionalitat.
Principi 4. L’infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Tindrà
dret a créixer i a desenvolupar-se en bona salut; i amb aquest fi caldrà
proporcionar-li, tant a ell com a la mare, atencions especials, tant prenatals

com postnatals. L’infant tindrà dret a disposar d’alimentació, habitatge,
esbarjo i serveis mèdics adequats.
Principi 5. L’infant impedit físicament o mentalment, o que pateixi d’algun
impediment social, ha de rebre el tractament, l’educació i les atencions
necessàries que reclama la seva particular situació.
Principi 6. L’infant, pe al desenvolupament ple i harmoniós de la seva
personalitat, necessita amor i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà
de créixer a l’emparança i sota la responsabilitat dels seus pares io, en
qualsevol cas, en un ambient d’afecte i de seguretat moral i material; llevat
de circumstàncies excepcionals, l’infant de tendra edat no serà separat de la
seva mare. La societat i les autoritats públiques tindran una cura especial
envers els infants sense família o que estiguin mancats de mitjans adequats
de subsistència. Per al manteniment dels fills de famílies nombroses, convé
concedir subsidis estatals o d’altra mena.
Principi 7. L’infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria
almenys en la seva etapa elemental. Se li donarà una educació que
afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d’igualtat
d’oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el
seu sentit de la responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de
la societat, L’interès superior de l’infant serà el principi que guiarà aquells
qui tenen la responsabilitat de la seva educació i orientació; aquesta
responsabilitat pertoca abans de tot als seus pres. L’infant gaudirà
plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d’estar orientats a les
finalitats perseguides per l’educació; la societat i les autoritats públiques
s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret.
Principi 8. L’infant ha de figurar entre els primers a rebre, en tota
circumstància, protecció i socors.
Principi 9. L’infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència,
crueltat i explotació. No serà objecte de cap mena de tràfic. No s’haurà de
consentir que l’infant treballi abans d’una edat mínima adequada; en cap cas
no se l’ocuparà ni se li permetrà que s’ocupi en qualsevol tasca o feina que
perjudiqui la seva salut, o que en dificulti el seu desenvolupament físic,
mental o moral.
Principi 10. L’infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin
fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Ha de
ser educat en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles,
pau i fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les
seves aptituds i energies al servei dels seus semblants.

La commemoració dels Drets de l’Infant d’aquest 20 de novembre ha de servir per
fer balanç de les polítiques municipals en relació a la infància i l’adolescència, per
definir els reptes de futur i per a fer un crida a totes les persones i institucions per
a aconseguir que hi hagi un compromís real de respecte vers els drets dels infants i
adolescents.
La llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats en la Infància i
l’Adolescència reconeix un doble concepte, els drets dels infants i adolescents i el
de les oportunitats d’aquestes persones, i defineix l’interès superior de l’infant o
l’adolescent com a principi inspirador i fonamentador de les actuacions públiques,
interès que es determinarà a partir de les necessitats, els drets, la seva opinió,
anhels i aspiracions i la seva individualitat dins el marc familiar i social, fent un pas
endavant a la legislació protectora i de família que hi havia fins al moment.
Per tot això, els grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB, ERC-AM i EB-ICV proposen
al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Begues, d’acord amb la convenció de les Nacions Unides
sobre els Drets de l’Infant i la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les
Oportunitats en la Infància i l’Adolescència ha de vetllar perquè els infants
gaudeixin d’una infantesa plena reconeixent i respectant els seus drets i llibertats.
Segon.- SENSIBILITZAR I FER REFLEXIONAR a les institucions i a la ciutadania
vers la importància de tenir cura dels infants i adolescents en la nostra societat i
garantir que no els manqui cap dels drets imprescindibles i necessaris per créixer i
desenvolupar-se plenament i correcta.
Tercer.- IMPULSAR I DONAR VISIBILITAT a les polítiques i accions destinades
a la infància amb el desenvolupament del Pla Local d’Infància i Adolescència
(PLIA) com a eina de planificació estratègica que ha d’ordenar i definir les
actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència i implicar a tots els
agents socials del territori, els infants i els i les adolescents en una estratègia
conjunta d’actuació, estratègia que ha de permetre millorar les condicions de vida
dels infants i adolescents en l’àmbit de la prevenció, protecció, atenció, promoció i
participació.
Per tal de poder elaborar i implementar aquest Pla Local d’Infància i Adolescència
(PLIA), l’Ajuntament de Begues, des de la Regidoria d’Educació, ha cursat una
petició de suport tècnic a la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona a través del “Catàleg de Serveis 2018”, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.

