
 

DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LA INFÀN-
CIA 

El Parlament de Catalunya se suma a la celebració del Dia Mundial de 
la Infància i destaca els grans assoliments a favor dels drets dels 
nens, nenes i adolescents, recordant, però, que encara hi ha reptes 
pendents, a Catalunya i a tot el món, perquè els drets de la infància 
siguin una realitat, en compliment de la Convenció sobre els drets de 
l’infant, aprovada per les Nacions Unides fa trenta-tres anys. 

Els infants i adolescents s’enfronten avui a múltiples desafiaments, 
com la pobresa i les desigualtats, la crisi climàtica, la violència, les 
conseqüències de la pandèmia de covid, guerres com la d’Ucraïna o el 
creixement dels discursos d’odi. Aquests desafiaments posen milions 
de nens, nenes i adolescents en una situació extremament complica-
da i comprometen llur nivell de benestar ara, però també les oportu-
nitats de desenvolupament i supervivència demà.  

Garantir el compliment dels drets dels nens, nenes i adolescents és 
una qüestió col·lectiva i de compliment obligat. Quan un nen o una 
nena veu limitada la satisfacció dels seus drets, l’impacte en el seu 
benestar emocional és directe. Per això, tota la societat té un rol fo-
namental per a garantir que tots els infants i adolescents se sentin 
emocionalment satisfets.  

El Parlament de Catalunya constata la necessitat de prendre decisions 
fermes per a garantir que cap infant no quedi enrere i que tots pu-
guin desenvolupar al màxim llur potencial.  

El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar mesures amb les 
finalitats següents: 

- Promoure una major i més eficient inversió en la infància, ga-
rantint que s’assignen els recursos necessaris per a afrontar els 
reptes indicats, amb els drets de la infància al centre.  



 

- Escoltar les preocupacions i necessitats dels infants i adoles-
cents, i incloure-les d’una manera transversal en l’acció política, 
promovent llur participació per a dissenyar, conjuntament amb 
ells i elles, les estratègies per a la recuperació d’aquesta crisi.  

- Tenir en compte, en totes les decisions relatives a la crisi i la 
recuperació que tinguin impacte sobre la infància i 
l’adolescència, els principis rectors de la Convenció sobre els 
drets de l’infant: l’interès superior de l’infant, el dret a la vida, 
la supervivència i el desenvolupament, i el dret a la participació 
i a la no-discriminació.  

- Promoure les accions necessàries per a complir els disset objec-
tius de desenvolupament sostenible i l’Acord de París, i conver-
tir la crisi provocada per la pandèmia de covid en una oportuni-
tat per a invertir en el present i futur de la infància, 
reconstruint millor i amb un enfocament de sostenibilitat, sense 
perdre de vista l’amenaça de la crisi climàtica i el seu impacte 
negatiu sobre la infància.  

- Desplegar accions i aconseguir resultats a favor de la infància 
en tots els nivells, enfortint la cooperació internacional per al 
desenvolupament, tenint en compte l’impacte de la covid als 
països en desenvolupament i garantint la vacunació global i els 
sistemes de salut enfortits.  
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