
 
 
 
 

DECLARACIÓ DE LES III JORNADES CATALANES SOBRE L’INFANT 
 
La Convenció dels Drets de l’Infant ha constituït la culminació del procés de reconeixement dels drets 
de la infància, i, malgrat el temps passat des que va ser promulgada continua essent un text vàlid i 
necessari. Representa la visió de la infància que volem i la visió que l’adult hauria de tenir envers 
aquesta. 
En l’oportunitat de la commemoració del 25è aniversari de la Convenció, aquestes Jornades han volgut 
ser una reflexió sobre la percepció que el món adult té de com els nostres infants exerceixen o poden 
exercir els seus drets. Aquesta reflexió es fa amb la voluntat de promoure un canvi d’actituds favorable 
per a la seva aplicació. Per aquesta raó, els destinataris son, en paraules d’Eglantyne Jebb, “tots 
aquells que estan en contacte amb els infants, és a dir, la majoria de la humanitat”. Ens mou la voluntat 
de fer arribar al conjunt de la societat la necessitat de comprometre’s i treballar pel desenvolupament 
de la Convenció. Fem una crida a redescobrir la infància; urgeix una seriosa autocrítica; reconèixer les 
competències dels infants; fer un canvi que permeti l’aplicació d’aquest text fonamental en el dia a dia 
de la infància. 
La Convenció aporta alguns instruments per enfocar les polítiques d’infància: a Catalunya disposem 
principalment del Pacte per a la infància i de la llei de Drets i Oportunitats en la Infància i l’Adolescència 
14/2010. Tenim, doncs, un encàrrec definit i una responsabilitat concreta en la seva vitalització.  
És per això que establim com a prioritats: 
• La promoció d’un canvi d’actituds individual, institucional i social. No és suficient només amb el 

compliment de les lleis. 
• La traducció en accions específiques de les “bones intencions”. 
• L’empoderament i responsabilització de l’infant per a la gestió i l’exercici dels seus drets.  
• La creació de situacions i contextos per a l’exercici dels drets i deures de l’infant. 
• La necessitat del compliment de la Convenció en el seu conjunt. 
• El redescobriment de la infància i l’encontre sa, positiu i constructiu entre adults i infants. 
• La corresponsabilitat de tota la societat sobre la realitat de la infancia. Tots els infants són de tota la 

ciutadania. 
• La formació sobre els drets dels infants de tots els professionals que directament o indirecta tenen 

relació amb ells. 
• El coneixement de la realitat de tota la infància de Catalunya mitjançat la recollida i difusió 

sistemàtica de dades. 
• L’aplicació del Pacte per a la infància a Catalunya així com el desplegament reglamentari integral de 

la llei 14/2010 amb el corresponent suport pressupostari. 
Encoratgem a cada persona, a totes les institucions i a la societat en general a comprometre’s des de 
les seves possibilitats, en el seu dia a dia, a avançar en aquestes prioritats. Que es faci evident la 
iniciativa de promoure els drets dels infants mitjançant accions concretes, des de l’estimació i la 
responsabilitat.  
Comencem ja, des d’ara mateix. En paraules de Gabriela Mistral, "El futur dels infants sempre és avui. 
Demà serà tard". 
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