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Nota de Premsa 
 
20-01-06 · 11:00h. 
 
 

Els participants a les Jornades Infància i 
Adolescència a Catalunya reclamen més 
prioritat política i pressupostària per a les 
polítiques d’infància 
 
El president del Parlament, M. Hble. Ernest Benach, recull les propostes dels 
assistents a les jornades, celebrades a Barcelona els dies 18 i 19 de gener 
 
Més prioritat política i més dotació pressupostària per a les polítiques d’infància. 
Aquesta és la principal demanda que han fet els participants a les Jornades de reflexió 
La infància i l’adolescència a Catalunya després de dos dies de treball, en què han 
posat sobre la taula els principals reptes de la societat catalana en aquesta matèria. 
Experts, professionals i representants associatius relacionats amb la infància i 
l’adolescència des de diferents vessants han coincidit que calen de manera urgent i 
prioritària polítiques de promoció de tota la població infantil, a més d’aquelles 
destinades a la infància i adolescència en situació de risc. 
 
Per defensar els interessos de tots els nens i nenes i adolescents, les conclusions de 
les quatre taules rodones i dels vuit grup de treball que s’han dut a terme durant les 
jornades, també recullen la petició de crear l’Ombudsman, Defensor dels Infants, tant a 
nivell municipal, dependent del ple, com autonòmic, depenent del Parlament; així com la 
necessitat de fer els infants i adolescents visibles i partícips als processos de presa de 
decisió sobre aquelles qüestions que els afecten. 
 
Aquestes i altres demandes pels participants van ser lliurades per un grup de nens i 
nenes dels Consells d’Infants del Masnou i de Sant Feliu de Llobregat al M. Hble. 
President del Parlament, Ernest Benach, que va presidir la cloenda de les Jornades 
Infància i Adolescència a Catalunya. Durant la seva intervenció, Benach va considerar 
“absolutament necessari” aquest debat a l’entorn de la infància i l’adolescència, ja que 
“les noves realitats dels infants i adolescents al nostre país necessiten noves 
respostes”. En aquest sentit, el president del Parlament va mostrar-se rotund en afirmar 
que “cal reformar un sistema que funciona amb inèrcies del passat”,  veure “com 
eduquem els infants i adolescents en la capacitat de tenir criteri i, per tant, en la 
capacitat de ser persones crítiques” i “revisar com estem educant avui dia els infants i 
joves, quins valors els estem mostrant, i quin és fins i tot el nostre propi exemple”. 
 
El president del Parlament va expressar també la seva coincidència amb els 
participants a les jornades en la idea que cal encarar l’àmbit de la infància i 
l’adolescència des de la transversalitat, en una perspectiva molt més àmplia que la que 
s’ha tractat fins ara”. En finalitzar la seva intervenció, Benach va voler lloar l’Associació 
Diomira, organitzadora de les jornades, com a “exemple del paper que la societat civil 
catalana juga i ha de jugar per al progrés del nostre país, una societat civil que moltes 
vegades fa de motor auxiliar i en algun cas de motor principal de l’administració pública 
i que, quan cal, aquesta societat civil és capaç de posar-se al capdavant per fer avançar 
el país”. 
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JORNADES DE REFLEXIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A CATALUNYA 
 
Les Jornades de reflexió Infància i Adolescència a Catalunya han reunit a l’Edifici Vèrtex 
de la UPC a Barcelona un centenar d’experts, professionals, representants polítics, 
associatius i de diferents àmbits de l’administració pública d’arreu de Catalunya, que a 
partir de quatre taules rodones i vuit grups de treball han tractat els principals reptes de 
la infància i l’adolescència al nostre territori. Al llarg de les jornades s’han tractat temes 
com “La convenció dels drets dels infants setze anys després”, “La infància i 
l’adolescència en el context d’una societat acceleradament canviant”, “El treball de les 
associacions pels infants”, “Les polítiques d’infància, “La participació cívica de l’infant” o 
“La transversalitat a les polítiques d’infància”. 
 
La finalitat d’aquestes jornades, organitzades per l’Associació Diomira, ha estat obrir un 
procés de reflexió i debat a l’entorn de la infància i l’adolescència des dels diferents 
sectors que comporti una veritable transformació de la societat catalana, quan a la 
consideració de la plena ciutadania dels infants i adolescents i la millora de les seva 
qualitat de vida.  
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