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Des de fa 29 anys cada 20 de novembre es commemora el Dia Universal dels Drets 
dels Infants. Va ser un 20 de novembre de l’any 1989 quan es va aprovar la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant a l’Assemblea General de les Nacions Unides. 
L’any 1997 ja havia estat ratificada per la majoria dels països de l’ONU (excepte 
Somàlia i els Estats Units d’Amèrica). La Convenció recull en 54 articles els drets de 
totes les persones que tenen menys de 18 anys de tot el món i les obligacions dels 
Estats que l’han signada. Té quatre principis bàsics que sempre s’han de tenir en 
compte i que guien el compliment de tots els drets: la no-discriminació, l’interès 
superior de l’infant, el dret a la vida i el dret a la participació.  
 
A partir de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, els infants i adolescents són 
subjectes de ple dret. Tenen drets per la simple raó d’haver nascut. Són drets 
inalienables, irrenunciables, innats i imprescindibles per una bona i plena infància. Tot 
infant és, per tant, titular de drets fonamentals com:  

http://w3.bcn.es/fitxers/dretscivils/annexe16.convencidelsdretsdelsinfants.546.pdf


 
 
 

1. Dret a la vida 
2. Dret a un nom i a una nacionalitat 
3. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió i nacionalitat 
4. Dret a ser educat en el marc d’una família 
5. Dret a comprensió i afecte per part de la família i de la societat 
6. Dret a una alimentació i habitatge  
7. Dret al més alt nivell possible de salut 
8. Dret a rebre el màxim nivell d’educació possible 
9. Dret a una atenció especial per als infants amb diversitat funcional 
10. Dret a la llibertat de pensament, consciència i religió 
11. Dret a la llibertat d’expressió i a compartir els seus punts de vista amb altres 
12. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill 
13. Dret a informació adequada 
14. Dret a la intimitat 
15. Dret al descans, el joc i les activitats recreatives 
16. Dret a la protecció contra els maltractaments, abusos i negligència. 
17. Dret a la protecció contra el treball infantil i contra l’explotació econòmica 
18. Dret a participar plenament en activitats artístiques i culturals 

 
 
A Catalunya, segons l’informe de Save the Children de febrer de 2018, es constata 
que 1 de cada 4 infants viuen en una situació de pobresa, 1 de cada 2 víctimes d’abús 
sexual és menor d’edat i l’informe relata que l’any passat van arribar 1.489 menors 
estrangers no acompanyats (MENA) a Catalunya. En el mateix informe es fa palès que 
en un any (de 2016 a 2017) la pobresa infantil a Catalunya s’ha incrementat un 10,6%. 
Això significa que hi ha 203.000 infants que viuen en famílies que no poden cobrir 
totes les seves necessitats. L’entitat va advertir que aquestes desigualtats tenen 
“conseqüències directes en el desenvolupament físic, emocional, social i cultural dels 
infants, i donen peu a una societat injusta i poc cohesionada”.  
  
A Vilanova i la Geltrú la població de 0 a 15 anys és de 10.972 persones, un 15% de la 
població total. La població jove (de 16 a 20 anys) és de 9.185 persones (també un 
15% de la població total). Per tant, estem parlant dels drets gairebé d’un 30% de la 
població del nostre municipi. 
 
A la ciutat, segons les dades facilitades per la Oficina de VNG Inclusió1, no podem 

passar per alt l’augment de famílies monoparentals (passant del 1.30% l’any 2012 

al3.20% l’any 2016). A març 2018, segons padró, hi ha un 9% d’infants i adolescents 

empadronats amb un sol adult. Augmenten també les famílies nombroses (de 2.50% 

l’any 2012 a 4.50% l’any 2016). Amb el padró de març 2018 un 15% d’infants i 

adolescents viuen en una llar amb més de quatre persones. L’evolució de casos 

informats de situacions de risc en infants i adolescents ha augmentat (24 expedients 

informatius l’any 2012, 74 expedients informatius de situació de risc l’any 2016).  La 

taxa d’escolarització als 17 anys a Vilanova i la Geltrú ha baixat (de 85% escolaritzats 

als 17 anys al 82% l’any 2016).  Per últim, les dades de l’Economat informen que en 

aquests darrers 4 anys s’ha atès una mitjana de 42% d’infants i adolescents (682) 

mensualment.  

                                                           
 
 
 



 
 

Els grups municipals, d’acord amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets 
dels Infants i d’acord amb la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats de la infància i 

adolescència ACORDA:  

Vetllar perquè els infants i adolescents gaudeixin d’una infantesa plena; reconeixent i 
respectant els seus drets i llibertats. Apostant per polítiques que permetin als infants i 
adolescents tenir al seu abast tots els recursos per a desenvolupar-se amb igualtat de 
condicions.  

Sensibilitzar i contribuir a la defensa, promoció i conscienciació social sobre els drets 
de la infància tan a la ciutadania en general, com a les institucions del municipi. 

Fer balanç de les polítiques municipals en relació a la infància i adolescència per 
definir reptes de futur i vetllar perquè es tingui en compte la perspectiva de la infància i 
l’adolescència en totes les planificacions i actuacions municipals.  

 

Vilanova i la Geltrú, 20 de novembre de 2018 

 

 


