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30è ANIVERSARI CELEBRACIÓ DIA UNIVERSAL DRETS INFANTS 2019 

Cal fomentar la participació dels infants en els afers públics 

Sovint, ens trobem que la temàtica de la infància s’utilitza amb finalitats partidistes. Es parla 

de la importància de considerar aquest grup de població com objecte d’atenció prioritària 

per part de l’acció pública o de la necessitat de defensar els seus drets fonamentals i el seu 

benestar personal i social. Però, després, això no es tradueix, dins dels programes electorals, 

en cap acció concreta i amb dotació pressupostària.  

Ja sabem que els infants no tenen dret al vot per la seva minoria d’edat, però això no vol 

dir que no tinguin dret a manifestar les seves opinions sobre tot allò que els pugui afectar 

en la seva vida quotidiana, i sobretot que els polítics i els governants sàpiguen escoltar i 

reconèixer les seves aportacions per a la millora de les polítiques públiques. 

Així ho recull la Convenció sobre els Drets de l’Infant1 adoptada per l’Assemblea General 

de les Nacions Unides el 20 de Novembre de 1989, que estableix que: 

Els estats membres han d’assegurar a l’infant amb capacitat de formar un judici 

propi el dret a manifestar la seva opinió en tots els afers que l’afectin. Les opinions 

de l’infant han de ser tingudes en compte segons la seva edat i maduresa (art.12.1). 

    O la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència2 aprovada 

pel Parlament de Catalunya, que regula el dret de participació dels infants quan indica que 

“les administracions públiques han d’establir procediments destinats a recollir les opinions 

                                                           
1 Assemblea General de les Nacions Unides (1989). Convenció sobre els Drets de l’Infant. Recuperat de 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/observator
i_drets_infancia/destacats_columna_dreta/Convencio_drets_infancia.pdf 
2 Parlament de Catalunya (2010). Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
Recuperat de  https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2010/05/27/14 
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dels infants amb relació a les polítiques, normes, projectes, programes o decisions que els 

afecten” (art.34). 

Per aquest motiu, és del tot necessari que el col·lectiu de treballadores i treballadors socials 

defensem la participació política dels infants en els afers públics, tal i com s’ha començat 

a fer en el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, i en els diversos 

Consells de participació territorial implementats a Catalunya, reforçant les formes de 

participació infantil per tal d’assegurar el dret dels infants a ser escoltats, diversificant els 

canals de participació existents i creant nous espais de trobada. 

 

Comissió d’Infància i Família del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

  

 

 


