
                                                                                              

DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA 2022 
DECLARACIÓ DELS GRUPS

MUNICIPALS 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

DEL VALLÈS 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ens unim, amb motiu del Dia Mundial de la Infància, a UNICEF
Comitè Catalunya, sota el lema drets i emocions. Assegurar la consecució dels drets dels nens, nenes i
adolescents és una qüestió col·lectiva i d’obligat compliment. Quan un infant veu limitada la satisfacció
dels seus drets, l’impacte en el seu benestar emocional és directe. Per aquesta raó, els pobles i ciutats,
les comunitats més properes a la infància, tenim un paper fonamental per tal de garantir que els nens i
nenes que viuen a la nostra localitat se sentin emocionalment satisfets i feliços de viure-hi..  

L’aprovació  de  la  Convenció  sobre  els  Drets  de  l’Infant,  l’any  1989,  va  suposar  un  gran  avenç  en
l’acompliment dels drets dels nens i de les nenes, així com la seva ratificació per part de l’Estat. No
obstant, a dia d’avui queden encara grans reptes globals a abordar i que també ens interpel·len a nivell
local:

- El número de nens i  nenes que viuen en situació de pobresa al món s’ha disparat a 1.200
milions.  A Catalunya hi  ha 446.500 nens,  nenes i  adolescents que viuen en llars en risc  de
pobresa o exclusió social: un 31,8% de la població menor de 18 anys (2021). És actualment de
les xifres més altes de la UE.

- 1 de cada 10 adolescents de 10 a 19 anys al món tenen diagnosticat un problema de salut
mental,  però només el 2% dels pressupostos dels governs a nivell mundial és destinat a tractar
la  depressió,  l’ansietat  o  altres.  A  Catalunya,  el  9,4%,  de  nens  i  nenes  de  4  a  14  anys
presentaven risc de patir algun tipus de problema de mala salut mental, segons l’Enquesta de
Salut de Catalunya.  



- Més de 260 milions d’infants no van a l’escola a nivell mundial. El 50% dels infants refugiats no
tenen accés a l’educació.

- 426 milions d’infants viuen actualment a zones de conflicte armat.
- 1.000  milions  d’infants  estan  exposats  a  nivells  cada  cop  més  elevats  de  contaminació

atmosfèrica i 820 milions estan molt exposats a les onades de calor. Catalunya és un territori
molt vulnerable al canvi climàtic. 

Des de la corporació local no som aliens a aquesta realitat. Per això ens comprometem amb la promoció
d’una major i més eficient inversió en la infància, garantint que s’assignen els recursos necessaris per
afrontar els reptes indicats, amb els drets de la infància al centre, i més concretament amb: 

- La salut mental. Impulsarem mecanismes integrals de prevenció en matèria de salut mental en
la infància i l’adolescència destinats a millorar el seu benestar emocional i, al mateix temps,
promovent hàbits de vida saludables.

- El dret a l’educació. Impulsarem polítiques de reforç educatiu que garanteixin l’accés equitatiu i
efectiu a una educació de qualitat a través de beques i programes de suport, especialment per
a infants a les seves primeres etapes educatives o en situació de vulnerabilitat. 

- La protecció de la infància davant de tot tipus de violència. Impulsarem mecanismes per tal que
la  nostra  localitat  sigui  un  entorn  protector  (a  través  de  l’adaptació  d’espais,  formació  de
professionals, etc.), que compta amb els recursos suficients perquè tots els serveis dirigits a la
infància garanteixin, des d’un enfocament preventiu, la protecció de nens, nenes i adolescents
davant situacions de violència. 

- El dret a un medi ambient saludable. Impulsarem actuacions que promoguin una transformació
urbana amb enfocament d’infància per millorar la qualitat ambiental (contaminació de l’aire, el
soroll,  l’efecte illa  de calor)  metabolisme urbà (els  desplaçaments,  xarxes d’aigua,  energia i
sanejament) i dels espais socials (espais públics, equipaments, habitatge, llocs de treball, etc.),
garantint que tots els nens i nenes gaudeixin d’un medi ambient net i saludable. 

Aquests  compromisos  van  acompanyats  a  tenir  en  compte  també les  mateixes  veus,  necessitats  i
prioritats  de cada infant  i  adolescent  pel  que fa  les  decisions que els  afecten a  la  nostra  localitat,
afavorint i impulsant processos de participació amb nens, nenes i adolescents. A més a més, seguirem el
marc global que ens marca l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, incloent la
infància i la seva cura emocional al centre de les nostres polítiques. Per això, el nostre compromís.

 Sant Cugat del Vallès en el marc del Dia Mundial de la Infància de l’any 2022

A Sant Cugat del Vallès, a 15 de novembre de 2022


