
 
 

 
Ponència sobre la proposició de Llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil 

Barcelona, 30 d’octubre de 2020. Compareixença de Rosa Balaguer, directora general del 
Casal dels Infants, al Parlament de Catalunya 

Presentació i agraïments: 

Benvolguda presidenta, membres de la mesa i diputats i diputades, 

Els agraïm en nom de tot l’equip del Casal dels Infants l’oportunitat de participar en aquesta 
ponència sobre la proposició de Llei de mesures pera la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil. 

El Casal dels Infants som una entitat social amb més de 37 anys d’experiència en l’acompanyament a 
infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat a través de serveis socioeducatius. Aquest 
recorregut ens fa coneixedors de les violències que afronten la infància i l’adolescència en risc en el 
seu dia a dia. Així mateix, en la nostra acció social mantenim un treball en xarxa constant amb els 
serveis socials bàsics, els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, els centres educatius i altres 
entitats, serveis i recursos d’atenció a la infància. D’altra banda, un dels serveis que oferim és el de 
Centre Obert, que forma part de la Cartera de Serveis Socials dins l’àmbit dels serveis socials bàsics.   

El nostre objectiu en aquesta compareixença és assenyalar que cal adoptar totes les mesures 
necessàries contra qualsevol forma de maltractament infantil aprofitant el marc normatiu del qual ja 
ens hem dotat, principalment la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència 
(LDOIA) del 2010. Una llei que va néixer gràcies al treball i l’esforç de consens entre les diferents 
forces polítiques, les administracions públiques i les entitats socials. Sense anar més lluny, com a 
Casal dels Infants vam comparèixer el gener del 2010 al Parlament per fer les nostres aportacions en 
el marc de la seva tramitació. El desafiament més urgent, en aquest sentit, és desplegar aquesta llei 
amb els protocols i recursos necessaris per assolir l’objectiu que persegueix: fer valer els drets dels 
infants i adolescents. 

Pretenem també recordar i reclamar que el maltractament s’ha d’entendre i abordar des d’una 
aproximació àmplia i garant dels drets dels infants i adolescents, que contempla que la desatenció de 
les seves necessitats bàsiques és una forma de violència contra aquests, tal com estableix la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant i com ha precisat darrerament el Comitè de Nacions Unides de 
Drets de l’Infant. En aquest sentit, defensarem que, tal com hem reclamat diverses entitats socials en 
suport a la infància i l’adolescència en risc,  cal reformar el sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència per situar-lo, amb més urgència que mai, com a prioritat en la inversió social i les 
polítiques públiques. 

 

 

 



 
 

 
Un marc legislatiu que cal continuar desplegant 

Entrant a analitzar la situació a Catalunya amb relació al maltractament infantil, les xifres indiquen 
que encara tenim molta feina pendent. Per abastar aquesta realitat, observem: 

• Que la Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI) de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència va obrir durant el 2019 2.350 expedients 
nous, i que el telèfon Infància Respon 116 111 va atendre 9.627 trucades. 

• Que el Registre Unificat de maltractament infantil – salut (RUMI-Salut) va realitzar 448 
notificacions de maltractament durant el mateix any1. 

Pel que fa al marc legal que disposem per lluitar contra la violència envers els infants i adolescents, 
considerem que la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA) és un 
instrument vigent i vàlid per protegir els menors de 18 anys contra els maltractaments. Aquesta 
protecció està establerta com a principi rector de la llei, en el seu article vuitè, i es desenvolupa amb 
més concreció pel que fa a les responsabilitats de les administracions públiques en el títol IV. 

En aquesta línia, i tal com preveu el seu article 83, la llei s’ha començat a desplegar a través de 
diversos protocols, entre els quals cal destacar: 

• El Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents a Catalunya, de 
juliol de 2017, que estableix mecanismes d’actuació i col·laboració de les administracions 
sanitàries i educatives, l’Administració de justícia, les forces i cossos de seguretat i els serveis 
socials contra el maltractament d’infants i adolescents.  

• Més recentment, el març de 2019, es va actualitzar el Protocol d’actuació de maltractaments 
a la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut, ampliant el seu abast als professionals de 
l’atenció primària i comunitària com a principal novetat. 

Pel que fa a la regulació a escala estatal, el Projecte de Llei Orgànica de protecció integral a la infància 
i l’adolescència davant la violència es va presentar al Congrés dels Diputats el passat mes de juny, i 
actualment la seva tramitació urgent es troba en fase d’informe a la Comissió de Drets Socials i 
Polítiques Integrals de la Discapacitat de la càmera. 

Val la pena mencionar, sense estendre’ns, que aquest projecte de llei aporta un enduriment del Codi 
Penal en relació a casos de maltractament infantil, així com la previsió de nous protocols i figures 
professionals per garantir  la protecció de la infància i l’adolescència. 

Feta aquesta aproximació al marc legal, analitzant la proposició de llei que ha motivat aquesta 
ponència considerem que les mesures que preveu estan contemplades per les dues lleis esmentades, 
o bé poden aplicar-se si es fa el desplegament necessari d’ambdós textos.   

Pel que fa a aspectes pendents en el desplegament de la Llei 14/2010 per fer front al maltractament, 
la creació d’un centre especialitzat dedicat a la recerca sobre el maltractament infantil seria un avenç 

                                                            
1 Informe estadístic mensual, Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), desembre de 
2019. 



 
 

 
significatiu, tal com preveu la disposició addicional sisena de la mateixa llei i com ha reclamat el 
Síndic de Gregues en el seu darrer informe sobre els drets de l’infant2. 

De fet, les recomanacions del Síndic de Greuges van en la línia del que fins ara hem exposat, ja que 
emplacen les administracions a desplegar i millorar l’aplicació dels protocols que preveu la Llei dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, per protegir els infants i adolescents de 
qualsevol forma de maltractament.  

Per tot el que he exposat, la nostra posició en relació amb la proposició de llei que ens ocupa és 
defensar que no cal crear més legislació, sinó seguir desplegant la Llei 14/2010 i garantir el 
finançament necessari per a la seva aplicació efectiva.  

 

Reformar el sistema de protecció a la infància, més urgent que mai 

En aquesta part de la intervenció, i com assenyalava en un inici, volem fer èmfasi en la necessitat 
urgent d’actuar contra l’exclusió social en la infància i l’adolescència. L’Observació General Número 
13 (2011) del Comitè de Nacions Unides de Drets de l’Infant, sobre el dret de l’infant a no ser objecte 
de cap forma de violència, estableix de forma explícita que la desatenció de les necessitats bàsiques 
de l’infant, com per exemple l’alimentació, l’habitatge, la vestimenta adequada i l’atenció mèdica 
bàsica, és una forma de violència3. 

També ho reconeix així el Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents 
a Catalunya, que en el seu setè punt, referent a les mesures i actuacions generals, situa en primer 
terme la “Lluita contra el maltractament social: Mesures per garantir un nivell de benestar bàsic a tot 
infant i adolescent”. 

Aquest mateix protocol, d’altra banda, fa referència a la Recomanació de la Comissió Europea, de 20 
de febrer de 2013, que porta per títol “Invertir en la infància: trencar el cercle dels desavantatges”. En 
aquest text s’indica que els nens i nenes que creixen en la pobresa o l’exclusió social tenen menys 
possibilitats que els seus coetanis més afavorits de tenir bon rendiment escolar, gaudir de bona salut 
i aprofitar tot el seu potencial en fases posteriors de la seva vida. 

 

1. La pobresa infantil i les Zones d’Actuació Preferent 

Partint d’aquest marc de referència que situa l’exclusió social com a forma de violència contra els 
infants, topem amb una realitat molt crua a casa nostra4:  

• L’any 2019, 430.000 infants (un 31% del total) es trobaven en risc de pobresa, 27.000 més 
que el 2018.  

                                                            
2 Informe sobre els drets de l’infant. Síndic de greuges de Catalunya, novembre de 2019. 
 
4 Totes les dades d’aquest punt s’han extret de l’Enquesta de condicions de vida. Institut d’Estadística de 
Catalunya, 2019. 



 
 

 
Cal parar atenció també a la situació de les famílies amb infants a càrrec. Tal com estableix la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant, “la família, com a grup fonamental de la societat i com a medi 
natural per al creixement i el benestar de tots els seus membres, i particularment dels infants, ha de 
rebre la protecció i l’assistència necessàries per a poder assumir plenament les seves responsabilitats 
dins de la comunitat”.  

Malauradament, moltes famílies a Catalunya no reben el suport necessari per tirar endavant: 

• L’any passat, el 26% de les que tenien infants dependents es trobava en risc de pobresa, la 
xifra més alta des del 2014 i el doble que les que no tenien fills a càrrec. Les més 
desfavorides eren les monoparentals, amb un 47% de risc de pobresa, la proporció més 
elevada des de l’any 2008.  

• També el 2019, el 31% de les famílies amb fills o filles a càrrec tenia dificultats o moltes 
dificultats per arribar a finals de mes, la xifra més elevada des del 2016. 
 

Aquesta fotografia d’ara fa un any, com veiem, ja era molt greu, però l’hem de situar en un context 
previ a la Covid-19. Ara, arran de la pandèmia, les situacions de vulnerabilitat entre els infants i les 
famílies amb fills a càrrecs s’han agreujat significativament, i fan extremadament urgent l’adopció de 
mesures per fer-hi front.  

Les situacions de risc no es donen homogèniament a tot arreu, sinó que es concentren en 
determinats municipis i barris de Catalunya. Es tracta d’una realitat que ja contempla la Llei dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència en el seu article 77, en el qual preveu que s’han 
d’impulsar polítiques de prevenció del risc social “en els barris i entorns territorials en què es detecti 
una gran concentració de situacions de desigualtat econòmica, escolar, cultural i d’indicadors de risc 
per als infants i adolescents.”  

D’altra banda, quan propostes com la de la proposició de llei que avui abordem parlen de crear nous 
serveis especialitzats, hem de recordar que a Catalunya comptem amb el Servei especialitzat 
d’atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA), tal com contempla la llei 12/2007, de serveis socials. 
Aquest servei el presten els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), que són 
multidisciplinaris i estan formats  per professionals de la psicologia, la pedagogia, l'assistència social i 
l'educació social.  

Els EAIA, així, són el servei especialitzat que fa de nexe d’unió entre els serveis socials bàsics, els 
serveis socioeducatius d’atenció a la infància i l’adolescència i la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència. Tot i així, aquests equips es troben infradotats en la seva intervenció i 
observem que sovint la seva actuació es veu limitada als casos de risc més extrem, limitant el seu 
marge d’acció en altres casos i en l’àmbit de la prevenció de riscos. 

Davant aquest context, reclamem: 

• Prioritzar la inversió pública en Zones d’Actuació Preferent, tal com estableix la llei 14/2010,  
que hagin estat prèviament identificades a partir d’indicadors relatius a les situacions de risc 
en la infància i l’adolescència a Catalunya. 

• Garantir la dotació del finançament i els recursos necessaris als EAIA perquè puguin exercir 
la seva funció neuràlgica en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència.  



 
 

 
• Avaluar el desplegament del nou model de serveis d'intervenció socioeducativa i buscar 

solucions a la manca de recursos per part dels ens locals a l’hora de complementar 
l’aportació de la Generalitat per al finançament d’aquests serveis. 

• Adoptar una política de prestacions socials per a les famílies amb infants a càrrec que els 
garanteixi una renda per superar el risc de pobresa i exclusió social, de forma eficient i 
minimitzant les traves administratives en el procés de tramitació. 

• Garantir un lloguer social a les famílies en situació de dificultat abans d’executar un 
desnonament, tal com estableixen la Llei 24/2015 i el decret llei 17/2019, de 23 de 
desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. 

 

2. Garantir i enfortir l’escola i els serveis socioeducatius  

L’article 13 de la Llei 14/2010 garanteix que els infants i els adolescents tenen dret a rebre el màxim 
nivell d’educació possible i que el sistema educatiu ha d’ésser un instrument per a compensar les 
desigualtats socials. En la mateixa línia, la llei d’educació de Catalunya contempla que tot l’alumnat 
té dret a accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 

Malgrat aquestes previsions, el nostre sistema educatiu evidencia desigualtats estructurals en les 
condicions educatives de l’alumnat. Els fills i filles de famílies migrades o amb un nivell 
socioeconòmic baix pateixen més el fracàs escolar, l’abandonament escolar prematur i uns resultats 
acadèmics inferiors a la mitjana. 

Davant d’aquest context, reclamem: 

• Corregir l’infrafinançament dels centres educatius i prioritzar la dotació de recursos i 
personal per als d’elevada complexitat  

• Desplegar el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya per tal d’avançar cap a una 
composició de l’alumnat més equilibrada. 

• Garantir l’accés a dispositius tecnològics a totes les famílies amb infants a càrrec, i desplegar 
serveis formatius per dotar-les de les competències necessàries per fer-ne un ús eficient i 
saludable. 

• Reforçar els serveis de reforç escolar un cop acaben les classes a l’alumnat de famílies en 
situació de vulnerabilitat i fer partícips a les famílies d’aquest suport en l’aprenentatge.  

En relació als serveis socioeducatius d’atenció a la infància i l’adolescència, volem recordar que cada 
tarda prevenim i atenem situacions de risc i vetllem per un desenvolupament adequat de nois i noies 
que viuen situacions de vulnerabilitat, sigui per raons socioeconòmiques o per problemes en les 
relacions intrafamiliars. 

Garantim una atenció individualitzada i contextualitzada, coneixent les famílies i establint-hi una 
relació de confiança, a través de la qual reforcem hàbits i rutines saludables dels infants i adolescents. 

Som un espai de referència que aportem estabilitat i seguretat a infants i famílies amb molts 
obstacles per tirar endavant. Garantim suport en la gestió emocional de les famílies, som un enllaç 
clau en la derivació cap a altres serveis i recursos, facilitem la conciliació laboral i enfortim els vincles 
comunitaris de suport mutu.  

Per continuar oferint aquests serveis en les condicions necessàries, reclamem: 

https://www.casaldelsinfants.org/noticies/si-la-gent-del-raval-escolaritza-els-fills-al-barri-garantira-mes-oportunitats-i-drets


 
 

 
• Assegurar la presencialitat dels serveis socioeducatius d’atenció a la infància i l’adolescència 

en risc com a figures bàsiques per garantir els drets dels infants i adolescents en situació de 
vulnerabilitat i per garantir el seu desenvolupament adequat.  

• Avaluar el desplegament del nou model de serveis d'intervenció socioeducativa, com ja hem 
apuntat, i garantir que en el context d’emergència actual compti amb els recursos, 
professionals i espais necessaris per adaptar-se a la situació de pandèmia. 
 
 

3. Sobre els adolescents migrats sols 

La nostra acció social al Marroc, on coordinem una xarxa de 16 entitats locals que actuen a barris 
desfavorits de Tànger i Casablanca fent suport a infants, joves i dones en situació de vulnerabilitat, 
ens fa coneixedors de primera mà de la situació de partida de molts infants en situació de carrer o 
amb entorns inestables. Molts d’ells i elles acaben emigrant sols abans de fer els 18 anys, exposats a 
moltes formes de violència durant el seu viatge.  

Quan aquestes persones arriben a Catalunya, la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència ha d’assumir la seva tutela i vetllar pels seus drets fins que assoleixin la majoria d’edat. 
Malgrat tot, ens trobem que durant el període de tutela aquests nois i noies no adquireixen les eines 
ni la situació administrativa necessàries per començar una vida autònoma quan ja tenen 18 anys. 
Aquesta situació, sumada a l’estigma i la discriminació que pateixen, provoca la seva revictimització. 

Vetllar pel benestar i les oportunitats d’aquests infants requereix també garantir-los el dret a 
expressar la seva opinió i protegir-los contra tota classe de discriminació. Cal perseguir els discursos 
que els criminalitzen. En aquest sentit, davant la nova convocatòria electoral que encarem, els 
recordem el compromís com a grups parlamentaris acordat en la Taula de diàleg de partits i entitats 
contra el racisme. 

Per tot plegat, reclamem: 

• Que la Generalitat de Catalunya ha de fer ús de la competència que té atribuïda en la 
tramitació de l’autorització de treball inicial i modificar l’autorització de residència que tenen 
aquests joves en una autorització de residència  i treball. 

• Desplegar de forma efectiva l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i 
joves emigrats sols. 

 

Entrant a la conclusió d’aquesta compareixença, voldria tornar a destacar que considerem que el 
principal escull en el sistema de protecció a la infància no és el seu marc legal, malgrat que aquest 
s’hagi de seguir desplegant i sempre tindrà marge de millora. El problema el tenim amb una 
dinàmica estructural de manca d’inversió social i de polítiques públiques en relació amb la infància i 
l’adolescència. Les entitats socials hem insistit que aquestes mancances, que venen de lluny, 
sumades a l’agreujament de moltes situacions de vulnerabilitat arran de la Covid-19, posen ara 
moltes llars en una situació límit i d’emergència. 

Que un de cada tres nens i nenes a Catalunya es trobi en risc de pobresa o exclusió social no és un 
resultat de la pandèmia. És una dada que evidencia que la sortida de l’última crisi econòmica va ser 
en fals i va deixar moltes persones de banda. L’abast de l’actual crisi es preveu encara més profund, i 
no ens resignarem davant mesures per a la recuperació que no tinguin un abast estructural. Fem us 
de les lleis que ja hem creat i despleguem-les amb tots els recursos necessaris per fer valer de forma 
efectiva els drets de tots els infants i adolescents. 


