Mesures prioritàries per garantir els
drets dels infants, joves i famílies en
situació de vulnerabilitat des del
Parlament de Catalunya
Davant les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran properament,
des del Casal dels Infants presentem un recull de mesures que considerem que
cal adoptar de forma prioritària en la nova legislatura que encarem. Ho fem com
a entitat social i ciutadana amb més de 35 anys de recorregut vetllant pels drets
dels infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat, i a partir del
coneixement de primera mà de la seva realitat i la dels barris on es concentren
les situacions de risc d’exclusió social.

Política integral d’inversió social
en la infància en risc
La situació de la infància i l’adolescència a Catalunya és alarmant. Si bé és una realitat que
s’ha agreujat amb la propagació de la Covid-19, que ha generat moltes noves situacions
d’emergència, el problema és estructural i ve de molt abans de la pandèmia. A finals de 2019, 1
de cada 3 infants es trobava en risc de pobresa o exclusió social.
El 26% de famílies amb infants a càrrec vivia en risc de pobresa, gairebé una de cada dues
si ens fixem en les monoparentals. Ens trobem que el problema no és el marc legal, sinó la manca
d’inversió social i d’una iniciativa política més ferma que faci prevaldre l’interès superior
de l’infant.
Reclamem:
Prioritzar la inversió pública en Zones d’Actuació Preferent, tal com estableix la
Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA), 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 Equips d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència (EAIA). Cal que puguin exercir la seva funció de servei
especialitzat i multidisciplinari en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència.
La seva actuació no es pot limitar als casos de risc més extrem, sinó que ha d’abastar
altres situacions i l’àmbit de la prevenció de riscos.
Avaluar el desplegament del nou model de serveis d'intervenció socioeducativa i
garantir-ne el finançament. Corregir 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. Cal
garantir que aquest sistema de prestacions sigui eficient i minimitzi les traves
administratives en el procés de tramitació. Ha de ponderar la quantia de la prestació
pel nombre d’infants a càrrec i reconèixer l’infant com a subjecte amb dret a percebre
la prestació.
Garantir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat abans
d’executar un desnonament, tal com estableixen la Llei 24/2015 i tornant a aprovar en
forma de llei el decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per
millorar l'accés a l'habitatge.

Mesures per la igualtat de condicions
educatives
Catalunya segueix arrossegant xifres molt elevades de fracàs escolar (la proporció de
l’alumnat que no aconsegueix graduar-se de l’ESO) i d'abandonament escolar prematur (el
percentatge de joves d’entre 18 i 24 anys que com a màxim ha assolit l’ESO), en comparació a
altres països europeus. El més preocupant és que els infants de famílies d’origen migratori,
amb poc capital cultural i baixos ingressos econòmics segueixen tenint clarament menys èxit
en els seus itineraris educatius. La pandèmia ha evidenciat que, encara que tots els nois i noies
van a l’escola, no tots aprenen en igualtat de condicions. L
 a segregació escolar concentra
l’alumnat amb més obstacles per aprendre en determinats centres educatius, i la bretxa digital
esdevé una nova barrera afegida per a la igualtat fora de l’horari lectiu.

Reclamem:
Adoptar una política de tarificació social de les escoles bressol que corregeixi les
baixes taxes d’escolarització 0-2 entre la petita infància en situació de vulnerabilitat,
i que condicioni la partida de 70 milions d’euros del departament d’Ensenyament per al
finançament de les escoles bressol i el retorn del deute als Ajuntaments.
Incloure un nou curs de P2 dins l’etapa del segon cicle de l’educació infantil,
garantint l’accés gratuït i universal a l’escola als infants a partir dels 2 anys.
Corregir l’infrafinançament dels centres educatius i prioritzar la dotació de
recursos i personal per als d’elevada complexitat, d’acord amb la LDOIA i la Llei
d’Educació de Catalunya.
Desplegar el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya per tal d’avançar cap
a una composició de l’alumnat més equilibrada entre els centres educatius.
Garantir l’accés a dispositius i competències TIC, així com connexió a una xarxa
d’internet, a totes les famílies amb infants a càrrec, desplegant serveis formatius per
garantir el coneixement i l’ús adequat d’aquestes tecnologies.
Incrementar els serveis de reforç escolar amb la participació de les famílies, un
cop acaben les classes, per a l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

Itineraris d’inserció sociolaboral per al jovent
En l’últim any, tot i ser només el 15% de la població de més de 16 anys, les persones joves
han absorbit gairebé la meitat de la destrucció de llocs de treball a Catalunya. Pateixen
una taxa d’atur del 27%, del 38% en el cas dels que tenen entre 16 i 24 anys. El jovent amb
nacionalitat estrangera o baixes qualificacions és el més afectat (taxa d'atur superior al
40%). Aquests indicadors demostren com la crisi social arran de la Covid-19 ha colpejat els
itineraris de futur del jovent, però també són el símptoma d’unes polítiques formatives i
ocupacionals insuficients.
Reclamem:
Fer front a l’abandonament escolar prematur impulsant programes formatius per
a joves d’entre 16 i 24 anys, prioritzant i dotant de finançament el model català de
formació professional dual.
Pla de xoc contra l’atur juvenil. I mpulsar un pla d’ocupació contra l’atur juvenil
estructural i el seu agreujament arran de la pandèmia.
Desplegar de forma efectiva l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels
infants i joves emigrats sols. Cal voluntat política per garantir que els joves que surten
dels centres de menors tinguin regularitzada la seva situació administrativa i puguin
així tirar endavant amb autonomia.

