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Carta oberta de Save the Children amb motiu del Ple monogràfic d’emergència social del 

Parlament de Catalunya 
 

Barcelona, 8 de març de 2016 
 
Senyores i Senyors diputats,  
 
Amb motiu del Ple monogràfic d’emergència social, la reactivació econòmica i la gestió pública 
que tindrà lloc al Parlament de Catalunya els propers 9 i 10 de març, des de Save the 
Children volem aprofitar aquesta oportunitat única per fer arribar la veu dels infants al 
Parlament de Catalunya. 
 
En concret voldríem fer-los arribar la veu de la Carolina, una nena que viu amb la seva mare, i 
que juntament amb ella i els seus germans formen una família monomarental, un tipus de 
formació social on la pobresa infantil s’agreuja. Perquè si a casa nostra el 29, 5% dels menors 
de 18 anys pateix risc de pobresa i exclusió1, la xifra es dispara fins el 45,7% entre les 
monoparentals2 (61,6% quan parlem de famílies nombroses3). Calen mesures concretes i 
urgents per fer front a aquesta situació. Calen mesures urgents per les famílies com la de 
Carolina., abans que les conseqüències de la desigualtat que pateixen tinguin un efecte 
irreversible en el seu desenvolupament.  
 
També els volem parlar del Tariq. Fa 2on d’ESO, i tot i que les notes fins ara li han anat bé, 
comença a tenir dificultats amb les matemàtiques. A casa seva no poden permetre’s un 
professor particular, i si no volem que passi a formar part del 24,7%4 de joves que abandonen 
els estudis, hem de poder posar eines efectives al seu abast per tal que se’n surti. Ara, 
sortosament, des de Save the Children li donem un cop de mà des del nostre programa de 
reforç escolar, però calen solucions polítiques que acabin amb la iniquitat que suposen els 
costos ocults del sistema educatiu. Cal que ajudem al Tariq abans que els seus pares 
decideixin que, si no se’n surt amb els estudis, s’ha de posar a buscar feina.  
 
Els fem arribar la veu del Jasper, que va ser víctima d’assetjament entre els 10 i els 14 anys, i 
que ara, als 20, encara en pateix les conseqüències. En el nostre informe “Jo a això ni hi jugo”, 
Save the Children hem posat dades a una de les múltiples formes de violència que pateixen  
                                                           
1
 AROPE per als menors de 18 anys, Dada treta del Pacte per la Infància i la adolescència 2014-20147. Estat de situació 

de benestar de la infància i la adolescència: Indicadors de Impacte. 
2
 Dada treta del Pacte per la Infància i la adolescència 2014-20147. Estat de situació de benestar de la infància i la 

adolescència: Indicadors de Impacte
 
 

3
 Dada del 2012 treta del” Pla d’atenció integral a la infància i a la adolescència 2014-2017” 
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 Informe Save the Children “Iluminando el Futuro:Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil”, 2015 
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els infants: l’assetjament i el ciberassetjamet, que a Catalunya se situa en el 8,8%5 en el cas del 
bulliyng, i en el 6,8%6 quan parlem de ciberbulliyng. 
 
Però hi ha altres formes de violència contra els infants, greus i ocultes, que cal mencionar 
sempre que parlem d’aquest tipus de violència: el maltractament, l’abús, la negligència... Des de 
Save the Children volem felicitar el Parlament per la moció aprovada per unanimitat el passat 
3 març, condemnant enèrgicament l’assetjament i l’abús sexual. Ara cal que aquest Parlament 
desenvolupi un marc multidisciplinari, sistèmic i global que inclogui mesures de prevenció, 
detecció, protecció i reparació eficaces, abordant totes les formes de violència que pateixen 
els infants i adolescents de Catalunya, i que el doti de recursos. 
 
Finalment volem portar al Parlament de Catalunya la veu de la Fàtima. Viu a l’Ellenikon, un 
camp de refugiats d’Atenes, amb la seva mare malalta i el seu germà. El pare va morir en el 
camí de fugida d’Alep. Esperen per poder continuar el seu viatge cap a Berlín, on podrien tenir 
una mica d’esperança. Per la Fàtima, i pels centenars de milers de nens i nenes refugiats que 
arriben a Europa, des de Save the Children volem demanar a aquest Parlament una 
cooperació dotada de recursos  i que posi especial atenció als grups més vulnerables, així com 
la reafirmació del compromís de Catalunya d’oferir les capacitats i els recursos que facilitin el 
compliment efectiu del dret d'asil a la població refugiada, garantint-los sanitat, habitatge, 
educació i atenció social per facilitar la seva futura integració social i econòmica. 
 
La missió de Save the Children és impulsar avenços significatius en la manera com el món 
tracta els nens, les nenes i els adolescents, amb la finalitat de generar canvis immediats i 
perdurables en les seves vides. La nostra tasca atenent cada dia més de set-cents infants a 
Catalunya suposa l’efectivitat immediata d’aquests canvis. Per fer-los perdurables els 
necessitem a vostès. Perquè els correspon a vostès, com a representants del poble de 
Catalunya, generar les condicions i els instruments per tal que la situació dels infants i 
adolescents de Catalunya canviï, i que siguin garantits els seus drets, recollits a la Convenció 
sobre els Drets dels Infants de les NNUU i als instruments jurídics catalans de protecció de la 
infància, com son la Llei del 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i l'adolescència de 
Catalunya i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.. 
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 Informe Save the Children “Yo a eso no juego. Bullying y Ciberbullying en la infancia”, 2016 
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 Informe Save the Children “Yo a eso no juego. Bullying y Ciberbullying en la infancia”, 2016 
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Tots els grups Parlamentaris d’aquesta cambra han rebut l’agenda política de Save the 
Children, amb propostes concretes per impulsar polítiques públiques adreçades a millorar la 
situació dels infants de Catalunya, però no obstant, adjuntem la nostra agenda a aquesta carta 
oberta i a continuació en detallem algunes mesures concretes que esperem que els siguin útils 
per fomentar el debat en aquest Ple monogràfic d’emergència social, per la reactivació 
econòmica i la gestió pública:  
 
POBRESA INFANTIL 
1. Incrementar el PIB que es destina a la protecció social de la infància, actualment el 0.9 %7,  
fins a aconseguir la mitjana europea (2.2 %) i Garantir un mínim d'inversió en educació a fi 
d'assegurar una educació en equitat i qualitat. 

2. Revisar l'import de la prestació per fill a càrrec menor de 18 anys fins als 100 euros 
mensuals amb un increment del 50% en el cas de les famílies monoparentals amb ingressos 
per sota del llindar de la pobresa.  
 
3. Garantir una cartera bàsica de sanitat pública per als menors d'edat que inclogui tots els 
elements necessaris per a l'exercici efectiu del dret a la salut dels infants (productes i 
tècniques de suport, audiòfons, ulleres, dentista, etc...) 
 
4.Garantir la gratuïtat dels llibres de text, a través de sistemes de préstec i reutilització i 
mantenir-los un mínim de 5 cursos escolars.  
 
VIOLÈNCIA CONTRA LA INFÀNCIA 
5.Elaborar una Estratègia Integral contra totes les formes de violència contra la infància que 
tingui com a eix vertebrador una Llei especifica i un marc multidisciplinari, sistèmic i global, que 
inclogui mesures de prevenció, detecció, protecció i reparació eficaces i abordi totes les 
formes de violència que sofreixen els nens.  
 
6. Garantir els recursos públics necessaris per a la realització de programes de sensibilització i 
prevenció de riscos d'assetjament escolar i ciberassetjament, per a docents, pares i mares, i 
programes específics d'autoprotecció per als infants. 
 
MIGRACIONS 
7. Assegurar que es disposa dels recursos suficients per garantir la integració en la societat 
d'acolliment de les persones que arribin a Catalunya, d'acord amb la Directiva Europea sobre 
normes d'acolliment dels sol·licitants de protecció internacional i altres normes internacionals. 
 
 
 
 

                                                           
7
 Dades de l’Idescat 2012 
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Eglantyne Jebb, la dona que va fundar Save the Children al 1919 va dir: “Cada generació 
d’infants ofereix a la humanitat la possibilitat de reconstruir el món des de la seva ruïna.” 
 
Des de Save the Children els demanem que aquests dos dies serveixin per no deixar passar 
l’oportunitat de construir una Catalunya socialment millor a través d’invertir en els nostres 
infants de manera justa, continuada i transformadora. 
Sort i encert. 
 
 

 
 
Guiomar Todó, Responsable a Catalunya de Save the Children, en nom de 
la Carolina, el Tariq, el Jasper i la Fàtima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. 
http://www.idescat.cat/pub/?id=ecv&n=7609 
Notra: els noms dels infants que il·lustren aquesta carta s’han canvia per protegir la seva identitat.  
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