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TERCERA PART. CONCLUSIONS I PROPOSTES. 

 

CONCLUSIONS. 

 

1. Els avenços realitzats en les polítiques socials adreçades a la infància 

s'han decantat més a protegir els infants i a tenir una especial 

consideració dels infants amb problemes socials i conductuals que no 

pas a considerar els infants com una part de la ciutadania que han de 

ser  tinguts en compte com a qualsevol altre ésser humà 

independentment de l'edat. 

2. L'aprovació de la Convenció Internacional dels Drets de l'infant per les 

NNUU el 20 de novembre de 1989 ha representat la generalització i la 

universalització d'una norma que es pot considerar que ha estat la 

plasmació jurídica d'una tendència social a promoure una nova visió 

de la infància des d'una perspectiva més sociològica. 

3. La participació dels infants és un procés clarament encetat des dels 

diversos àmbits: la família, l'escola, la ciutat i les relacions amb 

l'Administració en general.   Existeixen moltes i diverses iniciatives des 

d'àmbits més locals com des d'aquells més amplis i internacionals per 

afavorir aquesta participació dels infants en la vida social. 

4. Els espais organitzats de participació dels infants mostren encara 

dificultats en el seu correcte funcionament encara que es pot 

considerar que la posta en marxa d'espais i la facilitació d'aquests, tot i 

que sigui amb reticències i dificultats, van afavorint una major visibilitat 

de la infància i permeten que els infants puguin anar assumint un 

paper més actiu. 

5. Tot i  que es pot considerar que existeix una certa apatia i dificultat en 

participar i fer-se sentir i que es produeix una certa tendència a 

posicions acomodatícies, es pot afirmar que els infants manifesten un 
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interès especial en dir la seva en tots aquells espais en que se'ls hi 

permet de fer-ho encara que expressen un cert malestar pel fet que 

aquestes oportunitats que tenen no siguin prou reeixides ni permetin 

una participació plena. 

6. Es parteix en excés de metodologies participatives que mimetitzen els 

espais formals de participació constituïts en les societats 

democràtiques com són els Parlaments, les assemblees i els consells.  

Els infants mostren un interès en poder cercar formes pròpies de 

participació ja que tenen una forma de comunicar-se i dialogar en 

certa manera diferent a les que es produeix habitualment entre la 

població adulta.   

7. El concepte de participació de la infància s'ha relacionat en excés amb 

la participació en aquests espais més formals com els consells, 

parlaments i conferències quan aquesta s'ha de considerar en 

qualsevol moment. La participació té relació amb el fet d'escoltar i tenir 

en compte més els infants així com que aquests també prenguin 

consciència segons el seu nivell de maduresa del paper que tenen en 

la societat. 

8. Per a tenir en compte els infants es parteix d'una primera dificultat que 

és en si mateixa el clarificar qui són els infants.  La infància és un 

constructe social que difereix segons les cultures. Tanmateix, en una 

societat globalitzada com l'actual considerada com l'era de la 

comunicació, es pot dir que hi ha un acord en afirmar que són infants  

aquells éssers humans d'ençà que neixen fins que arriben a una edat 

que la societat de procedència reconeix com a adults.  Les diferents 

perspectives en l'apreciació de la infància segons les cultures es 

manifesten en molts àmbits però especialment i de forma intensa en 

relació al treball infantil.  Mentre que uns infants/adolescents desitgen i 

volen treballar i contribuir al sosteniment de la seva família sempre 

que això no alteri la seva salut i la seva educació, en la cultura del 

primer món encara es considera sovint que els infants no han de tenir 

cap lloc en l'àmbit laboral.  La perspectiva dels nois (encara menors) 
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que acudeixen a Europa en recerca de treball i que encara no tenen 

l'edat per a treballar segons les societats de recepció, posa en 

evidència aquesta confrontació entre diferents visions sobre el que 

poden i no poden fer els infants i sobre quan acaba la infantesa. 

9. Existeix fins i tot una dificultat en la terminologia de referència per 

anomenar a aquells que no han arribat a la majoria d'edat.  La paraula 

infància està relacionada amb aquells més petits i seguidament 

s'utilitza la paraula adolescència per denominar a aquells que estan 

entre aquesta infància i l'edat adulta.  La paraula menor es rebutja per 

les seves connotacions pejoratives de ser "menor" en front de "major".  

Aquesta dificultat d'arribar a un consens terminològic està relacionada 

amb la pròpia invisibilitat  d'aquests ciutadans més joves.  De tota 

manera el debat que està generant aquesta "guerra de terminologies" 

també mostra d'altra banda una preocupació per aclarir el concepte 

des d'una perspectiva lingüística que té el seu conseqüent impacte 

social. 

10. L'edat dels infants és un element que s'utilitza per a desconsiderar la 

possibilitat de participació.  Existeix una tendència a utilitzar l'edat com 

a fre per aquesta participació lligada a la maduresa que pugui tenir la 

persona menuda per a opinar, parlar i/o prendre determinades 

decisions.   Vivim en unes societats que, protegeixen en excés els 

infants fent-los menys capaços de responsabilitzar-se de les seves 

pròpies accions però que a la vegada els considera com a objectes de 

consum.  Es dóna  però a la vegada una inclinació  a considerar que 

els infants participen a totes les edats ja que la participació comença 

amb la possibilitat de comunicació entre l'infant i l'adult des del 

naixement.   Les darreres reformes de l'àmbit educatiu en què ha 

desaparegut l'obligació que hi hagi representants dels estudiants en 

les escoles de primària i en què s'ha pujat l'edat d'escolarització 

obligatòria han influït negativament en aquesta possibilitat de major 

visibilitat dels infants més petits. 



 4

11. Si s'afavoreixen veritables espais i moments de relació i diàleg entre 

els infants i els adults i entre els propis infants de diverses edats 

aquests poden adquirir una major consciència de grup i de cohesió 

grupal que pugui facilitar les seves aportacions específiques com a 

ciutadans. El fet de ser escoltats i considerats pot  generar a més 

d'una major implicació en general, un comportament més proactiu i un 

descens de les actuacions més violentes i a la vegada una menor 

vulnerabilitat als missatges de la societat de consum. 

12. La minoria d'edat i el que comporta de necessitat que els menors 

d'edat estiguin representats pels pares o tutors s'esgrimeix com una 

de les dificultats per poder considerar els infants com a ciutadans 

participants.  El fet que els infants comptin amb els seus pares o tutors 

i extensivament amb altres adults que intervenen en la seva educació i 

els acompanyen en el seu creixement, és un element que possibilita la 

seva participació amb el seu suport i orientació però que no ha de 

considerar-se com un argument de rebuig a la participació dels infants.   

Els pares o tutors poden i han de posar límits en algunes de les 

actuacions que vulguin realitzar els infants que es consideri que 

puguin influir-los negativament.  El fet que en moments determinats 

s'hagin d'imposar actuacions amb autoritat, si aquestes es realitzen 

amb un diàleg previ amb l'infant,  no implica que no se l'hagi 

considerat com a subjecte actiu.  En una societat que tendeix a cercar 

fórmules lineals, és evident que determinar quan un infant pot o no 

decidir i actuar amb plena autonomia és quelcom molt complex i que 

requereix un aprenentatge per part de tots, infants i adults.   

13.  Existeix una por a que la major participació dels infants pugui 

plantejar situacions de descontrol per part d'aquests quan es pot 

copsar que els infants accepten les normes amb més o menys èmfasi 

depenent de situacions socials i culturals, com són el fet d'anar a 

l'escola, els horaris de la família i d'altres.  Això no implica que els 

infants no vulguin i hagin de mantenir els seus espais d'intimitat.  El fet 

que es donin situacions de major comunicació i diàleg amb els infants 
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no ha de pretendre que aquests no tinguin la seva pròpia intimitat ni 

mantinguin actuacions i pensaments que no comuniquin a ningú o 

només a les persones de la seva edat o aquelles que ells triïn 

voluntariament.  Els infants manifesten la voluntat de ser totalment 

autònoms en decisions més personals com són triar la roba, els amics, 

el lleure i consideren que el seu cos els pertany basicament a ells 

mateixos, el que afavoreix les tendències a assumir conductes de més 

risc que són les que d'altra banda de forma lògica preocupen als 

adults que duguin a terme.  Esbrinar quins són els límits en aquest 

aspecte és un tema que requereix una constant preocupació en 

aclarir-los però que a la vegada no s'ha de plantejar com argument per 

limitar la capacitat de participar dels infants i els adolescents.  No està 

resolt com els infants poden exercir els que podrien considerar-se 

"drets personalíssims" com podria ser, per exemple, la seva sexualitat.  

14. Els adults es mostren ambivalents en relació a la plena participació 

dels infants a la vida social.  El fet que s'hagi oblidat sovint la pròpia 

infantesa, dificulta la comprensió dels adults envers els infants.  

Assumir el rol d'adult  ha comportat en qualsevol persona la necessitat 

d'acceptar les normes socials moltes vegades considerades injustes 

i/o inequitatives. El fet que els infants siguin sovint més oberts i més 

espontanis, especialment en les primeres edats, fa que els adults se 

sentin incòmodes en front d’aquestes manifestacions que d'altra 

banda en el fons poden considerar molt justificades i molt raonables.  

Per evitar el malestar que pot ocasionar aquesta confrontació, no 

s'afavoreix que l'infant es manifesti i d'aquesta manera s'evita el 

conflicte intrapersonal i també social que pot afavorir escoltar el que 

han de dir els infants o el que puguin reclamar.    

15. Es pot considerar que l'edat adulta és una edat que està en una 

situació hegemònica de poder social encara que evidentment hi ha 

molts adults que no tenen cap o molt poc poder.  Aquesta posició de 

poder fa que existeixi una dificultat de compartir-lo amb els ciutadans 

d'altres edats ja que això és vist com una pèrdua d'aquest poder.  En 
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aquest sentit es dóna un paral·lelisme amb les persones grans que 

han perdut poder no unicament per l'edat sinó per haver deixat els 

espais que ocupaven de posició social.  Segons Touraine (1999), els 

infants són un grup social emergent que pot fer sentir la seva veu cada 

vegada més. La consideració dels infants com a possible grup de 

pressió i el fet que historicament hagin estat  les dones com els infants 

els que no tenien la plena consideració de ciutadans, comporta que 

encara ara, s'estableixin comparacions entre la situació actual 

d'afavorir la major participació dels infants amb l'obtenció de la plena 

ciutadania i possibilitat de participar per part de les dones, fita que 

d'altra banda tampoc està assolida plenament ni universalment.    

16. En la nostra realitat, les dificultats de permetre participar els infants 

plenament  a causa de la confrontació que implica pels adults, sovint 

no es manifesten de forma directa sinó que es fa de forma velada en 

els diversos espais més formals on s'estableix que els infants poden 

opinar, ser escoltats i fer propostes.  Existeix encara una dificultat 

important en perdre aquest rol preponderant de l'adult i s'imposen 

decisions que tal vegada podrien establir-se de forma més 

consensuada entre tots. D'altra banda també es pot copsar que el fet 

que adults i infants participin i dialoguin en un mateix espai va 

afavorint una major capacitat de comprensió i d'escolta d'uns i d'altres 

encara que els mateixos infants considerin que es troben en posicions 

diferents com a grup d'edat. (Vosaltres no sou nens i no ens 

enteneu…).    

17. Els espais més idonis de participació primerenca dels infants es 

relacionen amb aquells llocs més lliures on aquests puguin organitzar-

se a la seva manera.  Els adults mostrem sovint una dificultat a 

entendre aquestes formes específiques d'autoorganització o fins i tot 

la manera de comunicar-se i dialogar en els espais més organitzats.  

Un major coneixement, tolerància i afavoriment d'aquests espais 

facilitarà una millor incorporació dels infants en la vida social.   

Bernardi (1985) ja va fer palès que els joves masai, dins de la seva 
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anarquia, mostraven ser una anarquia ordenada i que la dificultat 

estava en l'investigador, en saber com es produïa aquest ordre, el que 

posa més en evidència la dificultat del món adult d'entendre-ho que no 

pas que no sigui possible.  El moviment okupa com a moviment que 

confronta un dels valors per excel·lència de les societats "civilitzades" 

que és el de la propietat, encara que més contracultural i més 

relacionat amb el món dels joves es pot considerar extrapolable a 

aquesta necessitat d'espais autoorganitzats i lliures dels infants. 

18. L’interès superior de l'infant és un concepte procedent prioritariament 

de l'àmbit administratiu i judicial on es planteja que aquest s'ha de 

tenir en compte en qualsevol decisió que es prengui en la que hi 

intervinguin infants. Aquest concepte mostra una gran indeterminació i 

requereix confrontar-lo continuament d'una forma dinàmica per quan 

és en si mateix un concepte que ha de ser canviant segons les 

circumstàncies i les situacions.  La seva indeterminació  ha afavorit un 

debat de posicions preponderants dels adults tot considerant que 

aquests són qui han d'esbrinar i decidir quin és aquest interès.  

Tanmateix es considera que sense la participació directa dels infants, 

el que implica escoltar-los i demanar-los opinió en la forma que sigui 

possible segons la seva edat i la seva maduresa, no es pot arribar de 

forma clara a una conclusió de quin és aquest interès en cada moment 

determinat.  D'altra banda,  existeix un cert consens sobre alguns 

interessos genèrics -susceptibles de canvis al llarg dels temps i 

segons les cultures- com són el dret de l'infant d'estar amb la seva 

família, sentir-se acollits, tenir els seus propis espais i especialment  

que s'accepti el seu dret a participar i que aquest se'ls hi faciliti. 

19. La família és un dels espais primerencs on els infants poden iniciar els 

seus processos de participació.  En relacionar la participació a totes 

les edats és evident que la participació en les primeres edats es dóna 

prioritariament en l'àmbit familiar i és en aquest on es pot produir 

l'exercici tant dels drets com dels deures derivats de la participació.  

Els infants consideren com una forma de participar el fet d'ajudar a la 
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casa en fer diferents serveis com pot ser comprar i netejar però es fa 

palès que encara existeixen situacions de discriminació per raó de 

gènere en aquest sentit.   Els infants observen situacions 

diferenciadores en assumir obligacions en la llar per part dels dos 

progenitors essent la mare la que les assumeix majorment i també es 

donen diferenciacions entre els fills nois i noies pel que fa sobretot a 

les sortides de casa. S'observa tanmateix, que aquestes 

diferenciacions tenen tendència a disminuir i que disminuiran més en  

la mesura en que es produeixi més diàleg i possibilitat de participació  

a  la llar.  D'altra banda, és en la família on s'ha fomentat un major 

proteccionisme envers els infants incapacitant-los per a la presa de 

decisions i per a l'assumpció de les pròpies responsabilitats.  Això ha 

comportat que preferentment les mares hagin estat més sotmeses als 

seus fills ja que el fet que aquests siguin menys independents ha 

tingut com a conseqüència una major subjecció a la tasca reproductiva 

de tenir cura dels fills i ha afavorit el sentiment d'haver de vetllar 

continuament per la seva seguretat.   A la vegada, existeix encara una 

necessitat de millora en les polítiques socials adreçades a fer possible 

que els pares tinguin temps per estar amb la pròpia família a fi i efecte 

que puguin afavorir aquesta participació/comunicació entre  tots a la 

llar.    

20. Es pot dir que a la família és on més es pot exercir i preservar el dret a 

la intimitat per part de tots, ja que és un dels espais on les persones 

dipositen majoritariament la seva intimitat. Existeix un estat d'opinió 

força favorable a l'exercici d'aquest dret per part dels infants en el si 

de la família. 

21. La consideració de la família com a espai per excel·lència on els 

infants poden i han de participar es fa extensible als centres 

especialitzats de convivència com poden ser els CRAE que com que 

ocupen subsidiariament i provisionalment el lloc de la família permeten 

aquest diàleg entre els infants i els adults i en aquest cas entre un 

nombre més grans d'infants que l'habitual dels germans en una 
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família.  En  ésser espais sotmesos a normatives públiques, poden ser 

susceptibles -i en ocasions ho són com és el cas de l'espai que ha 

estat estudiat en aquesta recerca- d'afavorir i avaluar el nivell de  

participació dels infants i com aquesta es produeix. Aquesta reflexió-

valoració sobre aquests espais permet  modificar posicionaments tant 

pel que fa als infants com als adults. Aquest seria un espai  situat 

entre la família i el món educatiu. 

22. L'escola com a dipositària de diferents moviments pedagògics que han 

afavorit la participació activa dels infants (Montesori, Guardia, Freinet, 

Lapassade…) és un espai on també existeix de forma clara la 

possibilitat de participació dels infants.  Els infants hi participen en 

qualsevol cas ja que hi passen moltes hores i és evident que influeixen 

en el seu funcionament com a membres que conformen la comunitat 

educativa.  L'escola d'altra banda està molt influïda per les polítiques 

públiques sobre educació ja que  és a l'escola on es considera que es 

poden posar les bases per aconseguir una societat més equitativa i 

solidària o una societat de caire neo-lliberal on s'engrandeixin encara 

més les desigualtats.  A l'Estat Espanyol, que en la Constitució va 

confirmar aquesta voluntat afavoridora de la participació dels infants a 

l'escola, s'ha pogut veure en els darrers anys com els canvis de partit 

en el govern estan influint directament en la modificació de les Lleis 

d'educació que a la vegada influeixen en l'assoliment d'una possibilitat 

de major participació dels infants a l'escola.  Es podria dir però que la 

participació a l'escola no és un tema totalment de dretes o esquerres 

(de fet un dels nois que participaven en un dels consells escolars era 

simpatitzant del PP) sinó d'aconseguir que s'afavoreixin veritables 

espais de diàleg i no es donin tantes reticències a perdre el poder que 

especialment ostenta el col·lectiu de mestres.  Tanmateix, és evident 

que si els mestres són ben considerats i reconeguts per les polítiques 

públiques d'ensenyament aquests estaran en major disposició 

d'afavorir espais de veritable participació, diàleg i d'escolta dels infants 

en el marc escolar.    
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23. Els consells escolars, com espais formals de participació, mostren 

encara moltes dificultats per afavorir que els diversos estaments hi 

participin d'una manera igualitària.  Es produeixen estratègies 

dilatòries que retarden o dificulten sobretot la participació dels 

estudiants encara que aquests poden fer-se sentir majorment com 

més s'hi impliquen o com més oportunitat tenen de dir la seva.  Aquest 

és un espai formal on els infants hi han de ser però que no ha d'ésser  

ni és l'únic on tenir en compte els infants.   

24. Els espais observats en l'àmbit educatiu han pogut permetre copsar 

com es poden produir formes de relació diferent entre els infants i els 

mestres o educadors i com aquests, quan afavoreixen formes 

diferents de comunicació entre els infants, els permeten poder anar 

posant en pràctica converses i debats entre ells i experimentar 

diversos sistemes de relació que puguin abocar a una major implicació 

en la vida social.  Existeixen encara dificultats per aconseguir i afavorir 

fórmules més reeixides però  es van fent avenços en aquest sentit. 

25. L'àmbit del lleure, tant aquell més organitzat, com el que es dóna 

lliurement entre els infants,  és un dels més propers per a facilitar una 

major intercomunicació entre els infants i és on es poden organitzar de 

forma més autònoma per assolir els  nivells més alts establert per Hart 

(19921).  

26. Es considera evident que la majoria dels infants, especialment els més 

joves, tenen una tendència a expressar-se d'una manera més clara i 

sense embuts de forma que puguin aclarir i/o fer reflexionar els altres 

sobre el significat d'una determinada actuació i/o fet social que d'altres 

persones més grans ja no són capaces de percebre com a 

conseqüència del seu procés d'adaptació a les normes socials.  No 

queda clarament demostrat que els infants aportin formes i/o 

sensibilitats especialment diferents però en qualsevol cas és una part 

                                            
1 Cal recordar que segons Hart els nivells superiors de participació són aquelles activitats 
iniciades i dirigides pels infants o aquelles que són pels infants i que comparteixen la 
direcció amb adults. 
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de la ciutadania que s'ha de tenir present per la raó que són persones 

i tenen una perspectiva determinada de veure les coses.   Com més 

visible sigui l'infant i com més oportunitat tingui de dir la seva, 

aquestes aportacions ajudaran a orientar l'acció social des d'una 

perspectiva més àmplia. Les diverses experiències realitzades en 

desenvolupament comunitari en les que han participat infants han 

demostrat com aquesta participació ha contribuït a una millora de les 

iniciatives empreses. 

27. La ciutadania, vista com una figura de les societats modernes 

relacionada amb el valor de la pluralitat que significa respectar la 

diversitat d'opinió i comportament de totes les persones tinguin l'edat 

que tinguin, estar a punt d'assumir responsabilitats tant a nivell 

individual, com grupal, com en les estructures organitzatives i 

polítiques i la capacitat de defensar els drets civils si mai es 

qüestionessin,  relacionada amb la necessària i progressiva 

participació dels infants en tots els àmbits, ens situa fora de cap dubte 

en la consideració dels infants com a ciutadans de ple dret a la nostra 

societat del segle XXI. 

 
 
 
PROPOSTES I ORIENTACIONS 
 

Tot el que s'ha anat exposant aboca de forma natural cap a la necessitat 

de fer algunes propostes i orientacions d'actuacions futures que puguin 

afavorir que la consideració dels infants com a ciutadans sigui una realitat.   

Aquestes propostes i orientacions són el fruit de les meves pròpies 

reflexions i conclusions a partir de tot el treball realitzat com també de les 

propostes que varen fer directament les persones entrevistades ja que 

responen a una veritable preocupació i interès que aquestes varen 

manifestar. 
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1. Per afavorir la participació dels infants cal tenir en compte el que Adela 

Cortina (1999:109) anomena el "compromiso dialógico" segons el qual la 

forma més racional d'organitzar la convivència -i per analogia la 

participació- és la comunicació i el diàleg. Una comunicació i participació 

sèria requereix que siguin els propis interessats -en aquest cas els 

infants- els que expressin les seves necessitats i interessos.  Per això, cal 

facilitar nous espais de participació lliure i propis dels infants que permetin 

un veritable diàleg i comunicació entre  els infants de totes les edats i 

també entre aquests i els adults. És a partir de l'observació i l'estudi dels 

espais on els infants s'organitzen espontaniament que aquests es podran 

anar configurant.  Els programes i els projectes en els que intervenen 

persones de diverses generacions contribueixen a aquesta 

intercomunicació on els infants hi són cada vegada més presents. 

 

2. Els adults han de ser capaços de tolerar que els infants tinguin els seus 

propis espais sense sentir-se qüestionats.  El fer conscients els adults que 

els infants tenen dret a la seva pròpia intimitat farà que els infants siguin 

més visibles, més respectats i més considerats com a ciutadans de ple 

dret. Això implica una obertura de ment en què els adults es deixin 

sorprendre pels infants i siguin capaços de descobrir que si tenen mitjans 

els infants poden aportar moltes coses.  Aquest nou posicionament dels 

adults requereix que  els adults reconeguin que hi ha coses que no poden 

fer i que els infants o els adolescents poden fer millor que ells i en tot cas 

que s'accepti que tenen capacitat de fer, de decidir i d'executar.  Cal 

deixar que els infants prenguin la iniciativa i no impregnar-los 

continuament de les expectatives adultes perquè aleshores fan el que els 

adults esperen. 

 

3. Calen polítiques públiques afavoridores de l'atenció dels infants per part 

de la família i de la disposició del temps necessari per a fer-ho.  

Darrerament s'han realitzat diversos estudis i legislació que tendeixen a 

afavorir-ho però és imprescindible que a aquesta obertura d'espais de 
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dedicació a la família hi contribueixin tots els estaments socials incloent-hi 

especialment les empreses que han de fer propi el convenciment que 

tenint una millor cura dels infants i tenir-los presents com  a tals però 

també com a futurs adults, es contribueix a una millora del capital humà 

en general. 

 

4. És important anar clarificant el propi concepte de participació de la 

infància  perquè se'l relacioni amb el diàleg, l'escolta activa i que incorpori 

tant els aspectes relacionats amb els drets com amb les responsabilitats.  

Això comporta que els espais de participació ho són en tant en quant és 

pregunti als infants sobre com veuen les coses i què en pensen fent-los 

raonar i expressar els sentiments que els desperta la pròpia participació 

tot fugint de propostes proteccionistes i paternalistes que només "fan 

veure" que els infants hi participen. 

 

5. Els mitjans de comunicació poden tenir un paper molt important en 

difondre una cultura positiva sobre els infants fent-los visibles en els 

espais on hi són presents.  Els mitjans de comunicació han contribuït - i 

encara contribueixen- a donar una imatge de la infància violenta (en 

aquells episodis que infants han agredit seriosament a altres infants i/o 

adults), d'una infància maltractada  i víctima de les guerres (que també és 

important per sensibilitzar a la població sobre aquest fet) però encara han 

fet poc per afavorir una imatge de la vessant més participativa dels 

infants.  És mitjançant aquests medis de comunicació que es pot fer una 

difusió continuada dels drets dels infants tant els de protecció, com els de 

provisió, com els de participació. 

 

6. Els mitjans de comunicació també han de facilitar espais propis on 

els infants s'expressin.  Ja existeixen en aquest sentit diverses emissores 

locals on tenen reservats espais que porten infants, també s'han fet 

programes de televisió on hi intervenen infants i es publiquen revistes i 

premsa infantil.  Aquests són espais que s'han de promoure sempre que 
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siguin veritables i on es tingui el respecte a l'infant que es mereix i no 

siguin formes camuflades d'afavoriment del consum.  

 

7. Encara que es van donant cada vegada més iniciatives, tant per 

part dels poders públics com els privats, adreçades a la possibilitat que 

els infants puguin fer arribar la seva veu i siguin considerats en diversos 

àmbits com el disseny d'espais públics o algunes iniciatives socials,  és 

imprescindible que les Administracions, en els seus diversos nivells, 

assumeixin realment que els infants han de ser considerats en totes les 

seves polítiques públiques.  Els governs locals especialment, en ésser 

més propers a la ciutadania han  de vetllar especialment per això.  La 

configuració d'una xarxa de consells municipals d'infants i de joves a l'estil 

dels existents a diversos països especialment a França seria d'especial 

interès per anar implementant en els governs municipals la visió dels 

infants així com per a la constitució d'un veritable treball en xarxa. 

 

8. Les administracions, especialment les locals, han de posar en 

funcionament els serveis que requereix l'acompliment de les diverses lleis 

que estableixen que els infants s'hi poden adreçar per plantejar-los totes 

aquelles qüestions referides a llur criança i formació i que això poden fer-

ho sense coneixement de llurs pares, tutors o guardadors (Article 11 de la 

Llei 8/1995 del Parlament de Catalunya).  Han de cercar-se fórmules 

viables i valentes perquè els drets personalíssims dels infants puguin 

exercir-se directament per aquests. 

 

9. Cal cercar i investigar noves metodologies per afavorir i facilitar la 

participació real dels infants.  També és important que es facin recerques 

sobre l'impacte que han tingut  les diverses experiències on els infants 

han estat  contemplats i on han tingut oportunitat d'expressar-se tant pels 

propis infants com per a la societat en general.  Els moviments actuals 

que reivindiquen i afavoreixen la incorporació de sistemes de participació 

democràtica més participativa i deliberativa han de tenir en compte 
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especialment que  s'ha de comptar amb la inclusió de tots els ciutadans 

més joves.  

 

10.     És important que s'analitzi i investigui sobre la possibilitat de creació 

i configuració d'associacions d'infants contemplada com un dels drets 

d'aquests en totes les normatives de diferent nivell (Convenció, 

constitució, lleis autonòmiques…) ja que aquestes no són molt habituals 

en la nostra realitat mentre que existeixen en altres països on els infants 

tenen més necessitats de defensar els seus drets més primaris com és el 

cas de les associacions i les xarxes creades sobre el treball infantil on 

aquests defensen el seu dret a treballar sempre que sigui en condicions. 

En qualsevol cas és d'interès esbrinar quina és la veritable dificultat que hi 

ha per a la creació d'associacions d'infants i quins són els obstacles per 

fer-ho.  També cal que s'aclareixi quin és el paper real dels nois i les noies 

encara menors d'edat que formen part d'associacions i entitats 

conjuntament amb adults i es procuri que tinguin exactament les mateixes 

oportunitats que els socis adults. 

 

11.  S'ha d'afavorir la posta en marxa d'iniciatives de divulgació dels drets 

dels infants i d'experiències de participació d'aquests perquè aquestes 

siguin conegudes per la població en general i contribueixin a tenir en 

compte que els infants existeixen com a subjectes actius.  Les iniciatives 

de desenvolupament comunitari en les que hi participin activament els 

infants així com especificament projectes d'investigació-acció-participació 

amb infants contribuiran de forma clara a aquesta major presència dels 

infants en qualsevol àmbit social.  La difusió d'aquestes iniciatives 

contribuiran a veure els infants com a col·lectivitat.    
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ALGUNES CONCRECIONS D'AQUESTES PROPOSTES APORTADES 
PELS PROFESSIONALS ENTREVISTATS 
 
L'ESCOLA és una vegada més un dels espais especialment considerats 

per a fer propostes de millora per a la participació dels infants tot 

contribuint a modificar algunes de les desviacions que es produeixen en 

l'àmbit educatiu.  Una de les entrevistades proposava que el que es 

preguntava als infants fos més vinculant pels mestres i una altra 

especificava que era necessari que es tingués en consideració les 

iniciatives de participació a les escoles com un indicador de qualitat 

d'aquestes que fos considerada en les avaluacions dels centres.  En els 

consells escolars es proposava de forma concreta que s'estableixi de 

manera formal que a l'ordre el dia les propostes dels infants se situïn en el 

primer punt o en punts intermedis però no en el darrer com succeeix en 

moltes ocasions. 

 

LA FAMÍLIA.  Un dels entrevistats proposava que calia canviar les 

tendències i no donar als pares consells de com participar sinó que el que 

fa falta és iniciar debats al respecte.  En aquest sentit es proposava que 

es creïn espais de xerrar, no solament mitjançant reunions sinó també via 

internet o videoconferències on els pares puguin tenir espais per dialogar 

sobre el tema i sobre les seves preocupacions i on el tema bàsic seria el 

respecte.  Pel que fa al temps també es proposa que els propis pares 

vagin conscienciant aquesta necessitat d'estar més amb els fills i 

afavoreixin aquest veritable diàleg entre pares i fills.   

 

A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.  Els adults entrevistats varen manifestar 

en diverses ocasions la necessitat que es promoguessin accions visibles 

de la voluntat de tenir en compte els infants.  En aquest sentit un dels 

professionals entrevistats proposava que en l'àmbit municipal hi hagués 

un petit espai en l'organigrama dels ajuntaments on hi constessin els 

consells i/o espais grupals configurats per infants.   Un altre dels 
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entrevistats reclamava que es doti a les entitats que afavoreixen i ajuden 

a la difusió de la participació dels infants, dels recursos suficients perquè 

puguin funcionar de forma adient i a la vegada fer-ne un seguiment per 

comprovar que compleixen els seus objectius.   També es proposava per 

part d'un altre adult entrevistat que es generessin sistemes de participació 

en la gestió dels centres culturals on s'hi facilitin espais propis pels infants 

o conjunts entre les diverses generacions però on es vetlli que la veu dels 

infants no quedi silenciada.   

 

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.  Un dels entrevistats, especialista en 

aquests medis, fonamentava clarament que si es proposa difondre el 

missatge de la participació dels infants i aquest és acceptat per sis 

televisions aquest està col·locat immediatament a un nivell  d'abast 

amplíssim.  
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