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Eleccions municipals 24M:

LA FEDAIA DEMANA MÉS INVERSIÓ EN INF¤NCIA
*Amb el lema „la infància no pot esperar‰ es busca sensibilitzar els
candidats i a la societat sobre la necessitat de destinar recursos i esforços
per millorar la situació de la infància més vulnerable

#lainfancianopotesperar és el lema amb el qual la FEDAIA, la federació d'entitats catalanes
que treballen amb infants en situació de desemparament o risc d'exclusió social, ha reunit les
seves demandes cara a les eleccions municipals que se centren en la necessitat d'augmentar
la inversió en infància i garantir que les necessitats de tots els infants estiguin cobertes.
La FEDAIA ha elaborat un díptic en el qual posa l'accent en la necessitat d'establir polítiques
d'atenció a la infància garantides a tots els nivells de govern. La federació subratlla la
necessitat d'elaborar un mapa de recursos i un diagnòstic de les necessitats que permetin
planificar la inversió territorial en polítiques d'infància de manera que es garanteixi la
igualtat d'oportunitats independentment del territori o districte on resideixin els nens i les
seves famílies.
La FEDAIA constata que no existeix una coordinació ni criteris compartits en moltes matèries
al llarg del territori, de manera que necessitats similars són cobertes amb fórmules molt
diferents segons l'ajuntament o en alguns casos no queden cobertes. “Necessitem construir
una cultura uniforme en tots els territoris on la gestió dels serveis públics sigui compartida
amb les diferents entitats socials. És urgent també augmentar la inversió local en infància de
manera planificada, coherent, homogènia i coordinada”, assegura la presidenta de la FEDAIA,
Conxi Martínez.
La FEDAIA recorda una vegada més en el seu díptic que el benestar de la infància passa per
homologar el percentatge que Catalunya i Espanya dediquen a polítiques d'infància i família
- 0,9% i 1,4% del PIB respectivament- a la mitjana europea, que és del 2,2% del PIB.
La federació demana també davant aquestes municipals que es faci efectiu el traspàs de
competències als ajuntaments que estableix la Llei d'Infància garantint que funcionin
descentralitzats però coordinats i amb pressupostos suficients. Entre les propostes concretes,
hi ha la de garantir l'existència de regidories d'infància i plans específics per atendre aquest
col·lectiu i també la d'avançar en la transparència i en retre comptes. “Els ciutadans han de
conèixer la inversió que es dedica a infància i mesurar la seva eficiència i eficàcia”, afirma la
FEDAIA.

	
  

En l'àmbit de la prevenció, es demana desplegar a cada territori els centres oberts necessaris
per arribar a 1 per cada 20.000 habitants, tal com estableix la Llei de Serveis Socials, i en el de
la protecció, que es desenvolupin accions per promoure l'acolliment familiar i l'acceptació per
part dels veïns dels serveis de protecció com el cas dels centres residencials. També es
demana que es garanteixi una educació de qualitat en els districtes més empobrits.
La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats d’infància, joves i
famílies en situació de risc social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada per 91
entitats que atenen a més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de
l’acció social, l’educació, la formació pre-laboral i l’atenció a les famílies, com per exemple
centres d’acollida residencial i familiar, adopció, pisos assistits, punts de trobada, residències
maternals, centres oberts, serveis de teràpia familiar, UECs, PFI, entre d’altres.

Per a més informació o entrevistes contactar amb:
Beatriz Silva: 616 610 351, comunicacio@fedaia.org

