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PER UNA PROMOCIÓ DE LA PROTECCIÓ I EL BON TRACTE DELS INFANTS A ESPANYA

Aquest document és fruit de la tasca de les entitats que treballen amb infants i 
adolescents en risc d’exclusió social i que conformen el Programa d’Acció Social 
amb el suport d’Educo a Espanya, l’any 2015.

53 entitats de tot el territori espanyol ens hem anat trobant al llarg del 
curs 2014-2015 per tal d’establir les bases de la nostra intervenció amb i per 
als infants des d’una perspectiva de defensa i promoció dels Drets dels 
Infants. Som centenars de persones (professionals, voluntàries, associades i 
col•laboradores) compromeses amb la promoció dels drets dels nens, nenes 
i adolescents més vulnerables1.

El nostre propòsit és sumar voluntats perquè les nostres organitzacions siguin 
autèntics espais de Protecció i de Bon Tracte per als infants; tant davant les 
amenaces que detectem en l’entorn de la infància i adolescència (família, escola, 
espai públic, administració...) com davant d’aquelles que hi pugui haver dins les 
nostres pròpies entitats.

SOM

Entitats sense ànim de lucre, de diferents indrets i mides, i la nostra missió se centra en el treball amb i per a la 
infància i adolescència més vulnerable.

Estem vinculades territori i a les necessitats concretes de cada context, cultura i col•lectiu. Treballem des de les 
pròpies realitats dels nens, nenes i adolescents.

Com a entitats promotores dels Drets Humans i en el marc de la Convenció dels Drets de l’Infant de 19892, entenem 
els Drets dels Infants com l’expressió no tant d’un horitzó sinó d’un punt de partida irrenunciable en una societat 
que volem justa.

La nostra acció diària se centra en els infants, amb ells i per a ells. Fomentem espais de participació infantil perquè 
les nenes, nens i adolescents siguin part del seu propi desenvolupament; els escoltem i tenim en compte les seves 
aportacions, amb una màxima: l’interès superior del nen i la nena.

Considerem que l’educació, a més de ser un dret en si mateix, és un mitjà indispensable per assolir els altres 
drets i llibertats. Per això, compartim la convicció que l’educació ha de ser inqüestionable3, disponible, accessible, 
acceptable i adaptable. Creiem que només d’aquesta manera l’educació és capaç de canviar la vida de les persones4 
i que, alhora, les prepara per transformar el seu context local i global, la qual cosa contribueix a construir societats 
més justes i equitatives5.

1. Som 33 associacions, 18 fundacions, una cooperativa social i una entitat religiosa.
2. http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf
3. Segons el marc proposat per Katarina Tomasevki, exrelatora especial de les Nacions Unides sobre el Dret a l’Educació.
4. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002231/223115S.pdf
5. Del Pla Estratègic d’EDUCO 2015-2018.

Defensa i promoció  
dels Drets de la Infància
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CONSTATEM

Existeixen moltes bretxes en la Protecció i el Bon Tracte dels Infants a Espanya. Per tant, com a entitats protectores 
ens comprometem a actuar davant de qualsevol pràctica o estructura que converteixi les nenes, nens i adolescents 
en víctimes de maltractament.

Per garantir el Bon Tracte i la Protecció dels Drets de dels Infants hem d’incorporar a la nostra pràctica diària eines 
de prevenció, detecció, gestió d’incidències, denúncia i autoavaluació, concretes i revisables a partir d’estàndards 
internacionals.

Des de la ciutadania i les institucions són moltes les persones que encara entenen la Protecció i el Bon Tracte dels 
Infants com una qüestió de “beneficència” i no com un assumpte de justícia universal i drets humans.

PER TOT AIXÒ MANIFESTEM LA URGENT NECESSITAT DE:

• Treballar per estendre -des dels nostres entorns més quotidians fins al conjunt de la societat- una cultura de 
defensa dels Drets dels Infants com imperatiu de justícia i dignificació que promogui la Protecció dels 
Infants i la creació d’espais de Bon Tracte per al seu ple desenvolupament.

• Comprometre’ns amb la promoció de la Protecció i el Bon Tracte dels Infants, la qual cosa implica canvis 
sistèmics i formació de l’equip educatiu, així com canvis en la cultura organitzacional en cadascuna de les entitats.

• Treballar conjuntament per compartir aprenentatges i bones pràctiques i fomentar l’expansió de la Protecció i el 
Bon Tracte dels Infants dins les nostres entitats i en la societat en general.

• Incorporar pràctiques metodològiques concretes i contrastables per al Bon Tracte i la Protecció dels Drets 
dels Infants. És a dir, definir polítiques de protecció que garanteixin que les nostres entitats són espais realment 
segurs per a aquells nens, nenes i adolescents que acudeixen a nosaltres cercant suport per al seu desenvolupament.

• Dissenyar accions preventives i assegurar-nos que les nostres respostes davant de situacions de maltractament 
són proporcionals, justes, protectores i educatives.

• Denunciar també els abusos i el maltractament institucional que es generen en el marc legislatiu, en els 
desenvolupaments reglamentaris o en les tortuositats administratives i que en moltes ocasions impedeixen als nens, 
nenes i adolescents d’exercir els drets ratificats en la Convenció dels Drets de l’Infant.

La nostra acció diària  
es centra en la infància, 
amb ella i per a ella
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asociación andaluza de apoyo a 
la infancia - aldaima Granada

Asociación Socioeducativa 
Ayatana Toledo

Coordinadora de barrios 
de Murcia Murcia

Fundacion Educación y 
Cooperación-Educo Barcelona

Fundación Igualdad 
Ciudadana Cáceres

Fundación Picarral
Zaragoza

Grupo de Educadores de Calle y 
Trabajo con Menores - GREC
Palma de Mallorca

Asociación Lantxotegi 
Elkartea Berriozar (Navarra)

Amics del Moviment del 
Quart Món Barcelona

Asociación Barró
Madrid

Asociación por la dignidad de 
Mujeres, Niños y Niñas -Digmun
Ceuta

Asociación Equus Zebra
A Coruña

Fundación Juan Soñador
Burgos

Fundació Salut Alta
Badalona (Barcelona)

Asociación Sociocultural 
Grupo Cinco Cuenca

Asociación Malaga Acoge
Málaga

Asociación Asecal
Salamanca

Cooperativa para la promoción  
humana y el desarrollo comunitar-
io- Bidegintza Bilbao

Asociación Síndrome de 
Down-XUNTOS Pontevedra

Fundación Dasyc
Valencia

Asociación La Torre de 
Hortaleza Madrid

Fundació Servei Gironí de 
Pedagogía Social -Ser.gi Girona

Asociación Hezizerb
Donostia

Margotu Elkartea Asociación 
Margotu Bilbao

Asociación Juvenil ATZ
Madrid

Cáritas Diocesana
Santiago de Compostela

Asociación El Arca de 
Nazaret Valencia

Fundación Iniciativa Solidaria 
Ángel Tomás
Alcoy (Alicante)

Fundación Márgenes y 
Vínculos Los Barrios (Cádiz)

Fundación Sevilla Acoge
Sevilla

Associació Iniciatives 
Solidàries Valencia

Fundación por la Acción 
Social - Mar de Niebla Gijón

Asociación Auryn
León

Asociación Ciudad Joven
Madrid

Asociación Entre Amigos
Sevilla

Fundación Canaria Farrah para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Sostenible Gran Canaria

Fundació Marianao
Sant Boi del Lobregat(Barcelona)

Fundación Social Universal 
Montilla (Córdoba)

Associació Educativa Itaca 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Asociación Mojo de Caña
Gran Canaria

Asociación Aventura 2000
Madrid

Asociación Colectivo de Tiempo 
Libre y Acción Social - Cotlas
Valencia

Asociación El Colletero
Nalda (La Rioja)

Fundació Casal l’Amic
Tarragona

Fundació Pare Manel
Barcelona

Fundació Lotus Blau
Mataró (Barcelona)

Asociación Jaire
Madrid

Associació Esplai Masia 
Espinós Gavà (Barcelona)

Fundación Valdocco
Huelva

Centro Desenvolvemento Rural 
Portas Abertas Verín (Ourense)

Asociación Centro Juvenil 
Trascampus Zamora

L’Arc-Taller de Música- 
Fundació Privada Barcelona

Asociación Cultural Talloc
Madrid

ENTITATS SIGNANTS D’AQUEST MANIFEST

http://aldaima.org
http://www.valdocco.org/html/
http://www.bidegintza.org/es
https://www.fundaciondasyc.org/?lang=en
http://asociacionentreamigos.com
http://www.grecmallorca.org/ca/
http://www.jaire.es
http://fundacionangeltomas.org
http://www.marianao.net/es
http://cdrportasabertas.org
http://www.trascampus.es
http://www.movimentquartmon.blogspot.com.es
http://www.atz.es/asociacion-juvenil/
http://www.caritas-santiago.org
http://www.equuszebra.es/es/
http://www.asociaciongrupocinco.com
http://fundacionjuans.org
http://fundaciolotusblau.org/es/
http://www.mojodecana.org
http://fundaciolasalutalta.org
http://www.educo.org
http://www.asecal.org/asecal/
http://www.cjauryn.org
http://www.ciudadjoven.org/wp/
http://downxuntos.org
http://www.fundacionfarrah.org
http://www.hezizerb.net/index.php
http://xamfra.net/larc-musica
http://malaga.acoge.org
http://www.coordinadoradebarrios.es
http://www.fundaciosergi.org
http://digmun.es/estatutos/index.htm
http://www.itacaelsvents.org/es/
http://aventura2000.org
http://www.cotlas.org/?page_id=2
http://www.elcolletero.org
http://casalamic.org/portada/
http://www.fic07.eu
http://www.latorredehortaleza.org/Ver2012/Inicio.php
http://mardeniebla.es
http://paremanel.org
http://sevillaacoge.org
https://aemegava.wordpress.com
http://www.asociacionbarro.org.es
http://elarcanazaret.org
https://asociacionculturaltalloc.wordpress.com
http://www.fmyv.es
http://www.iniciativessolidaries.com/quienes-somos/iniciatives-solidaries/
http://www.lantxotegi.org/es/consultas.html
https://margoturenlagunak2010.wordpress.com/asociacion-margotu/
http://www.fundacionpicarral.org/rdr.php?p=1
http://www.fundacionsocialuniversal.org

