PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA I 30 ANIVERSARI DE LA CONVENCIÓ
SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT
Exposició de motius:
A instàncies del capítol espanyol del Fons de les Nacions Unides per a la Infància
(Unicef), es proposa a tots els grups que conformen la Corporació Municipal de Santa
Eulària des Riu, municipi designat com a Ciutat Amiga de la Infància des de 2012, el
recolzament a la següent moció. El motiu és la celebració el passat 20 de novembre
del Dia Internacional de la Infància i del 30 Aniversari de la Convenció sobre els drets
de l’Infant. El text proposat per Unicef diu així:
“El 20 de novembre de 1989, el món va fer una promesa a la infància, fer del món
un lloc millor per a cada nen o nena. El valor d'aquesta promesa, la Convenció sobre
els Drets de l'Infant, avui, trenta anys després d'haver estat realitzada, té més
rellevància que mai.
Els desafiaments que enfronten els nens, nenes i adolescents avui en dia són en molts
aspectes més complexos que abans. Aquest panorama ens exigeix que, com la
Convenció assenyala, els seus interessos tinguin una posició prioritària quan
prenguem decisions que els afecten, que treballem tots junts per crear un entorn
adequat, preparat per escoltar-los i tindre en compte les seves opinions, per donarlos una oportunitat justa per cada un d'ells i elles, perquè vegin realitzats els seus drets
i, amb tot això, que gaudeixin d'una infància segura i feliç que els permeti
desenvolupar totes les seves potencialitats.
Les ciutats i pobles han de ser llocs on els nens, nenes i adolescents se sentin segurs i
valorats, on tinguin accés a serveis socials essencials de qualitat, on se sentin protegits,
on la seva veu sigui escoltada i tinguin l'oportunitat de jugar i passar temps amb les
seves famílies. Les ciutats i pobles juguen un paper primordial en la vida dels nens i
nenes, perquè són l'entorn més proper a ells, on viuen i han de poder gaudir dels seus
drets. Aquest paper, derivat de la ratificació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant,
comporta una responsabilitat que ha de ser presa seriosament, amb voluntat política
i accions concretes
El 1996, UNICEF va llançar la iniciativa mundial de Ciutats Amigues de la Infància
juntament amb els governs locals per respondre a el desafiament de fer realitat els
drets i millorar el benestar dels nens i les nenes en un món cada vegada més urbanitzat
i descentralitzat. És l'estratègia per fer realitat en l'àmbit local la Convenció sobre els
Drets de l'Infant, i per fer-se realitat ha de comptar amb la col·laboració de tots els
actors: públics, privats, locals, regionals, estatals. Tots ells han de coordinar-se per
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crear comunitats segures, inclusives i enfocades a respondre a les necessitats i
desafiaments de la infància i adolescència.
Amb motiu del 30 aniversari de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, el passat mes
d'octubre es van reunir alcaldes de tot el món a la primera Cimera Internacional de
Ciutats Amigues de la Infància organitzada per UNICEF i la ciutat de Colònia, a
Alemanya. La cimera va finalitzar amb una Declaració d'Alcaldes i Alcaldesses on
s'assumeix el compromís amb la Convenció sobre els drets de l'Infant i els seus 54
articles que reconeixen a les persones menors de 18 anys com a subjectes de dret,
sense cap discriminació, vetllant pel seu interès superior i amb tot el dret a expressar
les seves opinions.
Considerant que Santa Eulària des Riu compta amb el reconeixement com a Ciutat
Amiga de la Infància des de l'any 2016, els grups polítics amb representació al
Consistori considerem rellevant en aquest 30 aniversari de la Convenció sobre els
Drets de l'Infant renovar el nostre compromís amb aquest marc de drets de la infància.
Per això, proposem a Ple Municipal, sumar aquesta corporació a la Declaració
d'Alcaldes i Alcaldesses de Colònia i difondre els compromisos amb la infància que
ella assenyala.
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu vol fer pública la renovació
del seu compromís a desenvolupar i aplicar al terme municipal, i dins de les seves
responsabilitats, la Convenció sobre els Drets de l’Infant impulsada per Unicef.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu recolza la incorporació del
Consistori a la Declaració d’Alcaldes i Alcaldesses de Colònia i a difondre els
compromisos amb la infància que ella assenyala.

Santa Eulària des Riu, novembre de 2019
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