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Castellar del Vallès rep el Reconeixement Ciutat Amiga de la
Infància que concedeix UNICEF

Dimarts 30 d'octubre de 2018
Programes| Ciutat Amiga de la Infància

Castellar del Vallès és un dels municipis que la setmana passada van rebre el
Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, una distinció que concedeix UNICEF
Comitè Espanyol a les localitats amb governs locals que es comprometen amb la
seva gestió a posar els drets de la infància al centre de la seva activitat.

En aquest sentit, el Reconeixement posa en valor la tasca de l’Ajuntament de la vila,
en coordinació amb les entitats locals i amb els nens i nenes, per liderar el procés
continu d’implementació i polítiques i mesures que milloren el benestar de la
infància i l’adolescència en el municipi.

La decisió d’atorgar aquest reconeixement a Castellar del Vallès es va fer pública
dijous, després de la reunió de la Secretaria Permanent del Programa Ciutats
Amigues de la Infància (CAI), representada per membres pertanyents a UNICEF
Comitè Espanyol; al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social; a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i a l’Institut Universitari de
Necessitats de Drets de la Infància i l’Adolescència (IUNDIA).

La vila, juntament amb 113 altres governs locals, es va estrenar com a Ciutat Amiga
de la Infància en la que ha estat la vuitena edició dels Reconeixements, en què es
van renovar també els guardons a 80 governs més. Actualment, són 274 els governs
locals del territori estatal que formen part de la xarxa de Ciutats Amigues de la
Infància, de manera que més del 41% dels infants i adolescents que viuen a Espanya
ho fan en municipis on els governs locals es comprometen amb els seus drets.

El 20 de març passat, el Ple municipal va aprovar per unanimitat una moció per
sol·licitar a UNICEF l’inici dels tràmits per a la obtenció d’aquest Reconeixement.
Entre els requisits per poder-hi optar es trobava la necessitat de dissenyar un Pla
Local d’Infància i Adolescència, que té per objectiu contribuir als cinc objectius
marc de la iniciativa: que cada nen i nena és valorat, respectat i tractat justament a
les seves comunitats; que les veus, necessitats i prioritats de cada nen i nena
s’escolten i es consideren en les normatives i polítiques públiques, en els
pressupostos i en totes les decisions que els afecten; que tots els nens i nenes tenen
accés a serveis essencials de qualitat; que tots els nens i nenes viuen en entorns
segurs i nets; i que tots els nens i nenes tenen l’oportunitat de gaudir de la vida
familiar, del joc i de l’oci.
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A l’enllaç següent es pot consultar tota la documentació que Castellar va presentar
per poder ser reconeguda com a Ciutat Amiga de la Infància:
http://www.castellarvalles.cat/get/41769/descriptiu/.

Val a dir que l’acte de lliurament d’aquests guardons tindrà lloc al Palacio de
Exposiciones i Congresos d’Oviedo el proper dimarts 27 de novembre.
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