
 
 

Que no es vulnerin els drets d’infants i adolescents durant la crisi del COVID19 
 

Davant les mesures d’urgència preses fins ara per donar resposta a la crisi sanitària deguda a la 
pandèmia COVID-19, demanem una atenció específica i una major sensibilitat pel que fa a la 
necessitat dels menors i les seves famílies. Subscrivim les propostes que han fet el Síndic de 
Greuges, psicòlegs infantils i juvenils, professionals i especialistes d’atenció als menors que s’han 
manifestat a favor de la necessitat d’esbarjo i lleure de tots els infants i adolescents i que 
reclamen mesures similars a les de la resta de països del nostre entorn, tal com recomana la 
OMS: de forma ordenada i sense posar en perill la salut pública. 
 
Considerem que tenir la possibilitat de sortir a fer un passeig breu i prendre l’aire, després de 
tant de temps, s’ha de poder fer, amb les mesures de seguretat pertinents i tenint en compte 
les necessitats personals del seu moment vital. Restar a l’aire lliure, poder moure’s, jugar, 
relacionar-se entre iguals, fer exercici físic i el contacte amb el medi natural són mesures 
fonamentals per afrontar les afectacions a la salut física i mental que es puguin generar a 
conseqüència de l’allargament de les mesures de confinament.  
 
Demanem que es tinguin en compte les necessitats i els drets  dels infants i adolescents i que 
es valori la possibilitat de flexibilitzar de manera prudent però específica les mesures de 
confinament, per a què puguin fer alguna activitat a l'aire lliure o d'exercici físic. Són el nostre 
futur i també el nostre present, aquest  confinament tan estricte no els permet satisfer les seves 
necessitats vitals essencials- físiques, psico-emocionals, socials i morals- i això pot condicionar 
seriosament el seu benestar, la seva salut i el seu desenvolupament físic i psíquic a curt, a mig i 
a llarg termini.  És necessari que les autoritats comuniquin i expliquin a les famílies, i sobretot 
als infants i adolescents, per les vies més accessibles amb un llenguatge entenedor i adaptat a 
les diverses edats i necessitats, les decisions preses.  
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