
  

 
 

   
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I 

L’ADOLESCÈNCIA 

La protecció dels nens, nenes i adolescents és un àmbit d'actuació que ha de 

suposar una obligació per a les organitzacions socials. A la Fundació Gavina 

considerem que es tracta d'un repte fonamental que hem de fer veure i afrontar en 

el nostre treball diari. 

 

Per a la Fundació Gavina, i d’acord amb la definició recollida a la LOPIVI (Ley Orgánica 

8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia), la violència és “tota acció, omissió o tracte negligent que priva a les 

persones menors d'edat dels seus drets i benestar, que amenaça o interfereix el seu 

ordenat desenvolupament físic, psíquic o social, amb independència de la seva forma 

i mitjà de comissió, inclosa la realitzada a través de les tecnologies de la informació i 

la comunicació, especialment la violència digital.” 

 

Per tant, i tenint en compte que en el treball diari poden sorgir conflictes i situacions 

de violència: 

-Volem esforçar-nos a garantir el benestar de tots els nens i les nenes que 

participen en les nostres activitats. 

 

-Entenem que han de disposar d'un espai de desenvolupament físic, emocional i 

psicològic sa i segur i de bon tracte. 

 

-Creiem en el bon tracte dels/les professionals, voluntaris/es i personal de la nostra 

entitat com a element essencial de les relacions amb els nens, nenes i adolescents. 

-Totes les mesures s’han d’adoptar per part de tots els subjectes que tinguin relació, 

directa o indirecta, amb els infants i adolescents per tant de garantir la protecció dels 

seus drets, abans que aquests siguin vulnerats. 

 

El nostre compromís com a institució en aquesta matèria és molt clar i es concreta en 

la construcció d'una política integral de protecció a la infància i l’adolescència. El 

contingut d'aquesta política marcarà tots els aspectes rellevants en matèria de 

protecció a la infància de la nostra organització. 

 

A més, apostem per què aquesta política sigui coneguda, difosa i respectada per 

tots els treballadors/es, voluntaris/es i personal en pràctiques de l'entitat, 

independentment de la seva posició en l'organigrama i de les seves funcions, així 

com de qualsevol agent extern que tingui relació amb l‘entitat. 



  

 
 

   
 

 

 

La política de protecció a la infància de la Fundació Gavina està basada en els 

següents principis: 

 

1. Benestar de l’infant i l’adolescent. 

 

2. Respecte dels drets de la infància. 

 

3. Interès superior de l’infant o adolescent, en compliment de les normatives legals. 

 

4. Participació infantil. 

 

 

La política de protecció suposa un element essencial per a impulsar un procés 

institucional de generació d'una cultura de protecció a la infància en diferents àmbits 

i amb diversos elements. Els objectius fonamentals de la política de protecció de la 

nostra entitat estan centrats en: 

 

-Analitzar tots els elements de treball de la nostra entitat des d'una perspectiva de 

possibles riscos per a la infància i de la seva protecció. 

 

-Disposar d'una sèrie d'accions de prevenció i mitigació dels riscos per a la infància. 

 

-Garantir que tots els professionals, voluntaris/es i adults que participen en les 

activitats de la nostra entitat estiguin formats en protecció de la infància. 

 

-Detallar els procediments i protocols per a actuar en cas de possibles situacions de 

desprotecció infantil. 

 

-Disposar d'indicadors adequats per a donar seguiment als objectius marcats per a 

la protecció de la infància. 

 

 

La nostra entitat mitjançant la present declaració deixa clar el seu compromís ètic i 

institucional pel benestar de la infància i adolescència amb la qual treballem, fent el 

primer pas dins d'un procés decidit per garantir els seus drets fonamentals. 

 

 

Barcelona, 07 de juliol del 2022, 

 


