Línia de posicionament del Col·legi Oficial d’Infermeria de
Barcelona davant el projecte de Llei d’infància de Catalunya.
Amb motiu del període de participació i debat obert pel Departament de
Benestar i Família sobre la futura Llei d’infància de Catalunya, el Col·legi
Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB), expressa la seva línia de
posicionament com a col·legi professional implicat en l’àmbit de protecció de
la infància. Ho fa amb la voluntat de participar, potenciar i en definitiva
aportar l’estratègia conceptual que des de la disciplina infermera afegeix
valor al model dinàmic i flexible que la nova llei d’infància vol configurar.
L’opinió expressada se sustenta davant la consideració compartida en
reconèixer a l’Infant com a subjecte actiu, partícip i creatiu amb unes
necessitats i uns drets que cal garantir.

I també des de l’acord en

considerar la infància com a eix vertebrador de la llei, prioritzant l’adequació
de recursos a les necessitats dels infants i adolescents i no a la inversa.
Finalment en considerar la salut com a un mitjà per a la vida més enllà de
ser-ne una finalitat.
El COIB concreta la seva aportació en la necessitat de contemplar la
promoció i l’educació per a la salut com un marc conceptual d’influència
transversal en l’abordatge i concreció del projecte Llei d’infància de
Catalunya reflectit en el document “Bases per a un projecte de llei d’infància
de Catalunya”.
En aquest sentit la llei ha de garantir que tot infant i adolescent pugui
promocionar la seva salut i tingui accés a una educació per a la salut que el
capaciti per poder participar, amb responsabilitat i de forma autònoma, en
la presa de decisions que l’afectin al llarg de la seva vida. Parlem d’una
capacitació, en primer lloc necessària perquè l’Infant, l’adolescent i l’entorn
puguin prendre decisions saludables que l’allunyin, en la mesura que sigui
possible, de les situacions de risc que tant ens preocupen. En segon lloc
parlem d’una capacitació cabdal per aprofitar de forma òptima i integral els

recursos que li ofereix la comunitat i sobre els quals s’estableix l’actual
debat de la llei.
En aquesta línia les infermeres com agents de salut competents en la
prevenció i promoció de la salut

assumim la nostra responsabilitat

en

poder oferir una atenció de qualitat a infants, adolescents i famílies ,
estiguin o no en situació de risc.
El COIB dóna a conèixer la línia d’aportació que des del seu àmbit
competencial considera, esperant poder fer-ne un aprofundiment conjunt en
aquest període de debat anunciat des del Departament de Benestar i
Família en relació a la nova Llei d’infància de Catalunya.
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