Gimcana de la Pere Tarrés pels drets dels infants

Els drets dels infants han marcat el centre d’interès de les activitats que la Fundació Pere
Tarrés ha organitzat al barri de Poblenou de Barcelona amb motiu d’aquesta efemèride. El
Centre socioeducatiu Poblenou ha organitzat una jornada conjunta entre els infants i les
seves famílies amb l’objectiu de descobrir els drets dels infants. L’activitat s’ha materialitzat
en una gimcana pel Centre i pels voltants que ha inclòs diverses proves expressament
ideades per esbrinar què signiﬁquen alguns dels drets que recull la Convenció dels Drets dels
Infants.

El 20N, res a celebrar
Apart d’aquesta activitat, la Fundació Pere Tarrés ha commemorat també el Dia Universal
dels Drets de l’Infant amb diverses activitats a Tarragona. I les activitats emmarcades en la
jornada d’avui continuen els propers dies: aquest divendres, el Centre socioeducatiu Poblesec de la Fundació Pere Tarrés realitzarà una gimcana semblant a la de Poblenou amb infants
i famílies. D’altra banda, dissabte 23 de novembre també hi ha previstes dues activitats més,
organitzades pel Moviment de centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació: una trobada
d’Infants dels centres d’esplai a Tarragona i una gimcana per als esplais a la ciutat de Lleida.
Les diferents activitats tenen l’objectiu de posar en l’agenda pública la data del 20 de
novembre, sobretot pel fet que la Fundació Pere Tarrés recorda un any més que les dades
ens indiquen que no tenim motius de celebració: una de cada quatre llars amb ﬁlls es troba
en risc de pobresa, una xifra que augmenta en les famílies monoparentals o d’origen
immigrat. L’entitat té molt clar que la infància és la baula més feble de la nostra societat i
que cal destinar tots els recursos a protegir-la i a garantir que aquests drets que avui
commemorem siguin plenament garantits i no es vulnerin.

El Centre Socioeducatiu Poblenou
El Centre Socioeducatiu Poblenou atén actualment a més de 150 infants d’edats compreses
entre els 0 i els 16 anys i té homologades 80 places diàries. Hi treballa un equip format per
12 persones.
Un 86% dels infants atesos al centre tenen seguiment de Serveis Socials del districte a causa
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de les problemàtiques a què s’enfronten en l’àmbit social, familiar, econòmic i educatiu. Pel
que fa a les famílies, el 84% dels infants són de nacionalitat espanyola, tot i que molts són
ﬁlls i ﬁlles de famílies immigrades. Un altre dels indicadors de vulnerabilitat de les famílies és
el fet que el 20% de les famílies del centre són monoparentals, principalment mares molt
joves i d’origen estranger sense xarxa de suport.
El Centre Socioeducatiu Poblenou està adherit a la XACS, la xarxa de centres socioeducatius
d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat social de la Fundació Pere
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