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[Fundació Pere Tarrés]
La pobresa infantil és un dels fenòmens socials més preocupants de la nostra societat. A
Catalunya, la taxa de risc de pobresa infantil s’ha disparat en els darrers anys i la situació de
crisi econòmica continua impulsant una crisi social que afecta als més vulnerables. Amb
l’objectiu de trobar punts en comú i treballar per acabar amb aquesta situació, la Fundació
Pere Tarrés, Càritas Catalunya i la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i
l’Adolescència (FEDAIA) van celebrar el passat 17 de desembre del䰀준匀䤀䄠s7氙A牴 u摳tra ema i
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La seva situació indefensa i vulnerable limita el seu futur i impulsa la repetició del cicle
d’exclusió que ja viuen els pares. En una llar familiar en situació de pobresa, les oportunitats
són limitades, especialment per als més vulnerables, i això genera un cost personal i social
molt elevat. No es tracta tan sols d’una situació individual o de la col•lectivitat de la família
afectada, sinó que també hi ha un cost elevat per a la societat. El capital humà d’una societat
és el seu principal actiu ja que sense ell no existeix. Un capital humà desprotegit, en situació
de pobresa i d’exclusió, impedeix el desenvolupament d’una societat forta, fracturant-la,
amenaçant la cohesió social i generant fenòmens sociològics preocupants. És per això que la
sensibilització sobre la pobresa infantil és un dels reptes fonamentals per aquest any, ja que
es requereix l’ajuda de tothom per acabar amb aquesta situació.
La Fundació Pere Tarrés, Càrtias Catalunya i FEDAIA han treballat conjuntament per
denunciar la situació dels infants que viuen en aquesta situació organitzant la jornada sobre
pobresa i elaborant, recentment, el recull “Propostes per a l’atenció a la pobresa infantil”.
Després d’una detallada explicació sobre la situació actual a Catalunya, en el recull es poden
trobar les estratègies de superació proposades durant el desenvolupament de la jornada.
Aquestes es centren en el disseny de polítiques preventives, la necessitat d’un augment en la
inversió pública i la recerca i avaluació de les polítiques públiques existents. A més, també es
proposen actuacions especíﬁques segons l’eix d’actuació, especialment en l’àmbit escolar,
l’educació formal i no formal i l’educació social, en les polítiques familiars i, també, en les
polítiques sobre sanitat.
Jornades com aquestes permeten sensibilitzar la societat sobre problemàtiques que passen
desapercebudes diàriament. Es tracta d’un espa搀攀 e reﬂexió i debat sobre un tema comú i
urgent, com és la solució de la pobresa infantil, i reforça la cooperació entre les entitats per a
continuar treballant conjuntament per aconseguir una societat justa, sense desigualtats i que
protegeixi a tots els seus ciutadans.

|2

