
PRESENTACIÓ
Quin paper juguen les polítiques públiques en la reducció de la pobresa infantil? Com repercu-
teix en la salut física i mental dels infants, adolescents i joves i les seves famílies viure sota
el llindar de la pobresa? Com es relaciona el fracàs escolar i l'atur juvenil amb el cercle viciós
de reproducció de la pobresa?

Respondre a aquestes i altres preguntes de la mà d’experts i professionals és l’objectiu del
16è Fòrum FEDAIA, que aquest any duu com a títol “Combatre la pobresa infantil és
feina de tots!”. Volem fer una anàlisi de la situació actual que permeti tenir un punt de partida
i inflexió amb el que realitzar propostes viables per combatre aquest greu problema.

En aquest moment, un 23,7% dels infants a Catalunya viu sota el llindar de la pobresa. Hi ha
243.900 llars on tots els membres es troben a l’atur. El nombre de famílies que no són capaces
de plantar cara al pagament de la hipoteca o del lloguer, o que no poden permetre’s menjar
carn o peix fresc almenys una vegada cada dos dies, s’ha duplicat des de 2007.

Al llarg d’aquests dos dies, tindrem l’ocasió de conèixer les darreres dades i estudis sobre
pobresa infantil i com aquesta afecta a les oportunitats dels infants, adolescents i joves. De
la mà d’experts de reconegut prestigi es debatran i proposaran alternatives d’intervenció que
permetin implicar a tots els agents en la lluita contra la pobresa infantil.

L’objectiu del Fòrum és detectar noves solucions, noves polítiques i noves actuacions, ja que
ens trobem davant d’un alt risc d’involució en polítiques socials. L’Administració Pública, però
també les entitats del Tercer Sector Social, la ciutadania, de manera coresponsable, han de
jugar un paper clau en el desenvolupament de les polítiques públiques i han de participar en
el debat amb un discurs constructiu aportant el coneixement adquirit i la seva experiència.

Des de  fa més de 2 anys la FEDAIA està impulsant la campanya “Que els infants no paguin
la crisi: combatre la pobresa infantil és feina de tots” que proposa convertir el benestar
dels infants en un eix vertebrador de les polítiques públiques. Al 15è Fòrum FEDAIA, que vam
celebrar el 2011, es va debatre i reflexionar sobre les mancances que afecten a la infància i
que moltes vegades resten invisibles per a la societat. Enguany, malauradament, estem parlant
d’una pobresa ben visible, la que sofreixen moltes famílies després de 5 anys de crisi.

Encara que la crisi ha produït nous pobres, la situació més greu és la d'aquells que ja vivien
a la vora de la precarietat i la condició dels quals s'ha aguditzat de forma dramàtica. En els
últims dos anys ha crescut la xifra de famílies que no tenen llar, que viuen en pisos insalubres
o en una habitació rellogats dintre d'un altre habitatge. Hi ha famílies que subsisteixen únicament
amb la renda mínima d’inserció (PIRMI) de 426€ o que han perdut totes les prestacions.

El sistema no ha establert mecanismes eficaços per a compensar les mancances de les famílies
ni tampoc per a evitar que els adolescents amb dificultats acabin engreixant  les estadístiques
de fracàs escolar i atur juvenil que es troben en nivells del 29% i el 52% respectivament.

 Des de la FEDAIA confiem que mitjançant l'esforç compartit podrem pal·liar l’efecte que està
provocant en les famílies, infants i joves l’actual context sòcio-econòmic per tal de garantir-
los les mateixes oportunitats de futur.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Del 10 de setembre a l’11 d’octubre (inclosos). Secretaria Tècnica de la FEDAIA. Horari de 10h a 14h
i de 15h a 17h. Tel. 933367265; Fax: 932635510; secretaria@fedaia.org; www.fedaia.org

1. Omplir el formulari d’inscripció online a través de www.fedaia.org
2. Ingressar l’import total de la inscripció al compte de FEDAIA de “la Caixa”: 2100-3325-11-2200041298,

indicant el nom, cognoms i entitat a qui correspon la inscripció.
3. Enviar còpia de l’ingrés bancari, al fax: 932635510 o bé a l’e-mail: secretaria@fedaia.org

L’ordre d’inscripcions es farà d’acord a la data d’ingrés bancari.

PREU INSCRIPCIÓ:   PREU DINAR:
Socis 90 €           Socis/no socis: 20 €

No socis 125 €           Cal fer la reserva del dinar a l’hora de fer la inscripció.

Places limitades.

COMISSIÓ TÈCNICA

Direcció: Sònia Martínez Coordinació:   Raquel López

Comissió Organitzadora: Carme Calafat   Marta García
Adela Camí   Vicenta Quiñonero  
Anna Capdevila   Marta Vilella

ORGANITZA:

EN CONVENI AMB:

ESPAI CEDIT PER:

Transports:
Autobús:
13, 50 amb parada a Av. M. de Comillas.
9, 27, 30, 56, 57, 65, 79, 91, 105, 106, 109, 153,
157, 165, amb parada a Pl. Espanya.
L72, L80, L81, L87, L95 amb parada a Pl. Espanya.
Metro:
Línies 1 i 3, Pl. Espanya.
FGC Espanya, línies 93, 933, 94, R5, R6.

EXPOSICIONS EN PROGRAMACIÓ:
Les arts de Piranesi. Arquitecte, gravador, antiquari,
vedutista i dissenyador. Cartografies contemporànies.
Dibuixant el pensament. Angel Ferrant
.

COM  ARRIBAR-HI

CaixaForum Barcelona
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6 - 8 Barcelona

c/ Caballero 79 , 1r B
08014 Barcelona
fedaia@fedaia.org
www.fedaia.org

CaixaForum



DIJOUS 18 D’OCTUBRE - MATÍ
8.30 a 9.00h ACREDITACIONS I ENTREGA DE MATERIALS

9.00 a 9.30h ESMORZAR

9.30 a 10.15h INAUGURACIÓ INSTITUCIONAL

A càrrec de:

Hble. Sr. Josep Lluis Cleries i González, Conseller de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Il·lm. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Presidenta de l’Àrea d’Atenció
a les persones de la Diputació de Barcelona.

Il·lm. Sra. Irma Rognoni Viader, Regidora de Famílies, Infància,
Usos del temps i Discapacitats de l’Ajuntament de Barcelona.

Sr. Jaume Lanaspa Gatnau, Director Executiu de l’Obra Social
“la Caixa” i Director General de la Fundació “la Caixa”.

Sr. Jaume Clupés i Horta, President de la FEDAIA.

10.15 a 10.30h PRESENTACIÓ “INFORME FEDAIA:                                             
POBRESA INFANTIL A CATALUNYA”

A càrrec de la Sra. Sònia Martínez, Directora de la FEDAIA.

10.30 a 12.00h PONÈNCIA INAUGURAL: L’IMPACTE DE LES POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES EN LA POBRESA INFANTIL

A càrrec de la Dra. Olga Cantó, Llicenciada en Ciències Econòmiques
i Empresarials per la Universitat d’Alcalà i Doctora en Economia per
l’Institut Universitari Europeu de Florència. Actualment, és professora
de Teoria Econòmica de la Universitat d’Alcalà, Madrid.

Coordina: Sr. Paco Estellés, Vicepresident de la FEDAIA.

12.00 a 12.15h PAUSA

12.15 a 14.00h       CINEFÒRUM I PONÈNCIA: POBRESA: L’IMPACTE SOBRE LA SALUT
 (MENTAL) DELS INFANTS I ADOLESCENTS

A càrrec del Dr. Jorge L. Tizón, Psiquiatra, Psicoanalista, Psicòleg
i Neuròleg. Professor de l’Institut de Salut Mental de la Fundació Vidal
i Barraquer de la Universitat Ramon Llull de Barcelona.

Coordina: Sra. Marta Garcia, Secretària de la Junta Directiva
de la FEDAIA.

14.00 a 15.30h DINAR (Imprescindible fer reserva prèvia en el moment de la inscripció).

TARDA
15.30 a 17.30h PONÈNCIA I ESPAI DE CONSULTORIA:
                              POBRESA, INSTITUCIÓ I FAMÍLIA

A càrrec del Sr. Jorge Colapinto, Llicenciat en Psicologia per la
Universitat de Buenos Aires. Terapeuta familiar als Estats Units,
és assessor  de l’Administració de Serveis per a Infants de la ciutat
de Nova York i docent de l’Institut Ackerman.

Coordina: Sra. Adela Camí, membre de la Junta Directiva de la FEDAIA.

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE - MATÍ
9.00 a  9.30h ESMORZAR

9.30 a 11.30h        DEBAT: IDEES CLAU PER L’ÈXIT ESCOLAR I L’OCUPABILITAT

Presenta l’Informe FEDAIA “El fracàs escolar a Catalunya”
i condueix el debat: Sra. Montse Armengou, Llicenciada en
Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Periodista del programa 30 minuts de TV3.

Participen:

2 joves d’entitats de la FEDAIA

Sr. Raúl Leronés, Director del centre juvenil Martí Codolar
de Salesians de Sant Jordi.

Sr. Joan Domènech,  Director de l’Escola Pública Fructuós i Gelabert
de Barcelona i membre de la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica de Catalunya.

Sr. Josep Vallcorba, Inspector d'educació al Vallès Occidental.

11.30 a 11.45h PAUSA

11.45 a 13.15h CONCLUSIONS, REPTES I RECOMANACIONS ENTORN
               A LA POBRESA INFANTIL

A càrrec del Dr. Joan Subirats, Doctor en Ciències Econòmiques i
Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Responsable del Programa de Doctorat de l’IGOP.

Coordina: Sra. Carme Calafat, membre de la Junta Directiva
de la FEDAIA.

13.15 a 14.00h CLOENDA INSTITUCIONAL EN FORMAT ÀGORA

A càrrec de:

Representant del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Xavier López García, Director General
d’Economia Social i Cooperativa i Treball
Autònom de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Ramon Terrassa i Cusi,
Secretari de Família de la Generalitat
de Catalunya.

Sr. Jaume Clupés i Horta,
President de la FEDAIA.

Condueix: Sra. Rita Marzoa,
Periodista i Directora del programa
Solidaris  a Catalunya Ràdio.

14.00  a 14.15h ACTE DE CLAUSURA

PROGRAMA
Conduit pel Sr. Gerard Carrión, Periodista de Ràdio Estel.


