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A la Convenció sobre els Drets de l’Infant, 
a l’article 27, els Estats partícips 
reconeixen el dret de tot infant a un nivell de 
vida adequat per al seu desenvolupament 
físic, mental, espiritual, moral i social. A 
més, s’obliguen a ajudar els pares o altres 
persones adultes responsables dels infants 
a garantir aquest dret. 

Les situacions de desocupació dels seus 
progenitors o tutors i les condicions de 
pobresa de la llar on viuen no depenen del 
seus comportaments i actuacions personals. 
Haver nascut i créixer en una llar 

exposada a més risc social és producte de 
l’atzar. 

En aquestes circumstàncies els infants 
pateixen les privacions econòmiques de la 
llar i el deteriorament en les relacions 
entre adults i els seus fills. 

Les crisis intensifiquen situacions 
d’injustícia en la infància i projecten els 
seus efectes en el temps. L’actual crisi 
econòmica ha afectat de manera 
especialment greu les llars on viuen 
infants on s’ha intensificat la seva pobresa. 

Per poder prendre més consciència de la 
situació actual de la pobresa infantil des 
de Justícia i Pau i PROSEC hem decidit 
organitzar el cicle de conferències que us 
presentem en el que intervindran  diferents 
professionals, analistes i experts en la 
matèria, així com algunes entitats socials 
que treballen directament amb aquest 
col·lectiu a la nostra ciutat. 

 

 

24 D’ABRIL 
La pobresa infantil a Catalunya. 
Noves realitats, nous reptes. 
Ponent: Pau Marí-Klose – Professor de 
Sociologia de la Universitat de Saragossa. 
 

29 d’ABRIL 
Educació i vulnerabilitat: trencant 
la cascada de la pobresa infantil. 
Ponent: Ma Àngels Balsells –Professora 
titular en la Facultat de Ciències de 
l’Educació de la UdL. 
 

6 de MAIG 
Els efectes de la pobresa en els drets 
dels infants. 
Ponent: Ma Jesús Larios –Adjunta al 
Síndic de Greuges de Catalunya. 
 

13 de MAIG 
Taula rodona: Experiències del 
treball amb la infància a Lleida. 
Participen:  
Carles Enjuanes, coordinador general de 
PROSEC; Ma Teresa Ramos, Educadora 
social;Teresa Vallmanya, pediatra i 
 Jaume Añé, portaveu USTEC-STEs 
 


