Sessió de debat
Pobresa en la infància. Situació i reptes al
Vallès Occidental
Quan: 31 de maig de 2018
Hora: 11:30h a 14h
Lloc: Consell Comarcal del Vallès Occidental. Sala de plens

Malgrat la recuperació d’alguns indicadors macroeconòmics, com la taxa d’atur que
es va situar en un 11,94% el passat mes de març, la cronificació de la pobresa i la
precarietat a casa nostra continua ben present. Si ens atenem a la darrera
publicació de la taxa AROPE de l’any 2016 un 22,5 % de la població catalana va
viure en risc de pobresa o exclusió social.
En aquest context, els infants són especialment vulnerables davant d’aquest
fenomen. Diferents estudis demostren com la pobresa infantil té conseqüències no
sols en el present dels menors, sinó que suposa un clar desavantatge pel futur
desenvolupament dels infants que la viuen.
Al Vallès Occidental un 12% dels infants escolaritzats en educació infantil i primària
són beneficiaris del programa de beques menjador, és a dir, viuen en llars amb
ingressos per sota del llindar del risc pobresa de Catalunya, que oscil·la entre
13.070€ (monoparental) i 21.114€ (dos adults i dos nens).
Per exposar i debatre sobre la pobresa en la infància, la situació i reptes als
municipis del Vallès Occidental, us volem convidar als responsables polítics dels
ens locals, direccions i professionals dels ajuntaments de serveis socials i
d’educació, així com a les entitats socials i centres de recerca dedicades a la
infància i a la lluita contra la pobresa.
A la sessió de debat comptarem amb la ponència del professor de sociologia i
expert en pobresa infantil el Sr. Pau Marí-Klose. Tot seguit, es presentarà
informació a nivell municipal sobre la situació de la pobresa infantil al Vallès
Occidental.
Organitza
Amb el suport de

Impulsa: Comissió mixta d’observació permanent
de la pobresa i les desigualtats del Vallès Occidental

Programa
11.30 Presentació i benvinguda
A càrrec del Sr. Ignasi Giménez Renom, President del Consell Comarcal del Vallès
Occidental
11.45 Pobresa en la infància. Situació actual i bones pràctiques en polítiques
públiques
Ponència a càrrec de Pau Marí-Klose
Professor de Sociologia a la Universitat de Saragossa. Doctor en Sociologia a la
Universitat Autònoma de Madrid. Responsable científic de l'Institut d'Infància i Món
Urbà (2008-2010). Pertany al grup de recerca sobre Política Social i Estat de
Benestar (POSEB) del CSIC i del grup “Analysis of Inequality and New Social
Risks” (AINSR), amb els quals realitza recerca sobre pobresa, infància, reformes
polítiques de l'Estat de benestar, els perfils dels beneficiaris de les polítiques
socials, educació i polítiques educatives.
12.45 Situació de la infància al Vallès Occidental. Indicadors i reptes per
combatre la pobresa
A partir de la presentació de l’Informe sobre el programa d’ajuts individuals de
menjador al Vallès Occidental. Anàlisi de l’evolució i característiques, s’exposaran
els principals resultats i indicadors sobre pobresa infantil i desigualtats obtinguts
pels municipis del Vallès Occidental.
13.15 Debat obert
14.00 Cloenda

