En el marc del
Projecte

“Baròmetre 2021
dels drets dels infants
a Badalona”
i de la
“2a Setmana
dels drets dels infants”

Foro de debat:

“Drets per fer possible la infància”
19 de novembre de 2021

de 9.30 a 13.30 h, a l’Espai Betúlia (C/ Enric Borràs, 43-47)

Entre els drets bàsics de present hi ha la possibilitat de tenir futur.
Si una persona ni tan sols pot construir il·lusions de futur, de què serveix tenir infància?
Jaume Funes

Presentació
En el marc de la programació 2021 de la TIAB estem desenvolupant, des del mes de març, el projecte "Baròmetre
2021 dels drets dels infants a Badalona“ que, en aquesta edició, hem prioritzat focalitzar-lo en quatre drets de la
Convenció: dret a un nivell de vida adequat, dret a la salut mental, dret al joc i al descans, i dret a l'opinió.
Per tal de compartir el treball que hem realitzat fins ara l’equip de projecte en la primera fase exploratòria d’aquest, i ara
que entrem ja en la segona fase analítica i propositiva, volem obrir la participació al conjunt dels membres de la TIAB,
organitzant aquest foro de debat durant la 2a Setmana dels drets dels infants.
El resultat d’aquest treball de reflexió col·lectiva i de debat al que us convidem serà el material que ens servirà de base
per elaborar l’informe del Baròmetre 2021 dels drets dels infants. Amb aquest informe volem visibilitzar quin és el nivell
de garantia existent pel que fa als quatre drets prioritzats i fer propostes per incidir sobre aquells factors que poden estar
generant alguna vulneració d’aquests. Per tant, una vegada més, necessitem aprofitar tot el valuós capital d’experiència
i de coneixement, tota la intel·ligència col·lectiva que té la TIAB, al servei de millorar conjuntament la realitat dels infants
i adolescents de Badalona.

Objectius
 Compartir la informació recollida durant la fase 1 (exploratòria) del projecte, pel que fa a l’estat de la situació
actual associat a cadascun dels quatre drets prioritzats.
 Analitzar les causes i les implicacions vinculades a les principals alertes detectades que indiquin alguna possible
vulneració dels quatre drets.
 Generar i acordar plegats propostes que, de forma creativa i estratègica, serveixin per millorar la garantia dels
quatre drets.
 Elaborar amb tot el conjunt d’idees que es generin al foro, l’informe del Baròmetre 2021 dels drets dels infants a
Badalona que tenim previst presentar públicament durant el primer trimestre de 2022.

Programa
9 a 9.30:

Recepció i lliurament de documentació.

9.30 a 9.40:

Obertura de la jornada, a càrrec d’Aïda Llauradó Álvarez, regidora de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i
LGTBIQ+, Participació i Agenda 2030, i vicepresidenta de la TIAB.

9.40 a 9.45:

Breu explicació del Projecte “Baròmetre dels drets dels infants a Badalona”, a càrrec de Sílvia
Navarro Pedreño, secretària tècnica de la TIAB.

9.45 a 10.30: Conferència: “Drets per fer possible la infància”, a càrrec d’Araceli Lázaro Aparicio,
educadora social, pedagoga i experta en l’àmbit d’infància i adolescència (*).
10.30 a 11:

Descans i esmorzar preparat per alumnes del Centre Maregassa.

11 a 12.45:

Treball grupal:
 Grup 1 - Dret a un nivell de vida adequat (cobertura de necessitats bàsiques)
 Grup 2 - Dret a la salut mental
 Grup 3 - Dret al joc i al descans
 Grup 4 - Dret a l'opinió d'infants i joves (participació)

12.45 a 13.15: Posada en comú del treball grupal.
13.15 a 13.30: Celebració del 5è aniversari de la TIAB i cloenda de la jornada.
(*) Durant trenta sis anys ha treballat a l’àmbit d’infància, sempre a la Generalitat de Catalunya, amb diferents rols: com a
educadora, directora de centre, coordinadora de centres, cap de secció de Centres, analista de programes d’infància i
responsable de l‘Observatori dels drets de la infància i del Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya. Va participar
activament a la primera Associació d’Educadors, de la que va ser presidenta, a l’Associació estatal ASEDES i a la creació de la
primera titulació universitària i el primer Col·legi Professional. Segueix participant a la Comissió d’Ètica del Col·legi d’Educadors i
Educadores Socials de Catalunya, representant-lo a la Comissió Assessora del Pla de Drets Humans del Síndic de Greuges. Ha
estat docent en nombrosos plans de formació autonòmics d’Educació Social i d’infància, i professora d’Educació Social a la
Facultat Pere Tarrés durant vint i tres anys. Actualment està jubilada.

Inscripció
Ompliu i envieu el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ abans del dia 10 de novembre.
Per a qualsevol consulta, adreceu-vos a la secretaria tècnica de la TIAB: tiab@badalona.cat

