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ElS DRETS DAVANT DELS MITES
EL DRET A SER ESCOLTAT I A PARTICIPAR: “Els infants no tenen
criteri o capacitat per formar-se un judici propi.”
EL DRET A L'EDUCACIÓ EN IGUALTAT D'OPORTUNITATS: “El
rendiment acadèmic depèn fonamentalment de l’esforç de
l’alumne i del suport que li dóna la família, no pas del sistema
educatiu.”
EL DRET A L'ADEQUACIÓ DEL RECURS DE PROTECCIÓ: “El més
important és protegir l'infant víctima de maltractament, encara
que no sempre es faci amb el recurs més adequat a les seves
necessitats.”
EL DRET A LA INCLUSIÓ DELS INFANTS AMB DISCAPACITAT:
“La discapacitat és de l’infant que la pateix, independentment del
context on desenvolupa la seva vida.”

Inscripció gratuïta però amb aforament limitat. Confirmeu
assistència a sviladot@sindic.cat o al telèfon 933 018 075

EL DRET A UN NIVELL DE VIDA ADEQUAT: “La pobresa no suposa
per se un risc social i afecta tothom de la mateixa manera: més que
protegir especialment l’infant, cal donar suport als seus progenitors
perquè és a través dels adults que els infants accedeixen al benestar.”
EL DRET A L’EDUCACIÓ EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS: “La
qualitat en educació s’ha de pagar i les famílies se n’han de fer
coresponsables perquè els poders públics no poden assumir-ho
tot.”
EL DRET AL MÉS ALT NIVELL DE SALUT POSSIBLE I AL MÀXIM
DESENVOLUPAMENT: “Els infants malalts tenen fonamentalment
problemes de salut i el tractament de la seva malaltia és l’única
actuació prioritària.”
EL DRET A LA PROTECCIÓ CONTRA EL MALTRACTAMENT: “El
maltractament es produeix bàsicament en famílies desestructurades
que pateixen situacions de marginalitat social.”

Sessió de debat (15.00 h-17.45 h)
15.00 h-16.30 h Taula rodona sobre els mites que
vulneren drets

16.30 h-17.30 h Diàleg sobre els mites que vulneren
drets

Teresa Crespo, presidenta de CAPSIF.
Dret a un nivell de vida adequat

Moderador: Miquel Domènech, professor de
Psicologia Social (UAB)

Oriol Escardíbul, professor d’Economia Política (UB).
Dret a l’educació en igualtat d’oportunitats

Ferran Casas, catedràtic de Psicologia Social,
coordinador del Grup ERIDIQV, adscrit a l’Institut de
Recerca sobre Qualitat de Vida (UdG)
Lourdes Gaitán, doctora en sociologia, presidenta de
l’associació Grupo de Sociología de la Infancia y la
Adolescencia (GSIA)

Josefa Fernández, professora titular del
Departament de Treball Social i Serveis Socials (UB).
Dret a la protecció contra el maltractament
Climent Giné, professor de la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport (Blanquerna-URL).
Dret a la inclusió dels infants amb discapacitat
Anna Varderi, gerent de la Fundació d’Oncologia
Infantil Enriqueta Villavecchia i representant de la
FECEC.
Dret al més alt nivell de salut possible i al màxim
desenvolupament

17.30 h Declaració final: M. Jesús Larios, adjunta
al síndic per a la defensa dels drets dels infants i
adolescents; Josep M. Villena, president de TIAC, i
Paco Estellés, coordinador de PINCAT
17.45 h Cloenda
Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

