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Programa 
Presentació 
    Quima Oliver, coordinadora d’UNICEF Comitè Catalunya 

Debat: La desigualtat infantil ara i aquí 

• Desigualtat als països rics: algunes dades (informe “Equitat per als infants”, 
Report Card 2016, UNICEF) 
 Roger Garcia, responsable de polítiques d’infància d’UNICEF Comitè 
 Catalunya 

• Reflexions i propostes 
     Dimensió econòmica: Álvaro Choi, professor de la Facultat d’Economia i 
     Empresa de la Universitat de Barcelona      
     Dimensió educativa: Xavier Bonal, professor del Departament de Sociologia 
     de la Universitat Autònoma de Barcelona 
     Dimensió de salut: Luis Rajmil, pediatre i investigador de l’Agència de 
     Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
     Dimensió de benestar subjectiu: Carme Montserrat, professora de la facultat 
     d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona 

• Preguntes del públic 

Clausura 
     Antoni Biarnés, gerent del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
     Anna Folch, presidenta d’UNICEF Comitè Catalunya 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), c/ Montalegre, 5 
Espai: Aula 2 
Transport: Metro Catalunya (L1, L3) i 
Universitat (L1, L2)

PARTICIPA:

11.00h 

11.15h 

12.45h 

La pobresa i la desigualtat infantil a Catalunya, elevades abans de la crisi, han 
augmentat més que a la majoria de països del nostre entorn i més que en d’altres 
franges d’edat. Aquesta iniquitat no és només una violació de drets dels infants, és 
un perill per al seu futur i perpetua els cicles intergeneracionals de desavantatge i 
desigualtat que afecta tota la societat.  
 
UNICEF té la missió de Nacions Unides de vetllar pels drets dels infants arreu del 
món i des d’UNICEF Comitè Catalunya li donem compliment fent seguiment de 
l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant a casa nostra. Per això, a partir 
del recent informe “Equitat per als infants” (Report Card 2016), volem debatre 
sobre quines causes expliquen l’actual situació de la infància, quin escenari 
immediat se’ns presenta i quines polítiques poden contribuir a revertir-lo.

Presentació 


