Declaració de la Jornada sobre pobresa infantil i salut
1 de març de 2018

Millorem la salut de la nostra infància, millorem el futur

A través d’aquesta jornada sobre pobresa infantil i salut, organitzada per
l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Associació Educativa Nou Quitxalles-Família
Juanitos, i amb la col·laboració de més d’un centenar entitats socials de
Catalunya, s’ha posat de manifest un cop més què el tracte que donem als
nostres infants i adolescents marca, no nomes el seu benestar i qualitat de
vida, sinó també l’evolució de la societat.
Per això, atesa la situació actual en la qual es troben els nostres nens i
adolescents, què ha quedat palesa a aquesta jornada, volem deixar constància
de tres evidències:
1. La pobresa infantil existeix, impacta en la salut dels nens i adolescents i
pot deixar seqüeles en la seva salut que perdurin al llarg del temps.

2. Aquest impacte a llarg termini es una amenaça per el dret de nens i
adolescents de desenvolupar una vida plena, i finalment afecta al futur
de la nostra societat.
3. Els nens amb discapacitats o malalties cròniques pateixen encara més
l’impacte de la pobresa en la seva salut.

Davant aquesta realitat els reptes als que ens enfrontem són:
La cooperació
Es un imperatiu ètic buscar la màxima cooperació entre societat civil, entitats
socials i administracions per fer front a les situacions de pobresa infantil. Ningú
pot pensar que la pobresa infantil no és responsabilitat seva, i ningú pot creure
que aïlladament por trobar les solucions.
L’atenció integral
Hem de fer possible un desenvolupament de la infància en plenitud a través
d’una aproximació integral als problemes de pobresa infantil, a partir d’una
intervenció comunitària que englobi els diferents entorns del nen (la unitat
familiar, l’escola i el seu entorn social).
Els recursos
S’han de dedicar més esforços a combatre la pobresa infantil,

i prioritzar

l’assignació dels recursos existents a aquelles situacions familiars o personals
en les què estiguin afectats nens i adolescents, especialment si pateixen
alguna malaltia.

I, d’aquesta forma, volem fer entrega al Síndic de Greuges aquesta declaració
per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència i la millora de la seva
salut.

