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a debat

uè entenem per tenir 
-

ta de “no tenir malal-

que primer ens vindria al cap. Se-

És difícil descriure de què par-

El concepte dona per suposat 
que les necessitats més bàsiques 

-

-

-

-

relacionen amb tenir qualitat de 

equitativa.

sectors de la societat que troben 
inversemblant la idea que a Barce-

necessitats bàsiques no cobertes i 

tres infants es troba en risc de po-
-

xifra és residual i d’altres on és 
molt elevada. El districte de Ciu-

pobresa infantil. 
Heu sentit dir que la nostra in-

fantesa determina la nostra vida 
-

cions socials desfavorides tenen 

és especialment alarmant en els 
-

terminarà  la seva salut  en el futur 
si no es fa res per minimitzar el seu 
impacte. 

Els experts en socioeconomia 
parlen del cercle de la pobresa i 

I com impacta la pobresa en la 

impacte des de la incertesa que 
suposa un entorn familiar no se-

-

a capacitar i educar en la paren-

aquesta parentalitat i viure-la po-

i equilibrada amb aliments fres-

-

que ha de sostenir els diferents 
moments del procés de desenvolu-

-

i adults. 

El nivell de salut dels infants es relaciona amb 
la capacitat econòmica de la família
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La relació entre la 
salut i l’economia: 
malalts de pobresa

<< Les persones amb situacions socials 
desfavorides tenen pitjors indicadors de salut. 

Això  és especialment alarmant en els infants on 
això determinarà  la seva salut  en el futur >>
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-

seran per cobrir les seves necessi-
tats i els consideren com una base 

-

-
-

entitat sense ànim de lucre que 

amb els infants i les seves famílies 
al Casc Antic de Barcelona. Ho fem 

experiència veiem que aquest risc 
està molt determinat pels factors 

La família normalment és on 
les persones madurem i adquirim  
les nostres capacitats. 

-
colzar en un altre que viu en un 

sento que  la meva mare està més 

ella. Buscaré la manera de sobre-

en aquest sentit.

en el treball amb les famílies per-

part molt important de la dimen-

o malestar emocional. Creiem que 
mantenir uns vincles familiars posi-

-
textos que l’impedeixen o afavo-
reixen la resiliència.

-

es fa encara més necessari ofe-
rir actuacions socioeducatives en 

que les situacions de vulnerabili-
tat es transformin en situacions 
de risc.

I des de fa tres anys ho fem 
des d’una perspectiva neurobio-

de les experiències a la primera 
infància pel desenvolupament del 
cervell.

-
-

ble: es pot prevenir i les estratè-

en el nucli familiar.
Cal que les polítiques situïn en 

-

molt positius en la salut de la pobla-
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<< La família 
normalment és on les 
persones madurem i 
adquirim  les nostres 

capacitats >>


