NOTA DE PREMSA

LA FEDAIA DEMANA QUE LA INFÀNCIA DEIXI DE SER INVISIBLE
EN EL SEU 20è ANIVERSARI
•
•

Més d'un centenar d’infants han participat en la inauguració institucional del
20è Fòrum FEDAIA que enguany intenta ser un viatge per les últimes dècades
d'atenció a la infància i l'adolescència
La FEDAIA creu que els desafiaments més urgents passen per desplegar la
Llei d'Infància i augmentar de forma significativa la inversió en aquest
col·lectiu amb la posada en marxa d'iniciatives com una prestació universal
per a la criança dels fills (PEUC)

La FEDAIA compleix 20 anys. Un 25 novembre 1996 va néixer legalment la federació que agrupa les
entitats catalanes que atenen infants en situació de desemparament o risc d'exclusió social però la
seva història es remunta més enrere, als anys 80 ', quan un grup de professionals va veure la
necessitat d'organitzar-se per defensar els drets dels col·lectius que atenien.
Per celebrar aquests anys de vida, la federació ha organitzat enguany un Fòrum FEDAIA especial
que vol ser alhora un viatge per les últimes dècades d'atenció a la infància però també una festa
en la qual les persones que han format part d'aquest viatge i també els infants puguin celebrar i
somiar amb un futur d'igualtat d'oportunitats per a tots els infants i adolescents.
Les activitats, que s'estan desenvolupant ahir i avui a l'Auditori de CaixaForum Barcelona, inclouen
taules rodones, vídeos, tertúlies i visites a entitats que volen assemblar un viatge en tren pel
passat, el present i el futur de l'atenció a la infància i l'adolescència.
“Tot i les dificultats, Catalunya es troba actualment per davant de molts països europeus i es deu
en gran part a la feina de la FEDAIA i dels seus professionals que han estat protagonistes i coresponsables d'aquest procés. Un dels èxits de FEDAIA en aquests 20 anys ha estat impulsar la Llei
de Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència i estem orgullosos. Ara tenim el repte
d'aconseguir que aquesta llei es desplegui, ja que és una eina essencial per disposar d'un model
de qualitat que doni resposta a les necessitats dels infants i adolescents més desafavorits ", ha
assenyalat el vicepresident de la FEDAIA, Jaume Clupés que ha subratllat que és hora que els
problemes de la infància deixin de ser invisibles.
"Cal avançar també en la creació d'un mapa de necessitats de la infància: saber quina és la
població en risc psicosocial i com es distribueix al territori per poder plantejar plans que
contemplin i organitzin els recursos de manera eficient. Necessitem conèixer com és la infància
emergent i quines són les seves dificultats, ja que els infants que atenem avui no són els mateixos
de fa 20 anys. Són molts els desafiaments i potser la clau de tot és poder fer un veritable treball
preventiu ", ha afegit.
En aquest sentit, la FEDAIA ha posat èmfasi durant aquests dos dies a la necessitat d'augmentar la
inversió en infància en recursos focalitzats en aquest col·lectiu. Un dels que proposa la FEDAIA és
crear una prestació econòmica universal per a la criança dels fills (PEUC) que consisteixi en una
prestació que cobreixi el 50% del cost de la criança del infant i que sigui un ingrés directe,
universal, finançat via impostos, que compacti les diferents ajudes i prestacions.
La inauguració institucional del fòrum FEDAIA d'aquest any s'ha traslladat a l’Auditori del Poble
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Espanyol on s'ha fet una festa commemorativa a la que hi hagut jocs, menjar, l'animació musical
del grup Xiula, màgia i actuacions dels mateixos infants que són finalment el objectiu del treball
de tots aquests anys. L'acte ha comptat amb la presència de Carmen Andrés, regidora d’Infància
del Ajuntament de Barcelona; Montse Buisan, directora del Departament de Lluita contra la
Pobresa de la Fundació “la Caixa”; Meritxell Godó, IV vicepresidenta de la Diputació de Barcelona; i
Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats d’infància, joves i famílies
en situació de risc social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada per 91 entitats que
atenen a més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social,
l’educació, el desemparment i la formació pre-laboral.

Per a més informació contactar amb: 616 610 351, comunicacio@fedaia.org

