12

societat

26 de gener del 2015 DIARI DE L’HOSPITALET

Iniciativa social. L’estudi i l’anàlisi de la situació dels menors contribuirà a fonamentar propostes polítiques i socials envers ells

L’H tindrà un
observatori
per conèixer
la situació
de la infància
A l’Observatori de la infància de L’Hospitalet
participaran universitats, consultores, instituts de
recerca, mestres, sanitaris i educadors socials
L’Observatori de la infància de
L’Hospitalet és una iniciativa social
que està impulsada per entitats cíviques i educatives, i té com a finalitat
aconseguir una informació objectiva i independent de la situació de
la infància de la ciutat. “Actualment,
encara que segur que n’hi ha, costa trobar dades o estudis específics
sobre quina és la situació de la infància i l’adolescència de L’Hospitalet”, ha explicat Merche García,
presidenta del Consell de l’Esplai de
L’H. Aquesta entitat és un dels membres promotors de la iniciativa, juntament amb la Creu Roja, El Casalet,

el Centre d’Estudis de L’Hospitalet i
Tres Quarts per Cinc Quarts.
L’objectiu de l’Observatori és
contribuir a la millora de la qualitat
de vida de la infància i l’adolescència
i fer que es respectin els seus drets a
partir del coneixement de la situació
dels infants i joves a la ciutat. Així es
podran posar en marxa propostes
socials i polítiques que aplicaran en
aquest segment de la població.
L’Observatori es presentarà el
mes de febrer. El seu primer estudi
es farà aquest any i posarà èmfasi a
les activitats que fan els infants quan
surten de l’escola. Les conclusions

Joc d’escuma en la festa del Dia dels Drets dels Infants, que va tenir lloc el novembre passat a Gornal

S’analitzarà la
infantesa en la seva
globalitat i no sols en
les situacions de risc
d’aquest treball es presentaran el
2016. “Actualment costa trobar da
des sobre temes com aquest i les
valoracions de la situació es fan de
manera intuïtiva i poc rigorosa”, ha
dit García.
L’Observatori posarà especial
interès en la recerca, perquè tingui

un enfocament acadèmic i es generin uns coneixements de qualitat.
També vol denunciar les situacions
d’incompliment dels drets dels infants que facin les administracions i
d’altres entitats socials.
El sistema de treball de l’Observatori serà global. En aquest sentit
s’analitzarà la situació de la infància
i l’adolescència no sols en les situacions de risc, ja que no estarà centrat exclusivament en les carències
o problemes, sinó que també es
detectaran situacions d’èxit.
L’Observatori tindrà un consell
assessor, format per entitats locals

que opinarà, farà propostes i s’organitzarà en grups de treball; un consell rector, que marcarà la direcció i
l’estratègia i, com a col·laboradors
externs, comptarà amb universitats,
consultores i instituts de recerca
que elaboraran els estudis. També
hi haurà observadors de primera
línia, com mestres, sanitaris, monitors, educadors socials, etcètera.
L’organisme treballarà al voltant
d’un servei d’alerta per detectar els
casos més urgents, es faran infor
mes periòdics sobre la situació i
les polítiques implantades, i també
amb recomanacions i conclusions. y

Entitats. Entre les novetats previstes per a l’any 2015 destaquen l’Aula de drets humans i seminaris de petit format al nou local

Tres Quarts per Cinc Quarts fa balanç
L’entitat ha tancat l’exercici 2014 i
ha presentat les noves propostes
per a aquest any. Ho va fer el 16 de
gener amb un sopar-concert a la
Masia Museu Serra i amb l’actuació
del grup femení de pop-rock Green
Juan Perfect, format per alumnes de
l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts de L’H.
Durant l’any passat, Tres Quarts
per Cinc Quarts va realitzar 22

actes, amb 55 experts en diverses
matèries i 2.000 assistents. Per al
2015, el president de l’entitat, Amadeu Juan, ha anunciat la posada en
marxa “d’una nova Aula de drets
humans i, per fi, l’Espai de Cinema,
que fa uns anys que volem posar en
marxa”.
L’entitat treballa per a la ciutat des
de fa 21 anys. Ara acaba d’inaugurar un nou local, al carrer Josep

L’autora Maruja Torres, l’última convidada a l’Espai de Lletres de l’entitat

Maria de Sagarra, on podran fer més
activitats. “Allà podrem organitzar
seminaris i debats de petit format sobre temes diversos –afegeix Juan–.
Aquest any també volem ampliar
l’Espai de Ciutadania, on treballem
en col·laboració amb diverses entitats de L’Hospitalet, i crear més
horts socials a Can Buxeres, que
gestiona la Creu Roja i que estan
ajudant a molta gent. En definitiva,
volem estar arrelats a la societat
oferint espais de debat i reflexió”,
afegeix el president de Tres Quarts
per Cinc Quarts. y

