Recursos per treballar el tema de
l’atenció a les persones en situació de pobresa
(actualització 3-3-14)
L’atenció a les persones en situació de pobresa (APSP) és el tema escollit pel
Consell_dels_Infants_de_Badalona (CIB) per treballar-hi, aquest curs, en els
centres que en formen part: Antoni Botey; Arrels-Blanquerna; Baldiri Reixac; Betúlia;
Centre San Jaume; Fundació La Salut Alta; Jungfrau; López Torrejón; Llorens
Artigas; M D de l'Assumpció; Planas i Casals; i Progrés.
A partir d’ara, els infants dels centres vinculats aquest curs al CIB i tots aquells altres
centres que vulguin, portaran a terme una sèrie d’activitats d’aprenentatge que
ajudaran a construir l’informe que, sobre aquest tema, presentaran en el Plenari del
CIB del 29 de maig.

Recursos:
- Document que recull el debat fet en una primera fase i les respostes de 786
infants dels centres que formen part del CIB a aquestes tres preguntes sobre
l’APSP: Què en pensem?, Què voldríem saber? Com creiem que podríem aprendre
més coses?
-Document L'atenció a les persones en situació de pobresa: idees clau i
proposta d'activitats (*), elaborat per Silvia Navarro Pedreño de l’Àrea de Serveis
Socials i Salut, que recull i completa l’exposició que es va fer en la Trobada de
representants del CIB del 29 de gener.
- Guia de lectura: Pobresa i exclusió social . Elaborada per la Xarxa Municipal de
Biblioteques de Badalona. Febrer 2014.
- Llibres:
“Em dic Pep i visc al carrer”. Laia Ahumada. Il·lustracions: Blanca Martí
Edita: Centre Obert Heura – Barcelona (2013)
“Una vida cualquiera”. Kristen Boie. Il·lustracions: Jutta Bauer
Editorial Loguez (2013)
“La senyora Maria”. Cesc Noguera. Il·lustracions: Raül Gesalí
Editorial Takatuka (2013)
Llibres inclosos en el document (*). A la secretaria del CIB hi ha un exemplar
disponible de tots tres.
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- Pel·lícules i curtmetratges:
Binta y la gran idea . Javier Fesser. 2004.29.24’.
El chico. Charles Chaplin. 1921. 51’. (·)
La quimera del oro. Charles Chaplin. 1925. 69’. (·)
(·) Pel·lícules disponibles, en dvd, a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Badalona
i la secretaria del CIB. Aquest any se celebra el centenari de la creació del
personatge de Charlot, així como el 125è aniversari del naixement de Charles
Chaplin.
- Visita a serveis d’atenció a persones en situació de pobresa (organització, en
procés).
- Webs d’interès:
Ajuntament de Badalona - Serveis Socials
Càritas
Cooperació activa
Creu Roja
EduAlter
Fundació Banc dels aliments
Intermón Oxfam
Mans Unides
UNICEF

Aquesta relació de recursos, alguns d’ells comunicats des dels centres, és oberta i
s’actualitza amb les referències que es vagin facilitant des de les escoles i centres
educatius de la ciutat.
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