
 

 
Dia 
6 d’octubre  de 2008 
de 9 a 15  hores 
 
 
Lloc 
Casa del Mar 
Sala d’Actes 
C. Albareda  nº 1 
Barcelona 
Com arribar-hi: 
Metro: línia 2 i 3 – parada Paral·lel 
Autobús: línies 20, 36, 57, 64 i 157. 
 
 
Inscripció 
La inscripció és gratuïta. 
Cal formalitzar-la abans del  
30 de setembre de 2008 
enviant un missatge a  
pplanas@gencat.cat 
El missatge ha d’incloure: 
Nom, cognoms  
Núm. DNI 
Professió i Lloc de treball 
Adreça postal del lloc treball 
telèfon 
Adreça de correu electrònic 
Places limitades 

   
 
Per a més informació 
Us podeu adreçar als telèfons: 
93 553 67 76 
93 553 67 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.gencat.net/benestar/secretariainfancia  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
NENS I NENES, 
NOIES I NOIS: 
LA CIUTADANIA 
D’AVUI 

  
          
                   Barcelona 
          6 d’octubre de 2008 
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Presentació 
 
En menys de vint anys, i particularment a partir de 
l’aprovació de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els Drets de l’Infant de 20 de novembre de 1989, 
la sensibilitat social vers la població infantil i 
adolescent ha anat canviant.  Però  tot i que s’han 
consolidat els drets de protecció, i s’han  desplegat  
nombroses iniciatives per aconseguir una major 
responsabilització social dels infants i adolescents, es 
constata encara  un dèficit en l’aplicació dels drets de 
participació.  
El concepte de participació dels infants i adolescents 
en tot allò que els afecti és el que configurarà el seu 
estatus de ciutadà. I només considerant-los ciutadans 
d’avui ens obligarem a escoltar-los i  fer-los visibles. 
Amb aquesta Jornada, la Secretaria d’Infància i 
Adolescència (SIA) vol oferir una reflexió en torn als 
valors i drets de ciutadania en les polítiques 
d’infància, i fer partícips als professionals del mon 
local i  de la xarxa especialitzada d’infància i 
adolescència.  
 
 
Destinataris 
 
Representants d’infància del mon local. 
Tècnics municipals d’infància. 
Professionals de la SIA 
Professionals dels centres residencials d’infància 
i adolescència. 
Professionals dels EAIA 
Professionals de les ECAI i ICIF 
 
 
 

 
Programa 
 
9.00h. Recepció i lliurament de documentació. 
 
9.30 h. Presentació de la jornada: “El reconeixement 
dels drets i valors de ciutadania als infants i 
adolescents de Catalunya”. 
Sra. Imma Pérez i Rovira. Secretària d’Infància i 
Adolescència. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
10.00 h. “La participació infantil: valors i drets de 
ciutadania”. 
Ponent: Francesco Tonucci, expert en l’àmbit de la 
participació infantil i investigador en l’Instituto di 
Psicologia del Centro Nazionale della Ricerca, (CNR) a 
Roma. 
Presenta: Sra. Imma Perez i Rovira Secretària 
d’Infància i Adolescència 
 
11.00 h. Els infants participen al projecte de ciutat. 
L’experiència participativa de 10 anys al Consell 
d’Infants a Sant Feliu de Llobregat. 
Coordina: Anna Novella (GREM), Universitat de 
Barcelona 
 
12 h  Pausa 
 
12.30 h “El paper dels adults en l’educació i drets”.  
Ponents: Jaume Cela, mestre de primària al CEIP 
Escola Bellaterra i escriptor. 
Juli Palou, Professor titular de la Universitat de 
Barcelona i autor de diverses publicacions. 

   Conjuntament han publicat el llibre “Va de mestres: 
Carta als mestres que comencen”. 
 

 
 
 
Presenta:  Irene Balaguer. Presidenta de Rosa Sensat i 
Vocal de l’Observatori dels Drets de la Infància, membre 
de la Comissió permanent. 

 
 

13.30 h 
Taula rodona: Regidories d’Infància als ens locals. 
Experiències. 
Regidoria d’Educació i Atenció a la Infància. Ajuntament 
de Lleida. 
Regidoria d’Infància. Ajuntament de El Masnou. 
Regidoria de Benestar Social, Educació i Infància. 
Ajuntament d’Ulldecona.  
Presenta: Sr. Josep M. Villena. President de Diomira i 
Vocal de l’Observatori dels Drets de la Infància. 
 
14,30 h 
Cloenda 
Sra. Araceli Lazaro Aparicio. Secretària de 
l’Observatori dels Drets de la Infància. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


