Jorrnad
des
s
Coonse
ells dde pa
articipació
territoriaal i nacio
n onal
deels infants i eels adole
a escents de
d
Cattalun
nya
Jusstificació
Amb la signatura del
d Pacte per la Infància i l’Adolescènciia de Catalunya, el Departtament de Be
enestar
metre a consttituir, aquest 2014, el Consell Nacionaal dels Infantts i els
Sociall i Família ess va comprom
Adoleescents de Cattalunya (CNIA
AC). Aquest feet però, que tindrà una imp
portant rellevvància pel que
e fa als
drets socials dels infants al nostre país, ha estat fins re
elegat un segon pla i no hha comptat amb
a
el
suficieent interès i coneixement per part, tannt de la ciutaadania com de moltes de les administrracions
localss de Catalunyaa.
Planteggem les pressents jornadees com un pu
unt de trobad
da entre respponsables po
olítics i
nals que treb allen en l’àm
mbit de la infà
ància i l’adoleescència, per tal de
associatius, expertts i profession
nfants i alhora, sensibilitzaar l’opinió pú
ública i
reflexxionar i debattre al voltantt de la partic ipació dels in
provo
ocar complicittats entre els diferents secctors socials. Les jornades parteixen dells consells d’iinfants
com a òrgans de representació
ó i participaciió social dels infants i peçça fonamentaal en la consttrucció
demo
ocràtica de la seva
s
ciutadania activa.

Mapa: Implantació territorial en 2014 d’organnismes de participació socia
al d’infants i aadolescents
Font: Associació Diomira

Ob
bjectius
11.

Avançar en
e la consolida
ació dels conssells d’infantss com a òrgan
ns de participaació i represe
entació
dels infantts i els adolesccents de Cata lunya i plante
ejar nous models adaptats aal marc legal actual.
a

22.

Fomentar la creació i permanència dels consellss d’infants. Instar les admiinistracions lo
ocals a
p al seu bon
n funcionamennt.
incorporar als seus proggrames la creaació i suport per

33.

Esdevenir un espai de debat i refleexió per a to
ots els agentss socials que intervenen des
d de
diferents vessants en l’àmbit de laa infància i l’aadolescència per tal d’avaançar en els reptes
establerts a la Llei 14/2010, aprovadaa el 27 de maig de 2010, pe
el que fa a la pparticipació:
a.
b.
c.
d.

La creació de consells
c
de paarticipació terrritorial.
La creació del CNIAC
La composició i les funcionss dels consells de participacció territorial i del CNIAC.
D
Definir
quin pa
aper han d’asssumir els poders públics, garantint els mitjans nece
essaris,
p tal que elss infants i adoolescents tinguin l’oportunitat d’exercir plenament els seus
per
d
drets
civils i po
olítics.

Programa
Dijous, 3 d’abril
9h
9.30h

10h

11h
11.30h

12.30h
14h
16h
18h

Acreditacions i lliurament de material
Acte inaugural
• Neus Munté, consellera Benestar Social i Família
• Albert Soria, sots‐director general de Fundació “la Caixa”
Ponència marc: “Ciutadania i drets de participació dels infants i els adolescents”
• Conferenciant: Manfred Liebel
• Presenta: Ferran Casas, Catedràtic de psicologia social de l’Institut de Recerca sobre la
Qualitat de Vida de la Universitat de Girona.
Pausa‐cafè
Ponència: “Nova perspectiva dels consells d’infants”
• Isaac Ravetllat, Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
• Ferran Casas, Catedràtic de psicologia social de l’Institut de Recerca sobre la Qualitat de Vida
de la Universitat de Girona.
Taula Rodona: “La societat civil en el reconeixement de la ciutadania d’infants i adolescents”
Dinar
Taula Rodona: “Els nens i nenes dels Consells d’Infants ens expliquen la seva feina”
Fi de la primera jornada

Divendres, 4 de abril
10h
11h
11.30h
13h
14h

Organitza:

Ponència: “El Consell d’infants. Teixint pràctiques participatives des dels infants”
• Conferenciant: Anna Novella, Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) de la UB
Pausa‐cafè
Propostes dels partits polítics respecte la participació Infantil
• Coordina: Mercè Santmartí, directora de la DGAIA
Espai de debat i conclusions
Cloenda
• Josep Villena, president Diomira
• Mercè Santmartí, directora de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Secretaria tècnica:

Amb el suport de:

