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Referent a la formació de professionals sobre l’aplicació de la convenció dels Drets
dels Infants, us faig avinent que des de l’any 2013 es realitzen cursos de formació sobre participació infantil adreçats a professionals dinamitzadors o animadors de grups
de participació infantil als municipis.
D’altra banda per commemorar el 25è Aniversari de la Convenció es varen realitzar
un seguit d’activitats com:
– Jornada El Consell Nacional dels Infants i els adolescents a Catalunya, oberta a
professionals, entitats i polítics
– III Jornades Catalanes de l’Infant, obertes a tots els professionals d’educació, salut, serveis socials i mitjans de comunicació fonamentalment.
– Jornada El 25è Aniversari de la convenció sobre els drets de l’infant. Reptes per a
Catalunya i avaluació d’impacte en la infància, oberta a professionals, entitats i polítics,
amb el suport del Parlament de Catalunya i en col·laboració amb la Pincat i UNICEF.
– Amb un conveni de col·laboració amb Cavall Fort es varen editar i distribuir
12.000 números al mes de novembre amb un monogràfic específic de la Convenció
adapta per a nens, nenes i adolescents.
Des de la signatura del Pacte en tenim constància de la constitució de 7 consells als
municipis de: La Seu d’Urgell, Valls, La Bisbal de l’Empordà, La Coma i la Pedra, Sta.
Coloma de Gramenet, St. Boi de Llobregat i Girona.
Pel que fa al CNIAC us informo que aquest es va constituir el dia 20 de novembre de
2014. Seguint les directrius del Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, es va constituir
a partir de vocals representants dels diferents consells de participació territorials actius
en el moment de constitució del Consell Nacional, que volguessin participar a l’òrgan
nacional.
Actualment, el CNIAC està constituït pels consells territorials de: Badalona, Tarragona, Sant Cugat del Vallès, Mollerussa, El Prat de Llobregat, Parets del Vallès, Cornellà, Lleida, Granollers, Castellar del Vallès, Rubí, Cardedeu, L’Hospitalet de Llobregat,
Castellvell del Camp, Artés, Santa Perpetua de Mogoda, Sant Joan Despí, La Garriga,
Callús, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Sitges, Esplugues de Llobregat, Barberà del Vallès, Solsona, Begues, Caldes de Montbui, Barcelona
i La Seu d’Urgell.
Barcelona, 23 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00634/11 us informo
del següent:
La demanda de llocs escolars dels ensenyaments d’educació secundària del barri de
Cap Pont de Lleida queda assumida per l’oferta de llocs escolars dels instituts Joan Oró,
Marius Torres i Samuel Gili i Gaya, de la ciutat de Lleida.
Barcelona, 23 de febrer de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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