
                      
 
 

  

 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Barcelona debat com ser una ciutat més 
amigable amb els infants i adolescents 

 

 

● Més de 300 persones debatran sobre com millorar l’espai públic de Barcelona perquè sigui més 

adequada per viure-hi la infància i l’adolescència. 

● La jornada ‘El dret dels infants a la ciutat’, coorganitzada per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) 

i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, es durà a terme el proper 15 de desembre a l’Espai 

Jove La Fontana. 

● El pedagog italià especialista en infància i ciutat, Francesco Tonucci, i l’arquitecta Itziar Gonzàlez 

seran els convidats principals de la jornada, que també comptarà amb altres especialistes, com el 

periodista Carles Capdevila i amb la participació de nois i noies d’escoles i instituts, així com amb 

l’Alcadessa Ada Colau. 

 

Barcelona, 12 de desembre de 2016 – Com millorar l’espai públic de Barcelona per fer-lo més adequat 

a infants i adolescents, partint de la base que una ciutat millor per a viure-hi la infància és també una 

ciutat millor per tota la ciutadania perquè és més educadora, saludable, inclusiva i segura. Aquesta és 

la premissa a partir de la qual, les més de 300 persones inscrites debatran el proper 15 de desembre 

en el marc de la jornada El dret dels infants a la ciutat. Millorem el nostre espai públic amb ‘Camí 

escolar, espai amic’  i altres experiències.  

La jornada està coorganitzada per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), que impulsa el 

programa educatiu ‘Camí escolar, espai amic’ i cada dos anys realitza una trobada amb els centres i 

comunitats educatives implicades; i també per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, consorci 

adscrit a l’Ajuntament i integrat també per la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la 

Universitat Autònoma de Barcelona, dedicat al coneixement per acompanyar les administracions locals 

en la seva funció de garants dels drets dels infants i adolescents.  

Les dues institucions públiques comparteixen l’objectiu d’obrir un debat ciutadà sobre els reptes i les 

millores necessàries en l’espai públic perquè Barcelona sigui més apropiada per créixer i viure la 

infància i l’adolescència i, de retruc, per a la resta de la ciutadania. 

 

http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2016/11/2016-10-27_NP_instrument_public_drets_infancia.pdf.pdf


                      
 
 

  

 

 

Per fer-ho, la jornada inclou un programa molt complert en què es comptarà amb els punts de vista i 

coneixement de persones expertes en infància i ciutat com el pedagog italià Francesco Tonucci; 

l’arquitecta, urbanista i exregidora de l’Ajuntament, Itziar González; amb els quals un grup d’infants i 

adolescents d’escoles i instituts vinculats al programa ‘Camí escolar, espai amic’ obriran un diàleg 

aportant la seva perspectiva pròpia. També es presentaran trenta experiències de programes 

municipals i d’iniciatives socials per tal de compartir i posar en valor projectes de ciutat.  

A la tarda, es duran a terme quatre tallers-debats simultanis amb ponències de persones 

investigadores sobre el tema des de diverses perspectives: el geògraf Pau Avellaneda, l’arquitecta 

Elena Guim, el sociòleg Ernesto Morales i la pedagoga Txus Morata. Potseriorment, el periodista 

especialitzat en infància i educació Carles Capdevila realitzarà una entrevista oberta a Tonucci.  

Inaugurarà la jornada la Tercera Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona Laia 

Ortiz que, alhora, és presidenta de l’Institut Infància i Adolescència i de l’IMEB, juntament amb la 

Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran, Carmen Andrés. El Comissionat d’Educació i Universitats, 

Miquel Àngel Essomba, moderarà la conversa entre Tonucci i Gonzàlez i dialogarà amb els nois i noies. 

Finalment, l’Alcaldessa Ada Colau clausurarà la jornada.  

 

 

  

http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2016/11/jornada_dretsinfants_programa.pdf

