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LLEIDA CELEBRA
ELS 14 ANYS DE LA
CONVENCIÓ DELS
DRETS DELS
INFANTS

La ciutat de Lleida celebrarà el pròxim 20
de novembre el catorzè aniversari de la
Convenció dels Drets del Infants. L'acte
central de la jornada serà la constitució
al Saló de Plens de la Paeria del nou Plenari
dels Infants i els Adolescents (òrgan creat
per donar veu als ciutadans més joves en
els afers de la ciutat), i també la festa dels
Casals Infantils que tindrà lloc al Teatre
Municipal de l'Escorxador.
Des de l’Ajuntament de Lleida s’han
organitzat una sèrie d'actes que es
desenvoluparan durant la setmana del 17
al 21 de novembre. Així, el dia 18, dins
del projecte "Ciudades amigas de los
niños", tindrà lloc una trobada dels
representants dels municipis de tot l'Estat
guardonats per UNICEF i per la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP).

Els membres de l’actual Plenari de la Infància i l’Adolescència.

La jornada servirà també perquè els
participants intercanviïn les seves
experiències i en facin partícips els
assistents.

"Infància i Qualitat de vida dels infants a
Lleida" del professor de la Universitat de
Lleida, Carles Alsinet, membre del Consell
Assessor Municipal de la Infància i
Adolescència.

La defensora dels drets dels infants, Maria
Burgués, presentarà el dia 19 el llibre Els
drets de la Salimah, dirigit als professionals
de l'ensenyament i destinat a donar a
conèixer als nens i nenes els seus drets.
Aquest mateix dia es farà públic l'estudi

Al llarg de tota la setmana, els diferents
centres de secundària lleidatans acolliran
xerrades sobre les conseqüències de la
guerra a càrrec de periodistes, de
representants d'ONG i d’UNICEF.
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