Infància • Novembre de 2016

Dret a l’educació i a la participació dels infants
• Lleida celebra el Dia Mundial de la Infància i el Dia Internacional de la Ciutat Educadora
els seus coneixements sobre la participació
en els diferents àmbits de la ciutat als nois,
les noies i els joves del Plenari dels Infants i
els Adolescents de Lleida.

Petits jugant a Cucalòcum, saló que s’inscriu en la filosofia de “Lleida, ciutat educadora”. © S. C.
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professionals sobre la temàtica
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un seguit d’activitats i actes
l’exposició “Imaginar la educaque aquest any han tingut com
ción. 50 años con Frato”– i ha transmès
a eixos vertebradors els drets a l’educa-

Imatge de la constitució del Plenari dels Infants i els Adolescents de Lleida. © H. Sirvent
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Amb motiu de la visita del pedagog italià, Lleida es va adherir el 24 de novembre
a la xarxa internacional de “Ciutats dels
nens i les nenes” –un projecte liderat per
Tonucci que posa el focus en la implicació
transversal de l’administració municipal
per promoure aspectes com l’autonomia i
la participació dels infants– en un acte celebrat al Saló de Plens de la Paeria, i Francesco Tonucci va ser nomenat doctor honoris
causa per la Universitat de Lleida. La Xarxa
de Centres Oberts i Ciberaules Municipals
de Lleida es va afegir un any més a la celebració del Dia Internacional dels Drets
dels Infants amb una trobada d’un centenar d’infants i educadors a la plaça de Sant
Francesc, que van fer un trencaclosques del
mapamundi per reivindicar el compliment
dels drets a l’educació, a l’atenció sanitària,
a tenir una identitat pròpia, a l’habitatge i al
joc i al lleure.
Tallers a les ludoteques
D’altra banda, els nens i les nenes, els so-
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cis i les sòcies de les ludoteques
municipals van fer diferents tallers entorn del tema dels drets
a l’educació i a la participació
dels infants. Els nens i les nenes d’educació primària de les
diferents escoles de Lleida van
escriure cartes al director als
diaris locals opinant sobre els
drets dels infants.
També va tenir lloc la Festa
dels drets dels infants al Teatre
Municipal de l’Escorxador, amb
l’obra “Akäshia-El viatge de la
llum”; la presentació al Saló de
Plens de la Paeria del llibre 40
anys. Escoles Bressol Municipals
de Lleida, amb la presència de
Francesco Tonucci, i la constitució del Plenari dels Infants i els
Adolescents.
La Convenció dels Drets dels
Infants és un tractat internacional de les Nacions Unides sobre
els drets dels nens i les nenes,
que recull 54 articles que reconeixen que totes les persones
menors de 18 anys tenen dret a
ser protegits, desenvolupar-se
i participar activament en la
societat. Aquest tractat va ser
aprovat i adoptat per l’Assemblea de les Nacions Unides el 20
de novembre de 1989. A partir
de llavors aquest dia se celebra
el Dia Internacional dels Drets
dels Infants.
Ciutat Educadora
Per primera vegada es va celebrar el 30 de novembre el Dia

Infància

Internacional de la Ciutat Educadora perquè totes les ciutats
del món prenguin consciència
de la importància de l’educació
i per visualitzar el compromís
dels governs locals amb l’educació.
Per commemorar aquesta
jornada, alumnes de cicle superior de primària, d’ESO i batxillerat dels centres educatius de
Lleida van assistir a l’Auditori al
concert “Lleida, Ciutat Educadora”, a càrrec de la Banda Municipal de Lleida. A més, nens
i nenes, familiars i ciutadans
van participar a la plaça Paeria
en una trobada festiva per manifestar els seus somnis per a
Lleida com a ciutat educadora.

Jornada per
visualitzar el
compromís dels
governs locals amb
l’educació

Participació dels infants
Des del novembre del 2004,
Lleida és Ciutat Amiga de la
Infància, cosa que representa
que es compromet a respectar
els drets dels nens, les nenes i
els adolescents. És una ciutat
on les veus, les necessitats, les
prioritats i els drets de la infància formen part integrant de les
polítiques, els programes i les

Presentació del llibre 40 anys d’Escoles Bressol municipals. © H. S.

decisions públiques, a més que
es treballa per la promoció de
la participació dels infants en la
presa de decisions municipals.

Actualment, Lleida és Ciutat
Coordinadora de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores per al
bienni 2016-2018.

Lleida també forma part des
del 1990 de l’ampli moviment
municipalista de Ciutat Educadora. La capital del Segrià va
fer un pas decisiu el 1998 quan,
després d’un ampli procés participatiu amb les administracions, les entitats i els diferents
agents educatius, es va signar
la “Carta Municipal per a l’Educació”, que ha portat a apostar
per fer un esforç educatiu important fonamentat en el reforç
i l’extensió dels valors democràtics, la convivència i la cultura
cívica.

Més de 25.000 alumnes
A Lleida, la comunitat escolar
és de 25.822 alumnes (infantil,
primària, ESO, FP i batxillerat).
Sense tenir competències però
sí responsabilitats, des de la
Paeria s’atenen 8.492 persones
amb diferents serveis educatius
com ara la xarxa d’escoles bressol, les escoles d’art (Conservatori, Escola de Música, Leandre
Cristòfol i Aula de Teatre), el
programa L20 de segona oportunitat per a joves, les ludoteques i la Universitat Popular,
que arriba a la gent gran. •••

La façana de la Paeria, il·luminada de blau el 20 de novembre © Paeria

Lleida disposa actualment de 18 escoles bressol municipals. © H. S.

Més informació:
Servei d’Educació. Bisbe Torres, 2.
Tel. 973 70 06 18
Web: www.educacio.paeria.cat
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