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El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb els membres del Consell
Nacional de la Infància i l'Adolescència (foto: Jordi Bedmar).

El president de la Generalitat fa una trobada amb el Consell
Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya

Dimarts 15 de novembre de 2016

La reunió va tenir lloc dilluns i va comptar amb l’assistència dels dos
representants castellarencs

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va rebre dilluns a la tarda una
delegació del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya
(CNIAC), en una trobada que va tenir lloc a la Palau de la Generalitat.

Els dos representants castellarencs al CNIAC, Marina Valverde i Edgar Martínez,
van ser presents en aquesta reunió durant la qual els infants van lliurar al president
el manifest que han redactat amb motiu de la celebració el proper diumenge, 20 de
novembre, del Dia dels Drets dels Infants.

Elaborat de forma conjunta amb els Consells Locals, el manifest posa èmfasi en la
promoció i el suport de quatre drets com són el dret a participar a la vida social,
cultural i política, el dret a una vida digna i un entorn saludable, el dret a una
educació de qualitat i el dret a una família. A més, el manifest subratlla la
importància que tots els nens i nenes siguin coneixedors dels seus drets, i fan una
crida per a què ningú no es quedi de braços plegats davant de l’incompliment dels
mateixos.

Al llarg d’aquesta setmana, els representants del Consell d’Infants del municipi
faran lectura d’aquest manifest a totes les classes de 5è i 6è de primària de les
escoles de Castellar. El text està disponible al web www.castellarvalles.cat i al bloc
del Consell, www.conselldinfants.castellarvalles.cat.

El Consell d’Infants de Castellar del Vallès és un dels 40 que forma part del
CNIAC, un òrgan de participació de la infància que es va constituir el 2014 i que
està format per 46 infants i joves de 8 a 17 anys. Entre les seves funcions hi ha
representar els interessos dels infants i adolescents de Catalunya, fer propostes als
organismes competents, opinar sobre les actuacions que els afecten, afavorir el
reconeixement social dels infants i adolescents, sensibilitzar la societat sobre el dret
a ser escoltats i a participar, proposar informes i estudis sobre temes relacionats amb
aquest col·lectiu i fer projectes d’interès nacional relacionats amb polítiques
d’infància.
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