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L’alcalde, Ignasi Giménez, la presidenta d’UNICEF Catalunya, Anna Folch, i la
regidora d’Infància i Adolescència, Ángela Pappalardo.

Castellar signa amb UNICEF Comitè Catalunya el conveni que
formalitza el reconeixement del municipi com a Ciutat Amiga de la
Infància

Divendres 3 de maig de 2019

L’Ajuntament  i UNICEF Comitè Catalunya van signar ahir dilluns, 29 d’abril, el
conveni de col·laboració derivat del reconeixement de Castellar del Vallès com a
Ciutat Amiga de la Infància per al període 2018-2022. El document ratifica la
distinció atorgada al municipi per part d’UNICEF l’octubre de l’any passat pel seu
compromís a posar els drets de la infància en el centre de la seva activitat.

L’acte, que va tenir lloc a la seu principal de l’Ajuntament al Palau Tolrà, va
comptar amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, i de la presidenta
d’UNICEF Catalunya, Anna Folch, així com de la regidora d’Infància i
Adolescència, Ángela Pappalardo.

El conveni, que té una vigència de quatre anys a comptar des de la resolució del
passat 25 d’octubre, possibilita que l’Ajuntament pugui fer ús públic del
reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància als efectes d’informar, sensibilitzar i
dinamitzar la ciutadania, promoure la participació infantil i actuar a favor de la
infància en tots els àmbits possibles, entre d’altres.

Així mateix, Ajuntament i UNICEF es comprometen a mantenir vies d’informació i
col·laboració mútues amb l’objectiu de millorar de forma contínua i innovar en les
polítiques locals d’infància i adolescència.

Altres aspectes destacats de l’acord són que l’Ajuntament durà a terme al municipi
la celebració del Dia Internacional de la Infància (20 de novembre) per tal de donar
visibilitat a aquesta data a l’agenda local. A més, s’incentivarà el registre dels
centres educatius al programa educatiu d’UNICEF que dona accés de forma gratuïta
a materials, recursos, serveis i propostes educatives sobre els drets dels infants.

Finalment, el conveni també compromet a l’Ajuntament a promoure espais de
participació dels infants i adolescents i a desenvolupar programes d’acció per a i
amb la infància i les famílies, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables i
en situació de risc d’exclusió social, per tal de contribuir a la consecució d’un Pacte
d’Estat per a la Infància.
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