


Programa: 

16 de novembre, Barcelona – Inscripcions gratuïtes a la web del CEESC: www.ceesc.org 

 

 

9.00 Recepció i lliurament d’acreditacions i 
material. 

9.30 Benvinguda i presentació de les Jornades, a 

càrrec del President del CEESC, Pepín de la 
Rosa, el Coordinador de la Comissió d’Infància, 
Esteve Torregrossa, i el Sr. Josep Oliva, diputat 
d’Igualtat, Ciutadania i Benestar de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona. 

9.45 Plenari: La participació dels infants, elements 

clau per a l’impuls i acompanyament de la seva 
participació, a càrrec d’Anna Novella i Càmara, 
professora lectora al Departament de Teoria i 
Història de la Universitat de Barcelona i experta 
en participació infantil. 

10.45 Taules de presentació d’experiències 
participatives simultànies. Els participants a 

les Jornades hauran de triar-ne una, en el 
moment de la inscripció. 

Taula 1. La música comunitària des de l’E.S 
L’experiència de Bàsquet Beat –amb Josep Mª 

Aragay i Borràs, qui condueix el projecte Bàsquet 
Beat amb l’equip del Casal dels Infants. El 
binomi educador-músic esdevé essencial en el 
lideratge d’experiències emmarcades en el 
desenvolupament cultural comunitari, on un nou 
paradigma metodològic fomenta la participació i 
l’empoderament de persones, grups i comunitats. 
Bàsquet Beat proposa progressar com a jugador 
d’un equip a través del ritme; i aprendre música a 
través del bàsquet.  

Taula 2 Projecte La Murga, amb Pau Trubat i 

Clara Hosta com a membres de l’equip La 
Murga; i Ariadna Mendieta, coordinadora de 
l'àrea de cooperació d’Escoltes Catalans. El 
Projecte La Murga és una proposta de l’Àrea de 
Cooperació d’Escoltes Catalans pensada fa 14 
anys entorn al 4t Món, per sensibilitzar sobre el  

dret a un habitatge digne i amb una voluntat de 
fer servei millorant les condicions de vida de les 
persones. 

Taula 3: “Grup de joves Trinitat” de Save The 
Children, amb Ester Morillas, tècnica de 

participació a Save the Children a Catalunya; 
Arantxa Sagasti, coordinadora de Trinitat Vella i 
referent del grup infantil; Jofre Toledano, 
membre del grup juvenil, i membres del grup 
infantil i juvenil per concretar. Save the Children 
està executant el projecte Associacionisme 
infanto-juvenil, per a l’exercici dels drets que 
proposa el desenvolupament i l’articulació d’una 
xarxa d’associacions de menors d’edat, 
principalment en risc, per tal de fomentar 
l’associacionisme com a mesura d’inclusió, 
cooperació comunitària que generi actituds i 
comportaments en benefici de la població infantil. 

11.45 Pausa cafè 

12.15 Treball en grup, per taules temàtiques 

simultànies, moderades per un facilitador/a 
expert. Els participants a les Jornades hauran de 
triar-ne un, en el moment de la inscripció. 

Grup treball 1: participació, infància i família. 
Facilitadores: Jezabel Bellido, educadora social a SSB i 
Marta de la Primavera, educadora social i pedagoga. 

Grup treball 2: participació, infància i lleure. 
Facilitador: Joaquim Framis, educador social i pedagog.  

Grup treball 3: participació, infància i escola. 
Facilitador: Roger Llopart, educador social i pedagog.  

Grup treball 4: participació, infància i 

comunitat/ciutadania. Facilitador: Gerard  Corriols, 

educador social i pedagog. 

13.30 Conclusions de les taules d’experiències i dels grups 

de treball, a càrrec d’estudiants d’Educació Social, que 
faran les funcions de relators. Precs i preguntes. 

14.00 Cloenda de les VI Jornades d’Infància i Educació 
Social amb l’actuació del nois que integren 
Bàsquet Beat 

 


