
 
 

 

 

XII Fòrum Interxarxes – Diputació de Barcelona 
 

Pares, mares, mestres i altres professionals: 
Interlocutors vàlids per a la infància del segle XXI? 

 

 

 

Espai Francesca Bonnemaison 
c/ Sant Pere més baix, 7  -  Barcelona 

 

Divendres, 20 d’octubre de 2017, de 9 a 14 h. 
 
 

Si com a punt de partida prenem la definició d’infant com algú que arriba al món amb un tresor, el 

mapa del qual encara no ha estat escrit, hem de plantejar-nos quins efectes està produint el 

tractament que venim donant a la infància. 

Sabem que la manera com ens posicionem davant de l'altre que ens demana, ens mostra o ens 

consulta, ja condiciona la resta de la partida que juguem amb ell. De vegades optem per la 

resposta estàndard, com si a tothom li passés el mateix, reduint-ho al seu comportament. Altres 

vegades actuem de manera autoritària donant per fet que sabem qui és aquest nen o nena tan 

sols posant una etiqueta diagnòstica o incloent-los en un protocol prêt-à-porter. De vegades fins i 

tot els reduïm al seu estatut legal i ens referim a ells com a "menors", en lloc de nen o nena. 

D'altra banda, ja fa un temps que els adults no estem sols davant de la infància. Tenim un 

competidor molt present i poderós: l'altre digital, aquest entramat de xarxes socials, gadgets 

electrònics i fantasies lúdiques que constitueix una altra realitat, paral·lela i que avança donant 

grans gambades. 

Totes aquestes qüestions, amb les que ens hem trobat, ens comprometen a prendre'ns molt 

seriosament que la infància del segle XXI ens planteja cruïlles per a les quals no tenim escrita la 

resposta. Afortunadament, ja que això permetrà als nens i les nenes d'aquest segle posar en joc 

les seves invencions, les maneres pròpies d'habitar el món, crear i satisfer-se, perquè això que 

ells aporten entri en conversa amb les nostres "tradicions" que, al cap i a la fi, també van ser 

invencions en el seu temps. 

La pregunta amb la que animem a la participació en aquest nou Fòrum, reflex de la feina que 

hem fet aquest curs, és alhora una manera de mantenir oberta la reflexió per seguir preguntant-

nos com és la infància del segle XXI i com seguir fent-nos càrrec, com a adults, de les nenes i 

dels nens que hem portat al món. 

 

 
 
 

 



Programa 
 

8:45h  Recepció. 

9:10h Presentació. 

Rafael Homet Ventayol, diputat delegat d’Educació. 

Joan Cela, conseller d’Educació. Districte d’Horta-Guinardó. Ajuntament de     

Barcelona. 

Sr. Jaume Estany, gerent del Consorci Sanitari de Barcelona 

Sr. Representant del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

9:45h Presentació de la nova web Interxarxes  

            Fina Borràs, coordinadora del programa Interxarxes 

 

9,50h Famílies i mestres: interlocutors vàlids pels infants del segle XXI? 

Amb la participació de: 

Ramon Almirall, psicòleg i psicopedagog. Membre del comitè tècnic del 

 Programa Interxarxes. 

Eva Millet, mare i autora del llibre "Hiperpaternitat". 

Coral Regi, directora de l’escola Virolai (Barcelona). 

Coordina: Jordi Plana, gerent de Serveis d´ Educació. Diputació de Barcelona 

 

11:00h  Pausa. 

 

11:45h  Els altres interlocutors: pediatres, terapeutes, educadors de lleure... 

Amb la participació de:  

Montse Gavaldà, coordinadora del CDIAP Agalma. Membre del comitè tècnic del 

Programa Interxarxes. 

Said el Kadaoui, terapeuta i escriptor. 

Anna Masià, directora del Casal Infantil de la Teixonera. 

Hortènsia Vallverdú, pediatra del CAP Sant Rafael 

Coordina: Nati Ruiz, directora de l’EAP Horta-Guinardó.  

 

12:45h  Escoltem els infants.  

 

Vídeo: Què diuen els infants d’11 i 12 anys del districte d’Horta Guinardó? 

La creació com a estratègia d'interlocució amb els infants. Conversa amb:  

Gemma Lienas, escriptora de literatura infantil i juvenil i Ricard Fernández, 

gerent de l’Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona 

Coordina: Lourdes Aramburu, psicòloga SSB Horta-Guinardó  

 

13:45h  Cloenda. 

 Laia Ortiz, quarta tinent d’alcalde del Ajuntament de Barcelona. 

 

Aforament limitat - inscripcions a  www.interxarxes.com 

Comissió organitzadora 
Fina Borràs (Coordinadora del programa Interxarxes), José Ramón Ubieto (SSB Vall d’Hebrón), Lidia 
Ramírez (adjunta coordinació del programa Interxarxes), Lourdes Aramburu (SSB Horta Guinardó), Nati 
Ruiz (EAP Horta Guinardó), Núria González Pratdesaba (Institut Municipal Persones amb Discapacitat), 
Amparo Sardà (SSB Carmel), Eva Azaña (SSB Vall d’Hebron), Marta Dot i Ramon Almirall (membres del 
comitè tècnic Programa Interxarxes) i Francesc Reverter (Diputació de Barcelona). 

 

../../../AM21846/AppData/Local/Temp/www.interxarxes.com

