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NOTA DE PREMSA 
Previsió 
 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona 
organitzen una jornada sobre Els Drets de la Infància en Risc 
 
Anàlisi i debat jurídic en la jornada d’aquest dijous amb ocasió del 20è 
aniversari de la Convenció Internacional dels Drets de la Infància, i de la 
presentació del projecte de llei dels Drets i Oportunitats de la Infància. 
 
17 de juny de 2009 
 
 
Síndica de Greuges de Barcelona 
 

Coincidint amb els 20 anys de la Convenció Internacional dels Drets de la 
Infància i amb la presentació de la llei de Drets i Oportunitats de la Infància, la 
Síndica de Greuges de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(ICAB) organitza aquest dijous a la tarda una jornada sobre Els Drets de la 
Infància en Risc. 
 
Les dues institucions han organitzat conjuntament aquesta jornada per la seva 
dedicació a la defensa dels drets i llibertats dels ciutadans. L’objectiu és 
reflexionar sobre les l’actualitat de les directrius de la Convenció dels Drets de 
la Infància de 1989 i com avui les polítiques públiques asseguren la 
protecció i la participació real de la infància en la societat. En aquest 
aspecte, es valorarà especialment el projecte de llei sobre Infància que està 
elaborant el govern de la Generalitat.  
 
La jornada és oberta a tots els interessats, però pel seu caire jurídic està 
adreçada especialment als col·legiats de l’ICAB, juristes de l’Ajuntament de 
Barcelona, estudiants de Dret i personal dels Síndics municipals de greuges 
dels municipis del territori ICAB. 
 
La sessió de treball l’obrirà la Degana de l’ICAB, Sílvia Gimenez-Salinas, amb 
una aportació sobre “Les garanties jurídiques de l’article 9 de la Convenció 
internacional dels drets de la Infància”; i la Síndica de Greuges, Pilar Malla, 
que tractarà de “La prevenció del risc i el treball social en el projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència”. 
 
Hi ha previstes cinc ponències i el debat entre els ponents i els assistents 
centrat en la vigència dels principis de la Convenció internacional dels drets de 
la infància i l’evolució de la legislació civil catalana de protecció de menors. Les 
cinc intervencions seran sobre: 
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-“El nou sistema de protecció de menors desemparats”. Marino E. Villa, 
advocat adjunt a la Síndica de Greuges de Barcelona. 
 
-“La capacitat del menor, i les situacions risc”. Dolors Viñas, magistrada de la 
Secció 18a. Audiència Provincial de Barcelona. 
 
-“Competències locals i protecció de menors”. Joan Manel Abril, director dels 
Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
-“Intervenció de l’advocacia en els procediments de menors desemparats”. 
Montserrat Tur, advocada ex-secretària de Famílies i Infància. 
 
-“Les mesures protectores de l’acolliment familiar i l’adopció”. Xavier Campà, 
advocat, ex-responsable jurídic de l’ICAA. 
 
 
La jornada es farà dijous 18 de juny de 16 a 20h. a la seu de l’ICAB (C/ 
Mallorca, 283). Trobareu més informació i el programa detallat a 
<www.sindicadegreuges.cat> i a <www.icab.cat> (a la secció Formació). 
 
  
Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació, aclariments o inscripcions. 
 
 


