
IMPULSEM LA REFLEXIÓ,
EL DIÀLEG I L’INTERCANVI D’IDEES

De quina manera les tecnologies de la informació i la comunicació contribueixen 
a potenciar els drets i les llibertats dels infants? Què es pot fer per reduir-ne els 

empreses tecnològiques i entitats socials.

L’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha transformat la 
vida de les persones. Els infants i els adolescents no en són pas una excepció. 
Quan es parla d’aquest tema sovint se’n dóna una imatge esbiaixada que en subratlla 
els perills. Com a resposta a aquestes visions negatives, sorgeix una altra lectura que 
tendeix a destacar-ne només els aspectes positius.

El Síndic de Greuges de Catalunya, institució que defensa els drets dels infants, vol 
promoure una reflexió rigorosa i raonada que tingui en compte de quina manera 
internet i les TIC poden contribuir a fer que els infants i els joves exerceixin drets 
i llibertats: el dret a la informació, el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, 
la llibertat d’expressió i de pensament, i la llibertat de consciència i religió, entre 
d’altres, tots recollits en la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

Al mateix temps, es volen posar damunt la taula els riscos que existeixen a la xarxa 
i estudiar quines són les eines més eficaces per garantir la seguretat en l’accés a 
internet i en l’ús de les TIC entre joves. Un dels elements principals és l’educació 
en l’ús de les noves tecnologies dels nois i noies i de les seves famílies. L’altre, la 
regulació del sector per controlar o limitar les mancances i els riscos associats a 
internet i les TIC.

Reflexió, debat i propostes obertes a la comunitat.

15 de desembre de 2015
Sala Macaya del Palau Macaya. De 9 a 18 h. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.

933 018 075 - sviladot@sindic.cat

ACCÉS A INTERNET I LES TIC PELS INFANTS 
I ADOLESCENTS: OPORTUNITATS I RISCOS

JORNADA

Coorganitzat amb:

La jornada “Accés a internet i les TIC pels infants i adolescents: oportunitats i riscos” és una iniciativa 

del Síndic de Greuges de Catalunya en col·laboració amb el Palau Macaya.



PROGRAMA

A les 9 h Recepció dels participants

A les 9.30 h INAUGURACIÓ

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya
Josep Ollé, director del Palau Macaya

De 10 a 10.45 h

El dret d’accés a la informació i a la formació dels infants i adolescents: el repte
de les noves tecnologies

Ponent: Carles Villagrasa, professor titular de Dret Civil a la Universitat de Barcelona (UB)

De 10.45 a 11 h DEBAT

D’11 a 11.30 h PAUSA-CAFÈ

D’11.30 a 12.15 h

Ponent: José María Sánchez Bursón, director de l’Institut Andalús d’Administració Pública i 
exdirector de l’Observatori d’Innovació i Participació de la Junta d’Andalusia

De 12.15 a 13 h

Ponent: Mercè Gisbert Cervera, professora titular de Didàctica i Organització Escolar de la 
Universitat Rovira i Virgili

De 13 a 13.30 h DEBAT

De 13.30 a 15 h DINAR

De 15 a 16.30 h TAULA RODONA
Responsabilitat social corporativa: el paper de les empreses TIC

Paula Valle, Direcció d'Ètica Corporativa i Sostenibilitat de Telefónica
Antonio Vargas, responsable de protecció de la Infància a Google Espanya i Portugal 
Ricard Faura, cap de Servei de la Societat del Coneixement, Direcció General de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació

Moderació: Jaume Saura, adjunt general al Síndic de Greuges

De 16.30 a 18 h TAULA RODONA
Les administracions davant el repte de les TIC i els drets dels infants i els adolescents

Jordi Vivancos, cap de l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del 

Rubén Mora, cap de la Unitat de Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra
Ramon Miralles, coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades 

Moderació: M. Jesús Larios, adjunta al síndic per a la defensa dels drets dels infants i els
adolescents

De 18 a 18.15 h CLOENDA 

M. Jesús Larios, adjunta al síndic per a la defensa dels drets dels infants i adolescents

Departament d’Ensenyament 




