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LA JUSTICIABILITAT DEL DRET A L’EDUCACIÓ: 
INTEGRACIÓ, COHESIÓ SOCIAL, GARANTIES D’EXERCICI 

DEL DRET I PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT 
EDUCATIVA EN EL RECURS JUDICIAL I LA MEDIACIÓ COM 

A VIES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 
 

 
 
 
Data: 3 de maig de 2017 
Hora: 16:00 h 
Lloc: Espai Plana de l’Om de Manresa (C/Born, s/n) 

 



PROGRAMA: 
 
16:00 h: Benvinguda 
Excm. Sr. Carles McCragh Prujà. 
President del Consell de l’Advocacia Catalana. 
Il·lm. Sr. Abel Pié Lacueva. 
Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa. 
 
16:15 h: Educació i escolarització: L’exercici del dret en el nostre sistema 
educatiu. 
Sra. Mercè Rosich . 
Regidora d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament de Manresa. 
 
16:45 h: El dret a l’educació i les seves ombres. 
Sr. Ramon Plandiura. 
Advocat especialitzat en legislació educativa i professor associat de la 
UPF. 
 
17:15 h: El procés d’admissió i les condicions d’escolarització com a 
factors de segregació escolar. 
Sr. Bernat Albaigés. 
Assessor de la Sindicatura de Greuges per a la defensa dels drets dels 
infants. 
 
17:45 h: Pausa 
 
18:00 h: Taula Rodona: El recurs judicial i la mediació davant la 
problemàtica de l’absentisme escolar i resolució de conflictes en l’àmbit 
de l’educació. El dret preferent de les mares i pares a escollir el tipus 
d’educació dels seus fills. L’atenció del sistema educatiu sobre les 
necessitats personals de tots els alumnes, siguin quines siguin les seves 
capacitats. 
Sr. Antoni Massegú. 
Director Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central  
Il·lm. Sr. Ramon Menac. 
Fiscal en Cap de l’Àrea Manresa-Igualada-Vic. 

 
Sra. Blanca Barredo. 
Pedagoga, advocada i mediadora. 
Sr. Pau Cortès. 
President de la FAPAC de la Catalunya Central. 
Sra. Maria Bellmunt. 
Mestra i expresidenta de la Coordinadora Catalana del Homeschooling. 
Representant del Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona. 
 
20:15 h: Projecció de la pel·lícula “Avui comença tot” (“Ça comencé 
aujourd’hui”) 
Director: Bertrand Tavernier (França 1999.95 min) Gènere: Ficció. 
Doblada a l’espanyol. Premi Internacional de la Crítica del Festival de 
Berlin 1999. 
“Avui comença tot” és cinema social, rodat amb tècnica documental, 
amb alguns actors professionals i altres presos directament del medi 
educatiu. És una crítica de la indiferència i burocratització del sistema 
d’assistència social de les autoritats que miren a una altra banda, d’un 
sistema passiu, despreocupat de la realitat i més interessat en informes i 
tecnicismes que en els problemes diaris. Però també és una pel·lícula 
optimista, que crida a la responsabilitat de tots els integrants de la 
comunitat, que mostra la possibilitat de millorar el sistema des de dins. 

 

INSCRIPCIONS: 
 
-Per correu electrònic a eva@icam.net o per telèfon al 938721563. 
 
 
Es lliurarà certificat  acreditatiu d’assistència als inscrits que assisteixin a 
la totalitat de la Jornada. 

mailto:eva@icam.net

