
700 activitats en el marc del programa “Barcelona és família” 
 

Barcelona reivindica els valors de la família 
 

• Aquesta tarda ha tingut lloc l’acte de cloenda de “Barcelona 2014, Any de la 
Família”, una commemoració que ha tingut com a objectiu ressituar les famílies i 
les seves necessitats en el centre de l’atenció pública i que recentment ha rebut 
el reconeixement de la International Federation for Family Development (IFFD) de 
les Nacions Unides. 

 

• Les tres línies principals de treball de “Barcelona 2014, Any de la família” han 
estat la conciliació de la vida familiar, personal i laboral; la lluita contra la 
pobresa i l’economia de les famílies i les TIC i l’educació.   

 
Barcelona, 4 de Març de 2015.- El Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona ha acollit 
aquesta tarda l’acte de cloenda de “Barcelona 2014, Any de la Família”, una commemoració 
que s’ha sumat al vintè aniversari de la proclamació de l’Any de la Família impulsat per les 
Nacions Unides amb l’objectiu de ressituar les famílies i les seves necessitats en el centre de 
l’atenció pública. Sota el lema “Barcelona és família”, la ciutat ha acollit 700 activitats, 
conferències i jornades que han tingut lloc durant el 2014 en el marc del programa “Barcelona 
és família”, el qual ha abordat les tres temàtiques centrals que les Nacions Unides han 
proposat treballar: la conciliació de la vida laboral, personal i familiar; la lluita contra la pobresa i 
l’economia de les famílies; així com les TIC i l’educació. 
 
L’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha presidit l’acte destacant que les famílies “fan que les 
ciutats avancin i evolucionin”. Trias ha subratllat “la importància de les relacions 
intergeneracionals i el fet que les persones grans puguin participar”. En aquest sentit ha 
recordat que l’Ajuntament treballa per fomentar la relació de les persones grans que viuen 
soles amb la família i la societat a través del programa Vincles, el qual ha rebut recentment el 
premi Bloomberg. Trias ha conclòs que és clau seguir defensant els valors de la família perquè 
“som el que som gràcies a la gent que ens ha educat”.  
 
Per la seva banda, la regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de 
l’Ajuntament de Barcelona, Irma Rognoni, ha destacat que la família és “l’autèntic motor de 
canvi i transformació de la ciutat i de la societat per fer-la més justa i millor per a tothom” i ha 
recordat que “només es pot adquirir la grandesa dels valors a partir de l’experiència i la 
inspiració que aporta la família”. Rognoni també ha agraït el premi que ha rebut recentment el 
programa “Barcelona és família” per part de la International Federation for Family Development 
(IFFD), organització col·laboradora de les Nacions Unides que reconeix aquelles persones o 
entitats dedicades a promoure els valors de la família. 
 
L’acte de cloenda de “Barcelona 2014, Any de la Família” ha servit per connectar les vivències 
dels col·lectius, entitats, famílies i persones que han participat en les activitats dutes a terme 
durant el 2014 en el marc del programa “Barcelona és família”, així com les experiències i 
reflexions al voltant dels 8 valors que ha impulsat aquesta commemoració que han comentat 
representants de diversos col·lectius. En primer lloc, la il·lustradora catalana i ambaixadora de 
l’Any de la Família Roser Capdevila ha fet referència al valor de l’aprenentatge que passa per 
“estimar sense mimar amb accés, educar sense oprimir massa i donar sense passar-se”. A 
continuació, el nen i ambaixador de l’Any de la Família Marcel Mata i la seva mare Marta han 
parlat del valor de la cura destacant que “la col·laboració i l’estima que es dóna en una família 
pot ajudar a superar qualsevol situació, fins i tot les més difícils com són les discapacitats o les 
malalties”. Seguidament, Vicky i el seu fill Sergi, que han treballat en l’elaboració del joc de 
les cartes de les famílies de Barcelona, han parlat del valor de la coresponsabilitat definint-lo 
com la “responsabilitat d’oferir entre tots eines als infants perquè puguin fer el seu propi camí”. 
Una altra família que ha participat en l’elaboració del joc de cartes de les famílies de Barcelona, 
representada pel César i la seva filla Elsa, han comentat el valor de l’educació, que és 
“quelcom que no es troba als llibres i que s’adquireix escoltant, estimant i jugant en família, 
perquè la família és un nucli basat en l’amor i l’amor és la base de l’educació”. 



Un altre dels valors que s’han defensat al programa “Barcelona és família” és el de la 
confiança, sobre el qual ha parlat el Daniel dels Castellers de Barcelona, que també han 
aixecat un pilar al final de l’acte de cloenda. El Daniel ha explicat que, en un castell, com en 
qualsevol altra forma d’organització humana com la família, la confiança és un “tènue fil 
conductor que li dóna la consistència necessària”.  
 
A continuació, el Pablo, la Zaida i la Cristina de l’Orquestra Voces, una formació coral de més 
de 70 nens de famílies majoritàriament immigrants del districte de Nou Barris de Barcelona, 
han comentat el valor de la solidaritat, el qual es reprodueix en “l’harmonia d’una orquestra 
quan toca junta i tradueix en so i art la màgia de la solidaritat”. Per la seva banda, el Jaume de 
l’Escola Dominiques de l’Ensenyament ha parlat del valor de la cooperació, que té com a 
objectiu “la recerca del benefici per a tota la societat i que té com a fonament el respecte mutu 
per créixer i millorar”. Finalment, la Isabel i el seu fill Francesc, família d’acollida d’infants amb 
dificultats, han parlat del valor del diàleg i han defensat el fet de “mirar profundament per 
entendre clarament”.   
 
L’acte de cloenda de “Barcelona 2014, Any de la Família” ha comptat amb la participació de 
l’escriptora i divulgadora de continguts científics Catherine L’Ecuyer, autora del llibre “Educar 
en el asombro”. L’Ecuyer ha parlat del “gran repte” de transmetre els valors de la família als 
infants explicant que hi ha dos tipus de memòria, la semàntica relacionada amb els 
coneixements conceptuals i la biogràfica que reté el que hem viscut per experiències 
sensorials. L’Ecuyer ha destacat que aquestes dues memòries “no estan diferenciades a la 
infància i que es van diferenciant entre l’adolescència i l’edat adulta”. “Els nens no aprenen les 
coses a través de llargues explicacions abstractes, sinó que necessiten de relacions 
interpersonals i experiències”, ha comentat L’Ecuyer, que ha afegit que perquè els pares i 
professors puguin transmetre els valors als nens “els han d’encarnar a les seves pròpies vides 
cuidant de forma especial l’experiència sensorial dels nens durant la seva infància”. L’Ecuyer 
ha reivindicat que “l’aprenentatge vertader s’esdevé quan un nen és capaç de sentir les 
realitats senzilles que l’envolten i sorprendre’s davant la seva bellesa”.  
 
Pels infants assistents s’ha habilitat al Saló de Cròniques un espai de joc amb activitats al 
voltant del Joc de cartes de les Famílies de Barcelona creat amb motiu de “Barcelona 2014, 
Any de la Família”, alhora que s’ha pogut veure una exposició del procés participatiu de creació 
d’aquest joc. 
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