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XV Audiència Pública als nois i noies de Barcelona
Un bé comú com és l’espai públic, objecte d’anàlisi pels joves

Els joves extutelats a Europa
Un anàlisi en profunditat de Ferran Casas i Carme Montserrat

L’Observatori analitza els accidents dels infants
L’informe de FAROS trenca amb el tòpic de la mala sort i busca 
conscienciar la societat de les possibilitats de prevenció

L’Ofi cina de la No Discriminació fa deu anys
Amb  motiu de l’aniversari, Drets Civils de l’Ajuntament de 
Barcelona edita un llibre sobre el dret a tenir drets

20 anys de Convenció: La Infància al Món
La Comissió d’Infància i el BICE analitzen la situació de la infància 20 
anys després de la Convenció dels drets de l’Infant

Nova edició del premi de literatura Atrapallibres
El Consell Català del Llibre infantil i Juvenil incentiva la lectura

Save the Children llança a la xarxa Queremos jugar
La web és una eina de denúncia pels infants de l’estat dels parcs

Pla Director de la Infància i l’Adolescència de Catalunya 
2009-2013
La Secretaria d’Infància i Adolescència engega una campanya de 
difusió del PDIAC
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L’AUDIÈNCIA PÚBLICA ALS NOIS I LES NOIES 
APOSTA PER LA MILLORA DEL PAISATGE 
URBÀ 

Per a la XV Audiència Pública del curs 2009-2010, dins el context de refl exió 
urbana que es produirà al llarg de l’any Cerdà, els nois i les noies de Barcelona 
treballaran al voltant de la millora i la conservació del paisatge urbà, igual com van 
fer al curs anterior amb el tema de la interculturalitat. El programa de jornades 

informatives i d’activitats es podrà consultar a la web de l’Ajuntament de Barcelona.

L’Audiència Pública als nois i les noies de Barcelona és una proposta de participació social de l’alumnat  de 6è de primària, 
secundària i batxillerat, a partir del qual els nois i les noies fan propostes a l’Administració municipal.

DESINFORMACIÓ SOBRE L’EDUCACIÓ DELS JOVES EXTUTELATS 
En l’últim butlletí d’infància de la Generalitat s’ha publicat un article sobre la situació educativa dels nois i noies, de 

Catalunya i arreu, que han deixat el sistema de protecció social a la infància. L’article, de Ferran Casas, Carme Montserrat, 
l’Institut de Recera sobre qualitat de vida (IRQV)  i l’Universitat de Girona, intenta aportar dades sobre un tema del qual hi ha 
gran desinformació i pretén obrir un debat que podria culminar el març del 2010, en motiu d’unes jornades a Catalunya on es 
podran debatre els primers resultats de la investigació.

Segons l’article, excepte el Regne Unit, cap país europeu disposa d’estadístiques regulars sobre els resultats educatius dels 
i les joves extutelats pels sistemes de protecció social a la infància. La falta d’informació porta sovint a la negació del problema. 
No obstant això, són molts els ciutadans afectats. 

UN ESTUDI DE L’OBSERVATORI DEMOSTRA 
QUE LES LESIONS D’INFANTS I ADOLESCENTS 
ES PODRIEN PREVENIR

Un informe realitzat per l’Observatori de salut de la Infància i Adolescència 
(FAROS)- Sant Joan de Déu i la Fundació La Caixa, analitza l’incidència dels accidents 
en la mortalitat i en l’hospitalització de la població infantil a Espanya. 

L’objectiu de l’estudi és un canvi de mentalitat respecte els accidents que 
pateixen infants i adolescents, ja que, en general, es determina la mala sort com a 
causa principal. Per això, cal conscienciar tant als professionals com a la societat, que 
les conseqüències dels seus accidents es poden arribar a prevenir si es tenen en 
compte els determinants. L’estudi demana també una actuació normativa, una millora 
en productes i infraestructura i la revisió de l’actual model de mobilitat, ja que les 
col·lisions de vehicles a motor són la principal causa de lesions dels adolescents.

LA OFICINA DE LA NO DISCRIMINACIÓ CELEBRA DEU ANYS AMB LA 
PUBLICACIÓ DEL LLIBRE “TINC DRETS A TENIR DRETS” 

Drets civils de l’Ajuntament de Barcelona publica un llibre en motiu del 10è aniversari de la OND, Ofi cina de la No 
Discriminació, amb el nom de “Tinc dret a tenir drets. 10 històries personals per a la No Discriminació”.

L’ofi cina per la No Discriminació de Barcelona impulsa el diàleg per avançar en matèria de drets humans i s’encarrega 
d’assessorar a altres municipis perquè s’hi creïn serveis homòlegs al seu. L’objectiu és aconseguir la conscienciació social dels 
drets civils i ajudar a les víctimes que han patit la discriminació.
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LA COMISSIÓ D’INFÀNCIA I EL BICE PUBLIQUEN:  
“20 ANYS DE CONVENCIÓ: LA INFÀNCIA AL MÓN” 

La Comissió d’Infància i el Bureau Internacional Catholitique de l’Enfance (BICE) han editat, 
en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, un assaig que analitza la situació de la infància al 
món. El text, escrit en commemoració del 20è aniversari de la Convenció dels drets de l’Infant, 
té com a objectiu fer una crida a favor de la infància i remobilitzar a institucions, professionals i 
ciutadans sobre el tema.

EL CLIJCAT ESTIMULA LA LECTURA DELS INFANTS 
AMB UNA NOVA EDICIÓ DELS PREMIS DE LITERATURA 
“ATRAPALLIBRES”

El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) ha convocat el 5è Premi de Literatura 
Infantil “Atrapallibres” que té com a objectiu donar veu als infants i estimular-los en la lectura 
d’imaginació. Els nens i nenes dels centres de primària i biblioteques de Balears, Catalunya i País 
Valencià llegiran una sèrie de llibres prèviament seleccionats per una comissió d’experts publicats 
entre juny de 2088 i juliol de 2009 i després tindran l’oportunitat d’actuar com a Jurat, triant 
els millors llibres. La decisió que prenguin tindrà repercussió més enllà del centre escolar o la 
biblioteca des de la qual participin.

Els centres i biblioteques que es vulguin inscriure ho podran fer a la web del ClijCAT fi ns 
el 30 de desembre.

SAVE THE CHILDREN CONVIDA ALS NENS I NENES A DENUNCIAR EL 
MAL ESTAT DELS PARCS DELS SEUS MUNICIPIS

La web www.queremps www.queremosjugar.es és una eina que Save The Children ha posat en marxa amb la fi nalitat de 
proporcionar un fòrum als nens i nenes i a les seves famílies perquè denunciïn les irregularitat dels parcs dels seus municipis. 
Amb aquesta iniciativa la ONG reivindica el dret al joc, reconegut en la Convenció dels drets de l’Infant i en la Constitució 
espanyola, i contribueix a donar veu als infants. 

Un mes i mig després del seu llançament, la pàgina ja havia rebut més de 600 denúncies que seran traslladades per Save 
The Children als ajuntaments implicats.

ES POSA EN MARXA UNA CAMPANYA DE DIFUSIÓ DEL PDIAC: “JO JA 
SÓC DEL PLA. FES PLA I FAREM XARXA”

El Pla Director de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (PDIAC) 2009-2013, que articula les polítiques públiques 
d’infància i adolescència, ha endegat la campanya: “Jo ja sóc del Pla. Fes pla i farem xarxa”. L’objectiu és crear una xarxa social 
del Pla Director, iniciativa de la Secretaria d’Infància i Adolescència de Catalunya, a partir de la qual es puguin harmonitzar les 
polítiques en infància.

Butlletí d’informació sobre infància per a entitats i professionals vinculats a la TIAC

Per deixar de rebre el butlletí de la TIAC envia un correu a: administracio@tiac.cat


