
              

Un documental mostra les trajectòries vitals dels joves 
immigrats en el Congrés Internacional Catalunya 2.0
El secretaria de Joventut va presentar el vídeo participatiu

Realidades Paralelas ens apropa a la realitat dels nens amb 
Síndrome de Down
El disc s’enmarca en la celebració dels 25 anys de la FCSD

CIRCARE inaugura l’exposició Infància Robada
La mostra mostra l’experiència dels menors del franquisme

1.100 escolars van assistir a la presentació de la XV Audiència 
pública als nois i les noies de Barcelona
24 escoles participen aquest any al projecte de l’Institut Educatiu

La Secretaria d’Infància i Adolescència ha editat un llibre 
sobre la participació dels infants a la ciutat
L’autora, Ana Novella, s’ha centrat en el Consell d’Infants de St. Feliu

Número especial 20-N de la revista Infància a Europa 
La publicació forma part d’una important xarxa de revistes europees

Infants i adolescents van celebrar el Dia Universal de la Infància 
en una festa on participaven diverses entitats d’infància
La celebracoió es va fer a la Ciutadella, on es va fer volar un estel

Infants i adolescents defensen els seus drets el 20-N
Més d’un centenar d’infants i joves van assistir a l’acte del Parlament

Jornada: Infants i adolescents amb drets i oportunitats
Els Infants de l’Hospitalet van participar en l’acte pel dia de l’Infant

Acció Social ha fet entrega dels Reconeixements de la Infància 
en la celebració dels 20 anys de la Convenció
Els guardonats són personalitats, entitats i associacions de la infància
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Joves immigrats expliquen les seves traJectòries de vida en un documental
En el marc del Congrés Internacional de Catalunya 2.0: els fills i les filles 

de les migracions, el secretari de Joventut del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, Eugeni Villalbí, va presentar un documental participatiu fet per 
uns joves d’origen immigrat. 

El documental de 35 minuts de durada, recull les percepcions, opinions i 
vivències de joves que s’han socialitzat a Catalunya, però que compten amb 
un bagatge cultural dels llocs de procedència de les seves famílies. Els propis 
protagonistes de les trajectòries de vida són cooproductors del vídeo, fet 
durant el procés de consulta i recollida de propostes per al Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya 2010-2020, en diferents municipis catalans.

El Congrés Internacional, organitzat per la Secretaria d’Immigració, 
després de tres dies de ponències, va concloure destacant el protagonisme 
que tindrà aquest col·lectiu de joves immigrats dins de la societat catalana i la necessitat d’assegurar-los una bona integració.

un disc ens apropa a la realitat de les persones amb síndrome de down 
La SGAE i la Fundación Autor s’han unit a la Fundació Catalana Síndrome de Down en un 

iniciativa solidaria que a través de la música apropa a la societat la realitat de la Síndrome 
de Down. Han promogut un disc, titulat Realidades paralelas. Dos Mundos que son uno, editat 
per Sello Autor, que s’enmarca en els actes de celebració dels 25 anys de la Fundació Cata-
lana Síndrome de Down (FCSD).

Realidades paralelas és el treball de deu lletristes amb la síndrome de Down, que han 
pogut  expressar les seves idees i sentiments a través de la música i que han comptat amb tres 
músics que han col·laborat en el projecte. Ideat per la neurobiòloga del Centro de Regulación 
Genómica (CRG) de Barcelona, Mara Dierssen, junt amb la FCSD, el disc és un projecte musi-
cal inclusiu que contribueix a millorar la integració social de les persones discapacitades.

el grup de recerca Històrica circare 
inaugura una exposició que recull experiències 
de menors tutelats per l’estat franquista 

Infància Robada. La protecció de menors en el franquisme és una mostra 
de les experiències de persones que durant la seva infància van ser tutelades 
per l’Estat franquista. L’exposició, que es podrà visitar fins al 23 de desembre 
al Centre d’Informació i Recursos per les Dones, té com a objectiu fer visible la 
infància i la joventut que van ser tutelades durant el franquisme.

La iniciativa de CIRCARE recull els testimonis dels milers de nens i nenes que es van trobar sense família al acabar la guerra 
i mostra la organització, el funcionament i la ideologia de les institucions que se’n van fer càrrec, dins el marc polític i social de 
la Dictadura. El Grup de Recerca Històrica CIRCARE està format per tres historiadores especialitzades en estudis de la dona i la 
infància, per la qual cosa en aquesta exposició s’ha centrat un especial interès en les diferències existents entre l’educació que 
rebien els nens, i la que rebien les nenes. 

més d’un miler d’alumnes van a la presentació de la xv audiència pública
L’Audiència Pública dels nois i les noies de Barcelona d’aquest any compta amb la participació de 24 escoles de la ciutat. 

1.100 alumnes, d’entre 11 i 17 anys, van assistir a la presentació que es va fer del projecte educatiu al Parc del Port Olímpic de 
Barcelona a finals del mes d’octubre i que va comptar amb la presència de la regidora d’Educació, Montserrat Ballarín.

Enguany els nois i les noies de 6è fins a Batxillerat s’encarregaran de proposar millores del paisatge urbà. En altres edicions 
han reflexionat sobre la participació dels infants en la vida social, la mobilitat, la preservació del patrimoni o la interculturalitat, 
entre altres temes. Impulsat per l’Institut Municipal d’Educació Barcelona, l’Audiència Pública dels nois i les noies de Barcelona és 
una iniciativa que es duu a terme des del curs 1994-95 i que des d’aleshores ha contribuït a ajudar a que els alumnes adquireixin 
protagonisme com a ciutadans de ple dret i participin de la ciutat. El novembre de 2002, aquest projecte va rebre la menció 
especial de “bona pràctica educativa” per part de la Unicef. 
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la secretaria d’infància i adolescència edita un llibre d’ana m. novella 
sobre participació a partir de l’experiència d’un consell d’infants

La participació dels infants a la ciutat des del Consell d’Infants és el llibre que ha publicat la Secretaria d’Infància i Adolescèn-
cia de Catalunya dins la col·lecció Infància i Adolèscencia. El llibre té el seu origen en la tesi doctoral d’Ana M. Novella, del Grup 
de Recerca en Educació Moral (GREM) de la Univesritat de Barcelona. 

La tesi d’Ana M. Novella no és només el resultat de molta feina de recerca i reflexió si no que és també el testimoni d’una 
experència real i concreta de participació infantil. L’autora és i ha estat durant anys assessora i dinamizadora del Consell Infantil 
de Sant Feliu de Llobregat. La seva feina de recerca, recullida en aquets llibre, dota a l’experiència d’una sòlida fonamentació 
teòrica, facilita la trasferència d’un procés educatiu com aquest i contribueix a legitimar i normalitzar el drets dels infants a la 
participació social.

20 anys de convenció dels drets dels infants a la revista InfàncIa a Europa
La revista Infància a Europa ha dedicat el seu número 17 als drets dels infants 

en la commemoració dels 20 anys de la Convenció. Irene Balaguer, de l’associació 
de mestres Rosa Sensat, forma part del consell de redacció de la revista que en la 
seva última publicació reflexiona sobre la Convenció dels drets dels Infants.

Infància a Europa és una publicació dirigida a persones interessades en l’edu-
cació de la infància i per a aquelles que treballen amb nens i nenes d’entre 0 i 10 
anys. La revista ofereix informació sobre polítiques, recerques i pràctiques europees. 
Publicada en vuit llengües diferents per una xarxa de revistes europees, Infància a 
Europa té una gran rellevància per la seva contribució al diàleg i l’intercanvi d’expe-
riències dins l’àmbit europeu.

nens, nenes i adolescents celebren els 20 anys dels infants 
en una festa que va reunir diverses entitats d’infància

El diumenge 22 de novembre al Parc de la Ciutadella es van reunir nens i nenes i adoles-
cents per celebrar el Dia Universal de la Infància. La festa va durar tot el matí i va comptar amb 
diferents activitats i tallers organitzades per diverses entitats d’infància, així com actuacions 
muscials, conta contes, etc.

Els infants no només van participar en les activitats organitzades, també van ser protago-
nistes de les actuacions i també van ajudar als conductors a presentar l’acte. Durant la jornada 
els nens i nenes assistents van escriure els seus millors desitjos per a tots els infants del món i a les 
12 del migdia els van fer volar en un Estel simbòlic dels Drets dels Infants.

En motiu dels 20 anys de la Convenció dels drets dels infants diverses entitats de l’àmbit 
de la infància, amb l’ajuda de nens i nenes i coordinat pel Col·legi d’Educadores i Educadors de 
Catalunya (CEESC), van fer una sèrie de videoclips, cadascun dedicat a un dret concret i que es 
van poder veure projectats al llarg de la celebració.

nens i adolescents fan de diputats en el dia 
mundial de la infància al parlament

Més de cent quaranta nens i nenes i adolescents d’entre onze i disset 
anys  van assitir al Parlament el 20 de novembre, en una simulació plenà-
ria amb motiu del Dia Universal de la Infància i del vintè aniversari de la 
Convenció sobre els drets dels infants. 

Durant l’acte Drets, infants i Parlament, presidit per Ernest Benach, 
alguns infants i joves participants van exposar les ponències que havien 
elaborat sobre alguns dels articles de la Convenció, entre els quals es van 
referir al dret a la llibertat d’expressió, al de la llibertat de creença, al  
d’associació o al de tenir una família. També van reivindicar la necessitat 
que infants i adolescents siguin escoltats. 
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nens i nenes van participar en la Jornada que es va organitzar a l’Hospitalet 
el dia mundial de la infància: Infants I adolEscEnts amb drEts I oportunItats

El 20 de novembre, en motiu dels 20 anys de la Convenció, l’Ajuntament de Hospitalet i la Diputació de Barcelona van 
organitzar una jornada dedicada a parlar sobre els drets i les oportunitats dels nens i nenes i adolescents. Diversos experts i 
professionals de l’àmbit d’infància van assitir a l’Auditori de l’Hesperia Tower on va tenir lloc l’acte que va durar tot el matí.

Durant la jornada Infants i adolescenrs amb drets i oportunitats, els assistents van poder veure mostres de propostes socioedu-
catives sobre els drets dels infants i escoltar una conferència on es reflexionava sobre la manera d’actuar dels professionals que 
garanteixi els drets dels nens i nenes. Els Infants de l’Hospitalet també van ser presents en la jornada, on van opinar sobre els seus 
drets. A més, es va organitzar una Taula d’experiències i una Taula Rodona per acabar de reflexionar sobre la situació en la qual 
es troba actualment la defensa dels drets dels nens i nenes. 

acció social Ha lliurat els primers rEconEIxamEnts a la InfancIa
En motiu del 20è aniversari de l’aprovació dels drets dels infants, i en el marc de la tramitació de la nova llei d’infància 

al Parlament de Catalunya, Acció Social i Ciutadania ha lliurat per primer cop uns guardons en Reconeixament a la Infancia. 
L’objectiu és reconèixer a persones, entitats i empreses que treballen en benefici dels infants i adolescents del país, perquè reco-

neixent la seva tasca es doni als nens, nenes i adolescents el paper que 
es mereixen en la societat.

En aquesta primera edició, els guardonats en les diverses cata-
gories van ser: Jordi Cots  (Infància i Drets), Hospital Sant Joan de Déu 
(Salut), Pallassos sense fronteres (Arts escèniques), Pilarín Bayés i de Luna 
(Arts visuals), Consell d’Infants de St. Feliu de Llobregat (Participació), 
Fundació FC Barcelona (Esport), Cavall Fort (Mitjans de comunicació), 
Josep Vallverdú i Aixalà (Literatura), Cinc dits d’una mà (Música), Associ-
ació de Mestres Rosa Sensat (Educació), Obra Social de La Caixa (Acció 
social), Campanya del Mil•leni de les Nacions Unides (Cooperació), A 
Bao A Qu (Creació audiovisual), Fundació Privada Carmen i María José 
Godó (Mecenatge), Fundació Marianao (Dinamització comunitària).

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

Per deixar de rebre el butlletí de la TIAC o per fer-nos arribar informació per difondre 
de la vostra entitat, 

envieu un correu a: administracio@tiac.cat

www.tiac.cat


