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S’inaugura la renovada exposició Després de l’ESO què?
per ajudar als i les joves a decidir el seu futur
L’exposició es va crear fa 5 anys per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania

Presentació del Manual de bones pràctiques en inclusió social i
educativa de nens, nenes i joves immersos en processos migratoris
El llibre neix del projecte CRONO de Cruz Roja Española i Nokia

El Col·legi de Psicòlegs, nova entitat membre de la TIAC
El COPC ha presentat els documents necessàris per entrar a la Taula

Aturem el tràfic sexual d’infants i adolescents, una campanya
realitzada conjuntament per ACIM i The Body Shop
Més de 70 països participen en la campanya contra el tràfic infantil

Presentació del llibre Els alumnes de la Generalitat. Els InstitutEscola republicans, de Salvador Domènech
Irene Balaguer, presidenta de Rosa Sensat, va presentar l’acte

Pares, fills i escola, el nou programa educatiu de la XTVL
El programa vol sensibilitzar la societat del rol educatiu de la família

Es publica el llibre Cap al Consell Nacional d’infància i adolescència
a Catalunya, sobre les últimes Jornades d’infància
Les jornades van ser organitzades per la Secretaria d’Infància i Diomira

Un manual d’Unicef i Save the Children aconsella als
periodistes a prioritzar l’interès del nen en les notícies
El text es basa en els principis de la Convenció dels drets del Nen
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ES RENOVA L’EXPOSICIÓ DESPRÉS DE L’ESO QUÈ?, QUE OFEREIX
ALS I LES JOVES EINES D’AJUDA PER A DECIDIR EL SEU FUTUR
En un context d’elevat índex de fracàs escolar, tant els nois i les noies que acaben amb
èxit l’ESO com els que no, han de conèixer tots els itineraris per continuar la seva formació.
Aquest és l’objectiu de l’exposició Després de l’ESO... què?, creada fa cinc anys per l’Àrea
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, i que ara es renova per fer-la més
atractiva i interactiva. A través del recorregut de l’exposició, destinada a estudiants d’ESO,
principalment els de 4rt que es troben en el moment d’escollir estudis, els joves poden conèixer
les seves diferents possibilitats formatives.
La diputada d’Igualtat i Ciutadania i regidora del districte de Sants-Montjuïc, Imma
Moraleda, va presentat el dijous 14 de gener la nova exposició a l’IES XXV Olimpíada de
Barcelona. Segons Moraleda, és important que els alumnes tinguin abast a aquesta informació
«per tal que el dia que hagin de triar ho puguin fer amb coneixement de causa».
Amb la renovació que s’ha fet de l’exposició es pretén apropar aquesta mostra, de manera estètica i conceptual, als i les
joves. L’exposició consta de set mòduls circulars amb informació bàsica i general de cada un dels itineraris que es poden seguir.
Aquesta informació s’amplia amb una guia on apareixen els diferents estudis de cadascun dels itineraris i es completa amb el web
Després de l’ESO... què?, que es pot consultar des de la pàgina de la Diputació de Barcelona.

CREU ROJA PRESENTA UN MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES EN INCLUSIÓ
EDUCATIVA DE NENS, NENES I JOVES IMMERSOS EN PROCESSOS MIGRATORIS

SOCIAL I

A partir de l’experiència acumulada per Creu Roja Espanyola al llarg dels anys
de treball en l’àmbit dels Menors Immigrants No Acompanyats, i com a resultat del
Projecte CRoNO, Creu Roja i Nokia han creat el Manual de Bones Pràctiques en Inclusió
Social i Educativa de Nens, Nenes i Joves Immersos en Processos Migratoris.
El Projecte CRoNO és n Programa d’Inclusió Social i Educativa de Joves Immigrants,
orientat a la intervenció socio-educativa de nens, nenes i joves immigrants no acompanyats i que es troben en situació de risc social. Creu Roja Espanyola, amb el suport de
Nokia SAU, va posar en marxa fa tres anys aquest projecte que ara els ha permès
presentar aquest manual de bones pràctiques.
L’objectiu del Manual és aportar una sèrie de guies per oferir atenció social i
educativa en relació als processos migratoris i proposar sis bones pràctiques, extretes dels millors projectes de suport, atenció,
acompanyament o inclusió de nens, nenes i joves immigrants o d’origen immigrant. La presentació es va fer a la seu Creu Roja a
Madrid, el 18 de gener, on es van donar a conèixer els resultats dels tres primers anys del projecte i el nou objectiu d’ampliar
CRoNO per poder garantir la continuïtat del projecte.

EL COL·LEGI OFICIAL

DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA
ENTRA A FORMAR PART DE LA TAULA PER LA INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA DE CATALUNYA
El Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) ha sol·licitat l’entrada
a la TIAC, que es formalitzarà en la propera assemblea que la Taula celebrarà
abans que s’acabi el primer trimsetre de l’any.
Amb la incorporació del COPC, són tres els col·legis de professionals que
actualment formen part de la TIAC: el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), el Col·legi d’Educadores i Educadors de
Catalunya, (CEESC) i el Col·legi Oficial de Pedagògs de Catalunya (COPEC).
Durant els últims mesos la Taula per la Infància i Adolescència de Catalunya (TIAC) ha estat treballant per ampliar el nombre
d’entitats membre de la Taula perquè hi hagi un màxim de representativitat possible d’associacions, col·legis, professionals, etc.
que treballen i/o es preocupen pels drets de la infància.
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ACIM I THE BODY SHOP FAN CAMPANYA CONTRA EL TRÀFIC
SEXUAL DE NENS I NENES I ADOLESCENTS
L’Associació Catalana de la Infància Maltractada (ACIM) està portant a terme amb The
Body Shop, una campanya anomenada Aturem el tràfic sexual d’infants i adolescents. Aquesta
campanya està en funcionament des del 2009 i té com a objectiu sensibilitzar la població
sobre l’Explotació Sexual Comercial Infantil (ESCI) a la nostra societat. S’estima que 1,8 milions de nens de tot el món pateixen explotació sexual amb finalitats comercials encara que
les xifres podrien ser més elevades tenit en compte la naturalesa clandestina del crim.
La campanya de The Body Shop, s’està realitzant en els més de 70 països que participen, com l’ACIM, en la xarxa ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of children for sexual purpouses) contra l’Explotació Sexual Comercial Infantil.
A finals d’any es va inaugurar una nova botiga de The Body Shop a Barcelona, on
van participar representants d’ACIM per donar informació sobre el Tràfic d’infants. Amb els
diners recaptats en la venta de la Crema de Mans Mans suaus i Amb Bon Cor, es faran programes de conscienciació i prevenció i es donarà assistència a les víctimes de tràfic sexual.

SALVADOR DOMÈNECH EXPLICA LA REALITAT DELS INSTITUT-ESCOLA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA DURANT LA II REPÚBLICA A TRAVÉS DELS RELATS D’ANTICS ALUMNES
Els alumnes de la Generalitat. Els Institut-Escola Republicans, de Salvador Domènech,
ens acosta, a través de les vivències d’antics alumnes, a la realitat dels Institut-Escola de
l’època. Amb aquest llibre, que suposa el tancament a la seva anterior obra Els alumnes
de la Generalitat, l’autor explica el dia a dia dels alumnes als Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya durant la II República, centres que treballaven per a la renovació
pedagògica i la formació en valors. Editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
el llibre compta amb uns prologuistes d’excepció, els antics presidents de la Generalitat
Jordi Pujol i Pasqual Maragall.
La presentació del llibre es va fer el 13 de gener, a la seu de l’Associació de Mestres
Rosa Sensat, presentat per la presidenta de l’associació, Irene Balaguer. L’acte va comptar amb l’assistència de l’expresident Pasqual Maragall; Montserrat Ballarín, Regidora
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona; Ramon Burgués, Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell; Carme Garcia, Presidenta de l’Àrea d’Educació de la Diputació de
Barcelona i Maria Jesús Bono, Directora General de la Memòria Democràtica. També hi
van anar antics alumnes en representació dels tres Institut-Escola que tenia Barcelona:
l’Institut-Escola de la Generalitat, l’Institut-Escola Pi i Margall i l’Institut Ausiàs March.

UN NOU PROGRAMA DE TELEVISIÓ BUSCA SENSIBILITZAR LA SOCIETAT DE LA IMPORTÀNCIA
QUE LES FAMÍLIES AGAFIN CONSCIÈNCIA DE LA SEVA FUNCIÓ EDUCATIVA
Pares, fills i escola és un programa de televisió creat amb l’objectiu de sensibilitzar la societat de la importància del rol educatiu de
les famílies. Es tracta d’una sèrie de 13 capítols, produïda per Canal
Terrassa Vallès, que va comença les emissions el passat 16 de gener de
2010 a través de diverses televisions integrades a la Xarxa de Televisions Locals (XTVL). En els primers capitols ja s’ha tractat els temes de les
emocions i els sentiments, l’esforç per fer les coses, l’educació audiovisual i
l’orinetació dels estudis i el futur professional dels nens i nenes i joves.
La idea del programa neix de l’experiència de col•laboració amb
la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Secundària
(FAPAES) en el projecte Experiències educatives, que es va emetre per 25
TV entre el 2006 i el 2008. El nou projecte ha estat possible gràcies a la
participació de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i l’Àrea d’Educació de
la Diputació de Barcelona. De la feina de creació de continguts, confecció
dels guions i selecció de participants, se n’ha encarregat FAPAES.
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ES PUBLICA EL LLIBRE CAP AL CONSELL NACIONAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A
CATALUNYA, SOBRE LES ÚLTIMES JORNADES D’INFÀNCIA DEDICADES A LA PARTICIPACIÓ
En el context d’aprovació de la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i Adolescència, que pretén visualitzar l’infant i
l’adolescent com a subjecte de drets i d’oportunitats, es van celebrar les Jornades Cap al
Consell nacional d’infància i adolescència a Catalunya, amb la finalitat principal d’impulsar el
Consell. Precisament, aquesta Llei posa èmfasi en potenciar la participació ciutadana dels
nes, nenes i adolescents, promovent la creació d’espais de participació territorial a l’àmbit
local i té com a objectiu la creació del Consell Nacional d’Infància a Catalunya com a òrgan
de participació d’aquest sector.
Les jornades, organitzades per la Secretaria d’Infància i Adolescència, en col·laboració
amb l’associació Diomira, els dies 25 i 26 de maig, van suposar un espai per reflexionar
sobre els drets dels infants i posar en comú experiències de participació infantil a Catalunya,
a partir de les quals es pogués avançar en la creació del Consell nacional que afavoreixi la
participació social dels infants i dels adolescents com a ciutadans de ple dret.
El llibre de les jornades recull les reflexions que es van fer durant aquells dies, tant per
part de càrrecs electes i personal tècnic de les corporacions locals, com de les organitzacions,
associacions i entitats catalanes que treballen en l’àmbit de la infància, així com dels experts i
professionals especialitzats en el sector i tots aquells oients que van participar dels debats.

UN MANUAL ACONSELLA A PERIODISTES PER AL TRACTAMENT DELS INFANTS ALS MITJANS
Infancia i Mitjans de Comunicació: Recomanacions per al Tractament de la Infantesa en els Mitjans de Comunicació, és un manual fet per Unicef Comité Comunitat
Valenciana i Save the Children, que recomana prioritzar l’interès superior del nen
davant la presa de decisions, i en les notícies relacionades amb infants.
El text dona vuit recomanacions per dotar els periodistes de pautes i recursos
a l’hora de tractar notícies relacionades amb la infància, de manera que es tinguin
en compte els seus drets. Basat en els principis establerts en la Convenció sobre els
Drets del Nen de 1989, el manual demana que es respecti el principi d’universalitat dels drets dels nens, es garanteixi l’exactitud i contextualització adequada dels
continguts de les notícies sobre infància, i es protegeixi la imatge i la identitat dels
nens i nenes. També fa una crida per garantir el dret a la participació dels infants
en els mitjans de comunicació.
L’informe és el resultat d’un procés de consultes fetes a més de 50 professionals del periodisme, que s’enmarca dins d’un projecte subvencionat per la Conselleria de Solidaridad i Ciutadania. El manual s’ha
distrubuït entre els periodistes de la Comunitat Valenciana i està disponible gratuïtament, en versió impresa i en format digital.

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

