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CAMPANYA “FES SOROLL PELS OBJECTIUS DEL MIL·LENI”
A meitats de setembre s’ha celebrat, a Nova York, la Cimera de les Nacions Unides
pels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni, amb el propòsit d’avaluar els avenços i
reptes pendents i poder concretar l’agenda per complir de cara al 2015. Al voltant de la
Cimera s’han programat diverses accions per recolzar l’assoliment dels objectius i recordar
als governants la promesa que varen fer fa deu anys. L’any 2000, 189 caps d’Estat i de
Govern varen subscriure la declaració del Mil·leni i els 8 objectius que se’n deriven.
A Catalunya, s’ha impulsat la iniciativa “Fes soroll pels ODM” de manera conjunta i
amb la col•laboració de diverses entitats i xarxes de la societat civil i moviments associatius,
a través d’accions com ara la celebració d’un acte reivindicatiu i mediàtic a Barcelona, debats o amb la participació i promoció de
la campanya a les Festes de la Mercè. Durant tot el mes es poden consultar i/o registrar accions al web de l’Oficina a Barcelona
de la Campanya del Mil•lenni de Nacions Unides (SenseExcuses.org).

EL PLA DIRECTOR DE LA INFÀNCIA
CATALUNYA ESTRENA BLOC

I L’ADOLESCÈNCIA DE

El Pla Director de la Infància i l’Adoelescència (PDIA) compta des d’aquest estiu amb
un nou canal de comunicació amb tota la població que busca estar al dia de les activitats que es fan en l’àmbit de la infància i l’adolescència. El bloc del PDIA vol ser un lloc
d’intercanvi, creació i construcció de coneixement del sistema de polítiques públiques en
infància i adolescència. Per acosneguir-ho, és necessari aconseguir un treball conjunt, que
faci créixer el bloc i que sigui útil i interessant entre tots i totes i per tots i totes. Per això el
missatge que s’envia des del PDIAC és: fes xarxa!
D’altra banda, si al visitar el bloc, blocs.gencat.cat/pdia, creieu que hi ha notícies o
referències a afegir i no les hi trobeu, no dubteu en contactar amb el PDIAC: pdiac.dasc@gencat.cat.

PROJECTE

SOBRE ESTRATÈGIES EDUCATIVES

El projecte INCLUD-ED analitza les estratègies educatives que contribueixen a superar les desigualtats i que fomenten la
cohesió social, i les que generen exclusió social, centrant-se especialment en els grups vulnerables i marginalitzats. Europa necessita
identificar aquestes estratègies que, a la vegada, seran utilitzades per les persones encarregades del disseny de polítiques, les
persones al càrrec de la gestió educativa, el professorat, l’alumnat i les famílies, i que contribueixin a elaborar noves polítiques.
INCLUD-ED és la investigació sobre educació escolar de més rang científic i recursos que s’ha fet fins ara des del Programa
Marc d’Investigació de la Comisisó Europea. L’equip oficial té 53 investigadors i investigadores d’universitats i centres d’investigació de 14 països de la Unió Europea. El projecte es centra en l’estudi de les interaccions entre els sistemes educatius, els agents i les
polítiques, fins al nivell obligatori (infantil, primària, secundària, i els programes de formació professional i d’educació especial).

EL FRACÀS ESCOLAR, A ANÀLISI EN EL IV INFORME FAROS
L’últim informe FAROS “L’aprenentatge en la infància i l’adolescència. Claus per evitar el
fracàs escolar” analitza un dels problemes més greus del nostre país, el fracàs escolar (FE), que
en el nostre sistema educatiu es dóna en un 30 % dels alumnes, el doble de la mitjana dels països
europeus. L’informe recull els aspectes que intervenen en aquest fracàs escolar així com altres
factors que hi estan relacionats. FAROS també fa un recull de propostes per millorar els resultats
educatius i parla de l’educació en la diversitat, d’estratègies a l’aula o l’aprenentatge cooperatiu,
entre d’altres propostes i aspectes educatius a tenir en compte davant els trastorns d’aprenentatge
dels nens i nenes. L’informe es pot consultar a la web de FAROS Sant Joan de Déu.
FAROS Sant Joan de Déu és l’Observatori de la salut de la infància i l’adolescència i té com a missió recollir i analitzar
informació de rellevància en l’àmbit de la salut infantil i de l’adolescència, per tal de generar i difondre coneixement de qualitat
en aquest camp, tant pel professional de la salut, com pels educadors, com per la societat en general, partint de la premissa que
cal conèixer per actuar de forma responsable.
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CONUSLTA EUROPEA PER AVALUAR LA SITUACIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA
La Comisió Europea està duent a terme una consulta sobre els Drets de la Infància per desenvolupar l’estratègia de la Unió
Europea (UE) en aquest camp de cara al 2011-2014, dirigida a les diverses entitats catalanes per col·laborar entre tots. L’objectiu
és concretar accions que estiguin pensades per desenvolupar en l’àmbit de la Unió Europea i que generarien valor afegit així com
permetrien conèixer les seves experiències particularment exitoses de promoció dels drets de la infància. D’altra banda també
s’han demanat dades creïbles i concretes, a més d’exemples de la situació a nivell local, pel que fa a problemes i solucions.
L’objectiu de la Comissió és treure a finals d’any una comunicació en matèria de drets de la infància, en el qual les diferents
entitats hagin pogut donar la seva opinió i hagin ajudat a elaborar una estratègia comuna, per la qual cosa s’ha elaborat un
qüestionari concret d’avaluació del compliment del drets dels infants dirigit a les entitats. Anteriorment, a l’any 2006, la Comissió
Europea ja va adoptar una comunicació sota el títol “Cap a una Estratègia de la Unió Europea sobre els Drets de la Infància”, destinada a desenvolupar una base comuna per la protecció efectiva dels drets del nen en les polítiques internes i externes de la UE.

EL 2N CONGRÉS D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA BUSCA ENFORTIR EL TEIXIT ASSOCIATIU DE LA CIUTAT
El segon Congrés d’Associacions de la ciutat, organitzat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), va engegar motors
per la Festa de la Mercè, en la qual es va llançar el Temes Clau número 14, dedicat al congrés. L’acte inaugural va ser el passat
22 d’octubre al Casino de l’Aliança del Poblenou i hi van participar més de 250 entitats de Barcelona. Representants de diversos àmbits del moviment associatiu de la ciutat van presentar nou
ponències sobre els tres eixos de debat del 2n Congrés: el reconeixement de les associacions, el
seu finançament i l’ús i la gestió dels espais i equipaments de la ciutat. Els ponents van llençar al
públic algunes propostes de millora del sector, entre elles, la modernització del moviment associatiu, la col·laboració i compartiment de recursos entre les entitats, una major participació en el si
de les entitats, la creació de mecanismes de legitimació social del Codi Ètic de les associacions o
la transparència de les administracions públiques en la concessió de subvencions.
Des d’ara fins al mes d’abril de 2011, dins del marc del 2n Congrés, s’organitzaran debats sectorials i debats territorials als
deu districtes de la ciutat. L’objectiu d’aquestes trobades és que les associacions elaborin propostes de millora del sector i un cop
consensuades, en finalitzar el procés del 2n Congrés, aquestes fixaran les bases per a l’elaboració del Pla de Suport Associatiu,
on es recolliran les mesures de suport al sector associatiu a aplicar pel govern municipal durant el període 2011-2015. Per a més
informació es pot visitar la pàgina web del 2n Congrés, www.congresassociacionsbcn.cat.

LA FAPMI LLANÇA UNA NOVA CAMPANYA CONTRA EL MALTRACTAMENT INFANTIL
La FAPMI, Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, fa quatre anys
que desenvolupa actuacions per prevenir el maltractament infantil i sensibilitzar a la societat
sobre aquest problema. Aquest estiu han posat en marxa la III Campanya de Prevenció del Maltractament Infantil, a nivell estatal, amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat i Política Social.
L’objectiu principal de la campanya és la sensibilització social, per tal d’aconseguir que
la societat s’impliqui en la prevenció i detecció del maltractament infantil. Per aconseguir-ho, la
difusió s’ha basat en la distribució de missatges i imatges per correu electrònic amb una periodicitat quinzenal. La campanya, que va començar el 24 de juny però no té data final, s’ha llançat
també a través de les xarxes socials. D’aquesta manera s’ha aconseguit accedir al màxim de
destinataris possibles i diversos. D’altra banda també s’ha buscat facilitar la tasca dels mitjans de
comunicació, on el problema del maltractament infantil poques vegades surt a la llum.

ACCIÓ SOCIAL I LES ENTITATS MUNICIPALISTES ACORDEN NOU MODEL DE FINANÇAMENT
Després de l’aprovació de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència i de la Llei de Serveis Socials,
era necessari fer una actualització i una reestructuració de la definició i les funcions dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA). És per això que el Departament d’Acció Social i Ciutadania va tancar l’acord amb la Federació de Municipis de
Catalunya(FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) un nou model de finançament i de treball pels EAIA.
El nou model representa per aquest 2010 un increment de més del 3% respecte els 14 milions d’euros que s’hi van destinar
el 2009. La gestió d’aquests serveis, destinats a la protecció dels menors en situació de risc, es troba delegada als ajuntaments
i als consells comarcals, tot i que el seu finançament correspon a la Generalitat de Catalunya. A tot Catalunya hi ha 48 equips
especialitzats i la seva actuació és fonamental per a la detecció de situacions de maltractament. Quan es detecta un cas de risc,
es fa un estudi de la situació del menor i de la seva família i es proposa una mesura: treballar amb l’infant dins la pròpia família,
ingressar a un centre, cercar una família d’acollida o ser proposat per adopció.

Butlletí núm. 19

setembre-octubre de 2010

PRIMERA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL SOBRE MOVIMENTS MIGRATORIS INFANTILS
Milions de nens i nenes es desplacen, tant dins les fronteres del seu propi país com entre països, amb o sense els seus pares de manera que la infància ha esdevingut part important dels moviments de població a gran escala. Malgrat això, en els debats sobre protecció i migració infantils,
la infància emigrada o que es queda sola pel camí és generalment invisible. Conseqüentment, les
polítiques per donar suport a aquests nens tan vulnerables són molt fragmentades i incoherents.
És per això que la Conferència Internacional sobre Moviments Migratoris Infantils: mesures de protecció i suport ha reunit entre els dies 5 i 7 d’octubre a un gran nombre d’agents polítics i socials
d’arreu del món per tal d’analitzar amb profunditat la situació actual de la infància desplaçada i
les actuals respostes al problema. També ha comptat amb la participació de vuit nens i nenes de diferents parts del món que han
traslladat la visió de tots els seus companys i companyes.
Durant tota la conferència s’ha treballat a partir d’un document que el GMC va presentar durant el mes de maig, l’informe
“Marxar de Casa”, produït per Save the Children per encàrrec del GMC i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L’informe pretén donar veu al gran nombre de nens i nenes desplaçats que són invisibles avui i posa de manifest els riscs als que fan
front, les expectatives que tenen i les vertaderes causes per marxar de casa en les seves pròpies paraules. L’informe arriba a una
sèrie de conclusions i recomanacions basades en les peticions i testimonis d’aquests nens i nenes.

LA PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE INFANCIA FA CAMPANYA CONTRA LA POBRESA
La POI, Plataforma d’Organitzacions d’infància, llança una campanya en la qual es pregunta “Ens la juguem, o ho canviem?”,
en l’any europeu dedicat a l’erradicació de la pobresa infantil. El 24% dels nens i nenes d’Espanya pateixen algun tipus de
pobresa, ja sigui a nivell d’habitatge, ineficiència sanitària, atur dels pares i mares, etc. Per tant, un de cada quatre nens i nenes
viu en una llar en la qual les rentes dels seus familiars estan per sota del nivell considerat de “risc de pobresa”-establert en un
60% de la renta mitjana-. D’aquesta manera Espanya se situa en el quart país europeu amb més taxa d’atur.
De moment, les polítiques públiques no han aconseguit acabar amb aquestes
situacions, per la qual cosa actualment a Espanya que els nens i nenes pateixin
pobresa és una qüestió de sort o atzar: segons on neixis, el temps durant el qual
la família tingui feina, entre altres. Per això, la POI ha decidit posar en marxa
una campanya que ajudi a canviar que aquesta situació de pobresa dels infanta
quedi en mans de l’atzar.
Per participar de “Nos la jugamos o lo cambiamos?” i poder consultar les
idees i missatges que es van recopilant al llarg de la Campanya, es pot fer a
través de noslajugamosocambiamos.org

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

També ens trobareu a Facebook i a WWW.TIAC.CAT

