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Xerrada per Educar per a l’eliminació de la discriminació racial
La Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona va organitzar la trobada

El CAC premia una miniserie documental protagonitzada per infants immigrats
“El món a les mans” mostra la visió de nens i nenes d’entre nou i dotze anys 

Trobada d’educadores i educadors socials interessats en polítiques d’infància
El CEESC està promovent la renovació i ampliació de la seva Comissió d’Infància

La Plataforma de Organizaciones de Infancia celebra la seva assemblea anual
En l’assemblea extraordinaria d’enguany s’hi han presentat tres noves entitats

De aquí no pasas, per un ús responsable de la xarxa entre els adolescents
La  campanya de Save The Children té un premi Proteus d’Ètica en comunicació i cultura 

Aprovat el tercer pla d’acció contra l’explotació sexual infantil d’Espanya
El III Plan de Acción contra la Explotación Sexual Infantil estarà vigent fi ns el 2013

Es constitueix a Barcelona la Xarxa pels Drets dels Infants i Adolescents
Enmarcada en l’acord ciutadà, la iniciativa compta amb l’experiència de la Festa dels Infants

Presentació del llibre Marta Mata Per avançar en l’Educació
A càrrec de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i Eumo Editorial

Horta-Ginardó treballa en xarxa amb famílies, infants i adolescents
La Generalitat, l’Ajuntament i la Diputació participen en el projecte Interxarxes 

L’infant també: la mediació com a eina del dret de participació
Diomira-Traç, la Comissió de la Infància i Mediació a tot món organitzen el curs
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PRINCIP IS I E INES DE L’EDUCACIÓ 
INTERCULTURAL I ANTIRACISTA

La Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona 
va voler commemorar el Dia Internacional per l’Eliminació de la Discriminació Racial, del 21 de març, amb la xerrada “Educar 
per l’eliminació de la discriminació racial”. La xerrada, que va tenir lloc  el passat 28 de març a l’Ajuntament, buscava donar a 
conèixer els principis i les eines de l’educació antiracista i l’educació intercultural. 

Destinada a mestres d’educació infantil i primària, professors/es de seundària i educadors/es, la xerrada va anar a càrrec 
de Miquel Àngel Essomba, director d’Unecsocat i expert en educació intercultural i Edgar Iglesias, professor al Departament de 
Pedagogia Aplicada de la UAB i membre de l’equip de treball del web Barcelonacontraelracisme.cat.

Aquesta activitat forma part del conjunt d’accions que l’Ajuntament de Barcelona porta a terme com a membre de la Coalició 
Europea de Ciutats Contra el Racisme (ECCAR). Entre elles, cal destacar la web Barcelonacontraelracisme.cat que pretén ser una 
eina de treball per a professionals de l’educació i que ofereix un banc de materials didàctics, disponibles en línia, especialitzats 
en educació antiracista i en educació intercultural.  

PREMI PER A LA DIVERSITAT EN L’AUDIOVISUAL 
PEL DOCUMENTAL SOBRE INFANTS IMMIGRATS

El món a les mans és una minisèrie documental de 13 capítols, 
amb13 nens i nenes d’entre 9 i 12 anys com a protagonistes,  que 

projecta una mirada sobre el fet migratori des de la perspectiva d’infants, fi lls de famílies immigrants, residents a la província de 
Barcelona. Es tracta d’una sèrie que busca sensibilitzar la població sobre el fet migratori, apropant-lo a la realitat quotidiana i 
desmuntant alguns estereotips tot explicant la riquesa intrínseca a la diversitat.

El programa, produït per Produccions Mínimes, per a la Xarxa de Televisions Locals i l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona va començar a emetre el 4 d’octubre de 2010. Dos mesos després, ha estat guardonat en el marc de les 
III Jornades de la Mesa per a la Diversitat (MDA), centrades en “La immigració en l’agenda política i els mitjans de comunicació”, 
amb el III Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual, en la categoria de televisió, concedit per la MDA del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC). La Mesa convoca cada any els Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual, que s’atorguen als programes, 
produccions o iniciatives audiovisuals que refl ecteixen millor la diversitat cultural de la nostra societat.  

TROBADA PER UNA PARTICIPACIÓ ACTIVA EN LES POLÍTIQUES D’INFÀNCIA DEL CEESC 
El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) va organitzar una trobada d’educadores i educadors 

socials interessats a participar activament en la política d’infància del col·legi. L’objectiu del CEESC és poder ampliar la Comissió 
d’Infància i Adolescència, fent que tothom que hi tingui interès pugui participar-hi i ajudant a que la visió de la infància que tenen 
les Educadores i els Educadors Socials estigui present arreu.

En la trobada, que es va fer el passat 23 de març, es van tractar diversos temes a treballar en la Comissió: posicionament 
del CEESC en matèria d’infància, seguiment de l’aplicació de la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, 
preparació d’activitats, espais de representació del CEESC, entre altres.

LA PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE INFANCIA CELEBRA LA SEVA ASSEMBLEA ANUAL
La Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), de la qual la TIAC forma part, va celebrar 

la seva assemblea anual el passat 28 de abril, en la qual, com cada any, es van fer ambdues assem-
blees: ordinària i extraordinària. 

En l’assembela ordinària els representants de les entitats d’infància, sòcies de la Plataforma van 
fer un breu recorregut per les diverses activitats que van posar en marxa el 2010 i totes aquelles 
previstes al pla d’acció del 2011. Finalment es van aprovar els pressupostos presentats per al 2011.

En l’assemblea extraordinària d’enguany, destinada a la possible entrada de noves entitats 
interessades en formar part de la POI, s’hi van presentar tres entitats, de les quals van acabar sent 
-ne admeses dues: Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas i Fundación SM. 



Butlletí núm. 22 abril de 2011

SAVE THE CHILDREN PROMOU L’ÚS RESPONSABLE DE LA XARXA ENTRE ELS ADOLESCENTS
“ De aquí no pasas” és la campanya de Save The Children dedicada a les xarxes 

socials i que té com a objectiu refl exionar  sobre  la necessitat d’un ús  responsable  de  
les  noves  tecnologies entre els adolescents. En un context social en el qual els nois i noies 
cada vegada estan més presents en les xarxes i tenen més accés a les noves tecnologies, 
Save The Children vol conscienciar els  més  joves  sobre  el  perill  d’una  mala  utilització  
de  les  xarxes  socials, a través de la pàgina www.deaquinopasas.org

La campanya de Save The Children, feta en col·laboració amb l’Agència Sr. Burns, 
va ser guardonada a fi nals del 2010 amb un premi Proteus en  la  categoria  de  Cul-
tura  i  comunicació. Els premis de l’Editorial Proteus pretenen destacar la contribució que 
tenen en valors a la societat diverses persones i institucions.

NOU PLA D’ACCIÓ CONTRA L’EXPLOTACIÓ SEXUAL DELS INFANTS A ESPANYA
S’ha aprovat el III “Plan de Acción contra la Explotacion Sexual de la 

Infancia y la Adolescencia” (PESI) d’Espanya, que estarà vigent des d’ara 
fi ns el 2013, tenint com a objectiu fomentar la prevenció i l’atenció de les 
diferents formes d’explotació sexual infantil i reestablir els drets dels nens 
i nenes víctimes d’aquests delictes.

En el Pla es recullen les observacions de les Institucions i entitats rela-
cionades amb la infància, membres de l’Observatori d’Infancia, òrgan 
adscrit al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, del qual la Plata-
forma d’Infància forma part, i dóna continuïtat als plans anteriors.

ES CONSTITUEIX A BARCELONA LA XARXA PELS DRETS DELS INFANTS I ADOLESCENTS 
El 29 de març es va presentar públicament la Xarxa de Drets dels Infants, una 

xarxa que parteix de les experiències prèvies en l’organització del Dia Universal de 
la Infància de forma coordinada entre entitats d’infància els anys 2009 i 2010. 

La xarxa té la fi nalitat d’enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa i 
promoció dels drets dels infants en el marc de la convenció sobre els Drets dels Infants 
amb especial èmfasi en el dret a la participació, mitjançant accions de sensibilització, 
processos d’incidència política i intercanvi entre entitats. Els objectius principals de 
la xarxa són: difondre la convenció dels drets dels infants i fomentar el dret a la 
participació dels infants.

Per tal d’impulsar la xarxa a fi nals de gener de 2011 es va crear un grup motor, integrat per 11 entitats que de forma coor-
dinada van treballar per a establir el funcionament futur de la xarxa. El Pla de treball per aquest 2011 inclou: Tenir incidència 
política (acte amb els candidats a les eleccions per a conèixer la seves propostes sobre infància i adolescència), organitzar la 
Festa de la Infància del 20 de novembre 2011(celebració del Dia universal dels drets dels infants, incorporant la participació dels 
nens i nenes en l’acte, i amb activitats prèvies a la festa, etc.).

ES PRESENTA EL LLIBRE DE MARTA MATA PER AVANÇAR EN L’EDUCACIÓ
L’Associació de Mestres Rosa Sensat i Eumo Editorial van presentar el passat 14 d’abril el llibre 

Marta Mata Per avançar en l’educació, a la sala d’actes de l’associació. Hi van intervenir diverses 
persones: Assumpta Baig -presidenta de l’Associació Àngels Garriga de Mata,  Antoni Tort -director 
de la col•lecció Textos Pedagògics, Joan Soler -coautor de l’estudi introductori de l’obra. 

El llibre és un recull d’articles que Marta Mata va publicar al llarg de la seva vida i que estan 
classifi cats en els quatre temes que sempre li van interessar molt: l’educació i l’escola, la formació de 
mestres, la llengua i la política.

El llibre pòstum de Marta Mata és el número 48 de la col·lecció Textos pedagògics, on l’editorial 
Eumo reuneix l’aportació dels més grans pedagogs de tots els temps.
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TREBALL EN XARXA AMB FAMÍLIES, INFANTS I ADOLESCENTS A HORTA-GUINARDÓ
Interxarxes és una experiència de treball en xarxa amb famílies, infants i adolescents 

que s’està duent a terme al districte d’Horta-Guinardó, des de l’any 2000. Hi participen la 
Generalitat, l’Ajuntament i la Diputació, a través dels corresponents departaments que inclouen 
la totalitat dels serveis públics d’atenció a la infància de 0-18 i els més importants d’iniciativa 
privada de la xarxa d’educació, salut i atenció social.

El projecte té el seu origen en la preocupació i refl exió dels professionals dels serveis 
públics d’atenció a la infància en relació amb la intervenció amb famílies multiassistides, ja que 
es detecta una descoordinació de les xarxes públiques de salut, atenció social i educació en 
l’àmbit de la infància i la família. Aquest fet provoca una duplicitat d’atenció en alguns casos 
i una absència d’intervenció en altres. Al mateix temps, genera, en ocasions, confl icte i rivalitat 
entre els serveis i un desconeixement mutu, tant pel que fa al tipus de problemàtiques ateses 
com als criteris d’actuació dels diferents professionals i serveis. 

Els objectius són la millora de la qualitat assistencial dels serveis, l’increment del coneixement de la realitat de la infància i la 
família al territori mitjançant la recerca  aplicada, la formació  i aprenentatge mutu dels professionals en el treball en xarxa i la 
formulació de propostes d’optimització dels recursos disponibles dins d’un pla més ampli de dinamització comunitària. 

CURS SOBRE LA MEDIACIÓ COM A EINA DEL DRET DE PARTICIPACIÓ
L’infant també: la mediació com a eina del dret de participació, és un curs que han organit-

zat Diomira-Traç, la Comissió de la Infància i Mediació a tot món, amb la col·laboració de la 
Universitat de Barcelona. El curs, que està programat per l’1 de juny, s’adreça principalment a 
personal tècnic, professionals, estudiants i membres d’entitats de l’àmbit de la infància i l’ado-
lescència. 

Amb aquesta formació es pretén principalment refl exionar sobre la metologia a aplicar 
en la mediació amb infants, aportar eines i recursos per als processos de mediació i conèixer el 
marc legal de la mediació amb infants. També és important preguntar-se si és possible trobar 
una fórmula renovadora per escoltar als infants en els processos de mediació, així com establir 
límits i redefi nir els rols i funcions. 

Per a inscripcions posar-se en contacte amb comunicacio@diomira.net o info@mediacioatotmon.com.

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 


