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CAMPANYA ATUREM EL TRÀFIC D’INFANTS I ADOLESCENTS AMB FINALITATS SEXUALS
En l’actualitat al voltant d’1 milió de nens i adolescents pateixen cada any les conseqüències del tràfic amb finalitats d’explotació sexual. La presentació de mes de 90.000
signatures forma part d’una campanya engegada per l’ACIM com a representant a
Espanya de la Xarxa Internacional ECPAT i The Body Shop, iniciada el 2010 en resposta
a la creixent vulnerabilitat dels nens, nenes i adolescents enfront el tràfic sexual.
La campanya consisteix en una recollida de signatures que arriba actualment, a
nivell mundial, als 6, 5 milions de les quals 2,3 procedeixen de la Unió Europea. A Espanya més de 90.000 persones han manifestat la seva voluntat de sol·licitar reformes legals
amb la finalitat de: facilitar una protecció sistemàtica i assistència especialitzada dels
nens, nenes i adolescents víctimes de tracta a Espanya; festinar els béns decomissats en les operacions contra les xarxes de tracta
a l’assistència i empara necessaris per aconseguir la rehabilitació de nens, nenes i adolescents víctimes de l’explotació sexual.

UNA NOVA VISIÓ DE LA MIGRACIÓ A CARTES AL MEU FILL. UN CATALÀ DE SOCA-REL, GAIREBÉ
Saïd El Kadaoui va néixer al Marroc el 1975 i viu a Catalunya des dels set anys. En el seu
llibre dirigeix al seu fill Elies unes cartes, en les quals s’hi barreja la tendresa, ironia i humor, amb la
intel·ligència i esperit crític. El llibre conforma una visió nova i valenta de les migracions, en el qual
s’esplica la la relació entre nosaltres i els altres, la identitat personal i el sentiment de pertinença a
una cultura, o a més d’una. Algunes de les cites, que permeten fer-se una idea del llibre són:
«Sovint em diuen que no semblo marroquí, com si m’estiguessin dient un compliment, una floreta.
“I per què t’enfades, noi, si jo volia alegrar-te el dia?”, em va dir una vegada una senyora. Durant
l’adolescència em molestava molt, moltíssim, que, per una banda, no es deixés de gratar la nafra
de la diferència estigmatitzant i, per l’altra, se m’intentés recompensar disfressant-me d’un europeu
autèntic o, millor, d’un quasi europeu.»
«El que fa més por de la persona diferent no és la seva diferència, sinó que s’assembli a nosaltres. Reconèixer això voldria dir que avui ets tu el foraster, però demà ho podria ser jo.»

LA POI RECLAMA QUE ES GARANTEIXIN ELS DRETS DE LA INFÀNCIA A LA TELEVISIÓ
Catorze mesos després de la publicació de la Ley General de Comunicación Audiovisual,
el Consejo de Ministros va acordar finalment, el 3 de juny, la constitució efectiva del Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Amb l’acord, el Govern es compromet a crear aquest
organisme, que actuarà en defensa dels espectadors, especialmente dels menores d’edat.
El procés de constitució del CEMA ha generat desacord entre grups polítics sobre l’elecció dels set membres, fet que endarreriria encara més la seva creació. Per això, la Plataforma
de Infancia (POI) reclama que quan abans millor aquest òrgan controli el compliment de la
llei, especialment en matèria de drets d’infància a Espanya. La POI proposa la regulació de
les actuacions dels mitjans audiovisuals conforme als principis de la Convenció sobre els Drets
de l’Infant i que es tingui en compte la participació activa de la POI, i d’altres organitzacions
socials compromeses amb els drets de la infància, dins d’aquest òrgan.

I CONCURS ESTATAL DE PROJECTES D’EDUCACIÓ SOCIAL: MEMORIAL TONI JULIÀ
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Educació Social, el 2 d’octubre, el Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) convoca aquest 2011 el Primer Concurs
Estatal de Projectes d’Educació Social, que durà el nom “Memorial Toni Julià” en homenatge a un dels
més importants precursors de la professió a l’Estat espanyol.
La iniciativa, del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales
en col·laboració amb els col·legis professionals autonòmics i les associacions professionals, consisteix
en un concurs de projectes professionals realitzats per educadores i educadors socials i estudiants
d’Educació Social. Es premiaran aquells treballs que es considerin més interessants i innovadors en
un acte públic a València, en el VI Congrés Estatal d’Educació Social. En el mateix marc també es
presentaran els Premis a l’Educació Social en reconeixement a institucions públiques i privades per la
seva ajuda en difusió de la professió a nivell estatal i de les comunitats autònomes.
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LA RODA DEL RELLEU. DONANT CORDA A L’ESPLAI
L’Esplac ha publicat el sisè número de la col·lecció L’Esmolet: La roda del relleu. Donant corda a
l’esplai. En aquest llibre, fruit del treball d’Esplais Catalans, Esplac, s’aprofundeix sobre el tema del
relleu generacional, no només als equips de monitors i monitores, sinó en la globalitat de l’esplai.
Un dels objectius principals actuals és que el projecte de l’esplai millori, per la qual cosa cal que
el relleu sigui un procés organitzat i dirigit, pensat i previst, actual i que miri cap al futur.
Aquest llibre pretén donar algunes pistes de com dur el millor possible el relleu generacional. A
més, el llibre compta amb una part pràctica amb més de 20 dinàmiques i activitats per treballar tant
amb infants i adolescents, com amb monitors i monitores.
El llibre es pot descarregar a la pàgina web www.esplac.cat, a l’apartat de publicacions.

COMISSIONS DE TREBALL PER PREPARAR LA FESTA DE LA INFÀNCIA DEL 20-N
La Xarxa dels Drets dels Infants, constituïda el passat 29 de març dins de l’Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, de l’Ajuntament de Barcelona, està treballant en
la preparació de la Festa de la Infància del 20 de novembre. La festa, un any més, vol
commemorar l’aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants fent participar als més
petits i a les seves famílies d’una sèrie d’activitats que giren entorn als seus drets.
Enguany, la xarxa, en la qual hi participa la TIAC, s’ha organitzat en diverses
comissions per tal de treballar millor les diferents activitats de la festa. La Taula està
treballant, junt a altres entitats, en la Comissió de Denúncia, en la qual s’estan preparant materials en relació a la situació actual de la infància i els recursos dels quals es
disposa, per tal que els infants i adolescents i les seves famílies, assistents a la festa, en
tinguin coneixement.

LA POI RETRATA LA SITUACIÓ DELS NOIS I NOIES A ESPANYA A TRAVÉS DE LA POESÍA
La Plataforma de Infancia ha presentat una exposició sota el nom “Mapa infantil para
un Juego de Damas” que retrata en 19 poemes la vida dels nois i noies d’avui día. La POI
ha triat la poesia per apropar als més joves les diferents realitats que viu la gent de la seva
edat, i que potser desconeixen.
Els poemes, escrits per dones, parlen de situacions de nois i noies a nivell d’educació,
salut, oci i temps lliure, identitat, pobresa, etc. Cada poema gira entorn a un tema i representa les comunitats i ciutats autònomes espanyoles, en les llengues i expressions pròpies de
cadascuna. D’aquesta manera, els nois i noies poden assebentar-se que són els nois els qui
tenen més temps lliure que les noies, o que a les Comunitats on hi ha més joves estrangers
matriculats són Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana i Andalusia, d’entre altres coses.
Al final del recorregut per l’exposició, els nois i noies poden deixar en una bústia d’dees
les seves propostes perquè es compleixin els drets de tots els nens i nenes i adolescents a Espanya.

UN SIMULADOR INFORMÀTIC AJUDA EN LA PREVENCIÓ DEL MALTRACTAMENT INFANTIL
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ha posat en marxa un simulador que pretén ser una eina
d’ajuda per als i les professionals i per a la ciutadania de millora de la coordinació, la detecció i la prevenció de les situacions
de maltractament infantil. L’aplicació forma part del projecte RUMI-Infància Respon i ha comptat amb la participació de més de
dos-cents professionals de l’àmbit de Serveis Socials, Ensenyament, Salut i Mossos d’Esquadra.
El simulador donarà suport als professionals a l’hora de valorar les situacions de risc o de maltractament que pugui estar patint un fetus, un nadó, un infant o un adolescent. També assessorarà l’usuari sobre
l’actuació més adient en cada cas, amb l’objectiu de millorar la detecció i prevenció d’aquestes situacions.
L’aplicació treballarà a partir de les dades que haurà d’introduir l’usuari: informació relativa a l’edat
de l’infant, el sexe, l’àmbit d’actuació d’on prové la persona que està completant el qüestionari (Ensenyament, Serveis Socials, Salut o Mossos d’Esquadra) i totes les dades possibles sobre els fets observats, des
de diferents àmbits. Tot seguit, s’informarà de les diferents accions que s’haurien de dur a terme com, per
exemple, coordinar el cas amb els serveis socials bàsics o notificar-ho a la DGAIA.
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LA TIAC CELEBRA LA SEVA IV ASSEMBLEA AMB LA INCORPORACIÓ DE NOVES ENTITATS
El 18 de juliol es va celebrar la IV assemblea general ordinària de la
TIAC, a la Fontana de Gràcia, en la qual van assistir-hi representants de
gairebé totes les entitats.
En l’assemblea, d’una banda, es van presentar i aprovar l’informe de
gestió de 2010 i el pla de treball per al 2011. Algunes de les accions
que es van recordar en la memòria anual van ser la creació de l’Àmbit
de Treball dels Col·legis Professionals -format pels quatre col·legis de la
TIAC- , l’impuls al Pacte per la Infància i l’Adolescència a Catalunya, o la
constitució - a l’Ajuntament de Barcelona, amb diverses entitats d’infànciade la Xarxa pels Drets dels Infants.
D’altra banda, també es va aprovar l’entrada de cinc noves entitats,
amb les quals la TIAC passa d’onze a setze entitats. Les entitats entrants són: Associació In Via, Esplais Catalans, Centre Unesco de
Catalunya, Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l’Adolescència i Aldees Infantils Sos Catalunya.
Amb les cinc noves incorporacions, la TIAC amplia el seu ventall d’entitats que vetllen per la infància des de diversos àmbits
i tanca l’informe de l’any fent un balanç molt positiu, a l’espera que cada vegada siguin més les entitats que treballin plegades
pels drets dels infants des de la Taula.

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

www.tiac.cat

o a www.facebook.com/taula.infancia

