24
núm
.

SUMARI • octubre-novembre de 2011
Adaptació de les Observacions del Comitè dels Drets de l’Infant
La POI ha llançat a la xarxa una versió adaptada per als nens i nenes i adolescents

IV Jornada Marta Mata dedicada a Janusz Korczak i els drets de l’infant
La nova Jornada Marta Mata se celebra en les dates de l’aniversari de la Convenció

III Jornades sobre la situació de menors immigrants no acompanyats
15, 16 i 17 de novembre, jornades MINA sobre protecció i integració de menors immigrats

Organitzacions d’infància reclamen una atenció prioritària pels infants
Les entitats van fer una crida a la cooperació espanyola en la setmana contra la pobresa

Es regula la protecció de menors en el règim de visites de familiars
L’objeciu és atendre i prevenir la conflicitivitat familiar en llocs de trobada neutrals

I Congrés Ciudades Amigas de la Infancia, organitzat per Unicef-Espanya
El seu lema és: 3 Ces en favor de la Infancia: Ciudadanía, Coordinación y Cooperación

Els drets dels infants conquereixen el parc de la Ciutadella el 19-N
La Festa de la Infància commemora la Diada dels Drets de l’Infant que se celebra l’endemà

La participació infantil en el marc de les polítiques d’infància a Catalunya

Curs sobre participació infantil que organitza l’Associació Diomira amb l’Escola Traç

La TIAC demana compromís polític amb la infància en el marc del 20-N
Enguany el dia universal de la infància coincideix amb la jornada d’eleccions generals

Butlletí núm. 24

octubre-novembre de 2011

VERSIÓ ADAPTADA DE LES OBSERVACIONS DE LA CONVENCIÓ PER ALS INFANTS
La Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) ha posat en marxa una eina
per a treballar els drets dels infants a la seva web. Per aconseguir que es compleixin els
drets de tots els nens i nenes, la Plataforma d’Infancia ha convidat a un equip de joves
perquè facin de “detectius” buscant pistes, creant solucions i inventant idees. Ara estan
treballant en un nou cas, Los derechos de niños y niñas en España. El suposat expedient s’ha obert gràcies a la informació rebuda pels col·legues de l’agència de detectius
“Scotland Comité de los Derechos del Niño Yard” (Comitè dels Drets de l’Infant). Segons
aquest Comitè hi ha proves que no tots els drets es compleixen ni s’apliquen igual per tots
els infants i adolescents. En aquest dibuix hi ha nois i noies que necessiten el suport de tots
i totes per aconseguir els seus drets. Utilizant la lupa buscant aquests protagonistes, els
nens i nenes es podràn convertir en un Detective de Derechos.
Detectives de Derechos forma part d’un projecte de la POI que ha de durar cinc anys i té com a objectiu recopilar les opinions
dels nois i noies entorn als seus drets i a com s’apliquen. D’aquesta manera, en el pròxim Informe complementari de l’aplicació dels
drets dels infants i adolescents que elabori la POI es podrà incorporar una secció dedicada a les seves opinions.

IV JORNADA MARTA MATA DEDICADA A JANUSK KORCZAK I ELS DRETS DE L’INFANT
Janusz Korczak és el pseudònim d’Henryk Goldszmitva, un metge polonès i a la vegada escriptor de literatura infantil, que
va morir durant la Segona Guerra Mundial en les cambres de gas del Camp de Concentració de Treblinka. Korckzack, que va
inspirar la Convenció dels Drets dels Infants, va dir en el seu moment: «Un dia vaig prendre consciència que el que calia no era
parlar als infants sinó parlar amb els infants».
La IV jornada Marta Mata, que gira a l’entorn de Korczack i els drets de l’infant, es celebrarà
el 19 de novembre a Saifores (Baix Penedès). En l’acte es llegirà un conte de Korczack, i es reproduirà un documental amb el posterior debat sobre el tema. Després es tractaràn el dret de l’infant
a l’error, el dret de l’infant a ser ell mateix o ella mateixa i el dret de l’infant a viure el present. Per
concloure les jornades, es parlarà sobre els reptes de la pedagogia de Korczack en l’actualitat.

III JORNADES SOBRE LA SITUACIÓ DELS MENORS IMMIGRANTS
La Universitat Politècnica de València celebra les III Jornades sobre la situació dels
Menors Immigrants No Acompanyats (MINA) els dies 15, 16 i 17 de novembre.
L’objectiu de les jornades és reflexionar sobre les mesures que s’han dut a terme per
aconseguir la protecció i integració dels menors immigrants (reforma de la Llei d’Estrangeria, Pla d’Acció de la UE, nou Reglament d’Estrangeria... També es pretén exposar el que
han aportat estudis i investigacions sobre el tema, fets per diferents grups d’investigació i
que poden ajudar a millorar la situació d’aquests menors, i també detectar la necessitat de
formació que hi ha sobre la matèria, tenint en compte els cursos i seminaris existents del tema, etc.

ORGANITZACIONS D’INFÀNCIA RECLAMEN UNA ATENCIÓ PRIORITÀRIA PELS NENS I NENES
La realitat de la infància cada dia és més complexe i sense perspectives reals de millorar. Aquest fet ha mogut a un grup
d’organitzacions que treballa per la infància a unir-se per reclamar que la cooperació espanyola presti una atenció prioritària
a nens i nenes en els processos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). La infància, segons la seva visió, no ha de ser una beneficiària indirecte de la cooperació espanyola, sinó protagonista amb necessitats i drets que s’han de
tenir específicament en compte. Les entitats han assenyalat diferents realitats que requereixen atenció
urgent: la desnutrició, relacionada amb una tercera part de la mortalitat infantil anual; 23 milions de
nens i nenes no tenen accés a les vacunes bàsiques; cada any moren 7,6 milions de nens i nenes, abans
de complir els 5 anys, a causa de malalties fàcilment prevenibles o curables; prop de 300.000 infants
han estat obligats a participar en 30 conflictes armats de diferents parts del món; hi ha 67 milions
de nens i nenes sense escolaritzar; 150 milions de nenes i 73 de nens s’han vist obligats a mantenir
relacions sexuals forçades o han sigut víctimes d’altres formes de violència i explotació sexual.
El grup d’organitzacions que s’han unit per demanar atenció prioritària són: Plataforma de
Infancia, Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, Entreculturas, Proyecto Solidario, World Vision
International, Plan España, Save the Children i UNICEF España.
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ES REGULA LA PROTECCIÓ DE MENORS DURANT EL RÈGIM DE VISITES DE FAMILIARS
El passat mes de juny es va aprovar el Decret que regula els serveis tècnics de punt de
trobada, un servei públic temporal que forma part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral i
que té com a objectiu normalitzar la relació i la comunicació dels menors amb els seus progenitors
i familiars en cas de separació o divorci o quan l’Administració n’assumeix la tutela. El Govern
garanteix d’aquesta manera la protecció dels menors en situació de conflictivitat familiar durant
els règims de visites dels seus progenitors o familiars. Actualment hi ha 20 serveis tècnics de punt de
trobada distribuïts per 17 de municipis catalans, que el 2010 van atendre més de 1.600 menors.
El servei està format per un equip de professionals multidisciplinari (psicòlegs, educadors socials i/o treballadors socials) que
atendrà únicament els casos derivats dels jutjats i tribunals competents, dels òrgans amb competència en matèria de protecció a la
infància i l’adolescència o dels centres d’intervenció especialitzada de la Xarxa d’atenció i recuperació integral adreçada a les
dones en situació de violència masclista.

I CONGRÉS DE CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA
Els dies 27 i 28 d’octubre es va celebrar a Sevilla el primer congrés Ciudades Amigas
de la Infancia, un esdeveniment organitzat per UNICEF i que tenia com a lema “Nuevos
retos y oportunidades de los municipios con y para la infancia: Ciudadanía, coordinación y
cooperación”. L’acte, que va reunir 200 persones, va comptar amb la participació de professionals, representants d’entitats socials i membres de l’administració pública. Durant les
jornades diversos experts van tractar la realitat dels nens i nenes i les seves famílies i es van
analizar els reptes que la societat hauria de fer front a l’àmbit local en matèria d’infància.
El programa Ciudades Amigas de la Infancia pretén impulsar i promoure l’aplicació
de la Convenció sobre els Drets de l’Infant en l’àmbit de les Entitats Locals. A més, creu que
és necessari impulsar el treball en xarxa entre i amb les Entitats Locals espanyoles amb la
finalitat de fomentar l’aplicació de la CDN.

ELS DRETS DELS INFANTS CONQUEREIXEN EL PARC DE LA CIUTADELLA
La Festa de la Infància és un esdeveniment lúdic i de sensibilització en què es
convida a tots els nens i nenes a viure l’aventura dels drets dels infants, a través
d’una ruta per diferents proves. Durant tot el matí (de 10 a 14h) els infants podran
gaudir d’11 activitats especialment dissenyades per donar a conèixer i fer-los
reflexionar sobre els seus propis drets, alhora de fer-los passar una bona estona.
També hi intervindran els Contradrets, uns personatges que voldran fer la guitza als
nens i nenes durant l’aventura. I és que aconseguir que els drets siguin respectats,
no sempre és fàcil! A més a més de les 11 proves, cadascuna relacionada amb un
dels diferents drets de la Convenció dels Drets de l’Infant, enguany s’incorporarà un
espai destinat a la petita infància (de 0 a 3 anys) amb activitats en què els pares i
mares podran aprendre eines per a l’estimulació i relació amb el seus nadons.
La Festa de la Infància és una iniciativa de la Xarxa dels Drets dels Infants,
formada per diverses entitats que treballen per a la infància a la ciutat de Barcelona. Aquesta Xarxa té la missió 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. Durant la Festa, enguany
també es comptarà amb la col·laboració de la Síndica de Greuges de Barcelona i
l’Adjunta d’Infància del Síndic de Greuges de Catalunya, que s’encarregaran d’una
de les proves de la ruta dels drets per tal de donar a conèixer als infants diferents
vies de denúncia, en cas de vulneració dels seus drets.
La Xarxa dels Drets dels Infants està formada per: Associació Cultural El Galliner, Creu Roja Joventut, Col·legi d’Educadors
i Educadores Socials, Esplais Catalans-Esplac, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, Intervida,
Associació Diomira, Fundació Catalana de l’Esplai, Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya, Save the Children, UNICEF
Comitè Catalunya, EqMon, Fundació Quatre Vents, OETI i l’Ajuntament de Barcelona.
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LA PARTICIPACIÓ INFANTIL EN EL MARC DE LES POLÍTIQUES D’INFÀNCIA A CATALUNYA
Diomira-Traç ha organitzat, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, el curs La
participació infantil en el marc de les polítiques d’infància a Catalunya pels dies 21, 28 d’octubre i
4 i 11 de novembre de 10 a 14h.
El curs s’adreça principalment a regidors/es i tècnics/ques de Serveis Socials, Educació,
Participació i Infància dels ens locals, a professionals, estudiants i entitats de l’àmbit de la infància i l’adolescència. Amb aquesta formació es pretén aportar coneixements i eines d’utilitat en
relació al desplegament de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència de
Catalunya al món local, en especial en relació als nous espais de participació previstos.

LA TIAC DEMANA COMPROMÍS POLÍTIC AMB LA INFÀNCIA EN EL MARC DEL 20-N
Amb motiu de les eleccions generals del 20 de novembre i coincidïnt amb el 22è aniversari de la Convenció
dels Drets de l’Infant, des la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya es vol recordar a les
administracions públiques, institucions, partits polítics i teixit associatiu la necessitat del seu compromís
per assolir els reptes i les actuacions que en matèria d’Infància estan pendents de desenvolupar-se per
a Catalunya. Les propostes giren entorn a la Llei d’infància, el Pacte per la infància, l’erradicació de la
pobresa infantil, la creació d’una Comissió d’infància, la participació infantil, la Convenció dels Drets dels
Infants, la perspectiva d’infància, la necessitat de dades sobre la situació de la infància, l’Estatut Consultiu
i la reducció del dret a vot als 16 anys.

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

