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Save the Children entre els finalistes dels Premis Voluntariat 2012
En lluita contra la pobresa infantil... TOTS I TOTES COMPTEM és el projecte presentat

La Xarxa dels Drets dels Infants crea un Banc de recursos en línia
Un dels recursos està dedicat als drets dels infants i la Convenció

Primera jornada del Comitè d’Infància i Adolescència del Col·legi de Psicòlegs
En la jornada s’han tractat de manera transversal tots els temes que afecten als infants i joves.

Somescola.cat fa un acte per reivindicar l’escola en català

En l’acte es va llegir un manifest per demanar compromís polític a favor de l’escola catalana

Oberta la convocatòria del Premi Solidaritat 2012 fins el 10 de desembre
El guardó l’otorga l’Institut dels Drets dels Humans de Catalunya

IV Jornades d’Infància i Educació Social del Col·legi d’Educadors
Aquest any les jornades estan dedicades a la participació dels infants

Jornada de treball entorn els drets dels infants migrants transnacionals
Organitzen el Grup de recerca de Pedagogia Social de la UB i la Fundació IRES
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Save the Children entre els finalistes dels Premis Voluntariat 2012
“En la lluita contra la pobresa infantil...TOTS I TOTES COMPTEM” és el projecte de Save
the Children, finalista per als premis de voluntariat de La Generalitat de Catalunya.
El projecte proposa a la ciutadania mobilitzar-se per transformar les desigualtats i la situació de pobresa en què viuen moltes famílies i nens/es. Aposta per la implicació, no només de la
societat civil identificada en la missió de l’entitat, sinó també dels propis i propies beneficiaris i
beneficiàries de les activitats dutes a terme per l’entitat. Així doncs, aquests es converteixen en
actors de canvi de l’escena en què es troben.
Els voluntaris/es intervenen de forma transversal en tot el projecte educatiu a través de
metodologies facilitadores de la participació.
Els Premis Voluntariat 2012, enguany en la seva 20ª edició, donen reconeixement a aquells
projectes de voluntariat, la finalitat dels quals és promocionar i millorar l’acció voluntària, el seu
reconeixement i la seva valoració social. El premi, en la modalitat de votació popular rep una
dotació de 6.000 €.

La Xarxa dels Drets dels Infants crea un Banc de Recursos en línia
La Xarxa dels Drets dels Infants de Barcelona ha presentat un Banc de Recursos que té com a finalitat identificar i recollir
recursos relacionats amb la infància i l’adolescència que desenvolupen les entitats membre de la xarxa.
Al banc de recursos s’hi accedeix des de la pàgina www.xarxadretsinfants.cat. Els recursos estan desenvolupats en fitxes
explicatives i comprenen diferents formats com són documents, audiovisuals, tallers, fitxes didàctiques, jocs, xerrades, etc., que
tenen en comú la promoció i defensa dels drets dels infants.
Hi ha una pestanya dedicada a “Els drets dels infants” on hi ha els drets que treballen les
diferents entitats explicats amb projectes de les mateixes, mentre que a la pestanya “Documentació d’interés” es pot trobar la Convenció dels Drets dels Infants completa per a una més àmplia
informació.
L’objectiu del Banc de Recursos és oferir un recull de recursos d’utilitat al servei d’entitats,
institucions i professionals vinculats a l’àmbit de la infància i l’adolescència que permetin aprofundir en el coneixement i defensa dels drets reconeguts a la Convenció de Nacions Unides sobre
els drets de l’infant.

Primera jornada del Comitè de la Infància i Adolescència del Col·legi de Psicòlegs
Sota el títol “Societat: risc o protecció” el Comitè de la Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
(COPC) ha organitzat la seva primera jornada que sorgeix del treball realitzat durant tot un any pel Comitè.
El comitè d’Infància i Adolescència del COPC es va proposar com a objectiu poder treballar de manera transversal en tots
els temes que afecten la infància i l’adolescència del nostre país, oferint un fòrum de debat i al mateix temps, aportar totes les
actualitzacions en aquest camp que puguin ajudar a treballar de manera coherent i unificada per la infància i l’adolescència de
casa nostra.
La jornada del 16 de novembre ha estat inaugurada per: Josep Lluís
Ortuño, Director General de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència; Cristina
Molina, Directora del Pla director de Salut Mental i addicions; i Ma Claustre
Jané, vicedegana del COPC.
Les taules rodones estaven dedicades a factors de risc social i factors protectors socials. També s’ha parlat de les línies de futur per part del Comitè d’Infància i Adolescència del COPC i s’ha presentat el Programa CaixaProinfància.
El Comitè d’infància i Adolescència del COPC està fromat per Ma Claustre
Jané, Anna Carmona, Concha Escobar, Glòria Canalda, Alba Orteu, Olga Piazuelo, Marcela Herrera, Asunción Molina, Xavier Capdevila i Carmen Santos.
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Somescola.cat fa un acte per reivindicar l’Escola en Català
Amb motiu del Dia Europeu de les Llengües la coordinadora d’entitats Somescola.cat,
de la qual n’és part integrant la TIAC, ha organitzat un acte en defensa de l’escola en
català. Amb el títol “Competència lingüística i ús social del català”, l’acte s’ha celebrat a
l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona. Hi han participat F. Xavier Vila, professor
de la UB i director del CUSC, i Miquel Àngel Essomba, professor de la UAB, moderats per
Miquel Strubell, director de la Càtedra de Multilingüisme de la UOC.
Després, Pilar Viladrich i Irene Vallvé han presentat un recull de la feina feta per les escoles a partir de la proposta didàctica “La
paraula en català que més m’estimo”, i han explicat els suggeriments didàctics per aquest curs. L’acte ha tancat amb la intervenció
de la Coral de Joves Musicant i la lectura d’un document elaborat per Somescola.cat, a través del qual es demana el compromís
dels partits que es presenten a aquestes eleccions a favor de l’escola catalana en llengua i continguts.
En un principi l’acte, fet el 6 de novembre, havia estat programat pel 26 de setembre, dia Europeu de les Llengues, però
malauradament es va haver d’anul·lar per la mort del fundador i director de la Plataforma per la Llengua, Martí Gasull.

Oberta la convocatòria del Premi Solidaritat 2012 fins el 10 de desembre
Fins el proper 10 de desembre es mantindrà oberta la convocatòria per a presentar candidatures al Premi Solidaritat 2012.
Qualsevol persona, física o jurídica, pot fer arribar la seva proposta degudament complimentada de la persona o institució que consideri mereixedora d’aquest
reconeixement de la seva lluita en favor dels drets humans.
Les candidatures s’han de presentar a la seu de l’Institut de Drets Humans de
Catalunya (IDHC) a Pau Claris, 92, entl. 1a. 08010 Barcelona, adjuntant la documentació que acrediti les activitats desenvolupades pels candidats i/o candidates en
favor dels drets humans.
El jurat, format per membres de la junta directiva de l’IDHC i altres personalitats reconegudes en la defensa dels drets
humans a Catalunya, escollirà al guardonat o guardonada entre totes les propostes que arribin a l’IDHC degudament documentades i dins del termini de la convocatòria. Per a més informació de les bases del premi podeu entrar a la web de l’IDHC.

IV Jornades d’Infància i Educació Social del Col·legi d’Educadors
El tema triat des de la Comissió d’Infància del CEESC per a aquestes VI Jornades d’Infància i Educació Social és el paper i la
importància de la participació infantil i juvenil: “Reflexions entorn a la participació dels infants”. Les jornades s’han celebrat el 9
de novembre al Convent de Sant Agustí (C/ Comerç, 36) de Barcelona, a escassos quatre dies del dia Internacional del Dret dels
Infants (20 de novembre).
La benvinguda i presentació de les Jornades ha estat a càrrec del President
del CEESC, Pepín de la Rosa, el Coordinador de la Comissió d’Infància, Esteve Torregrossa, i el Sr. Josep Oliva, diputat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
Els assistents a les jornades han pogut participar en les taules dedicades a
experiències de participació infantil: La música comunitària des de l’E.S L’experiència de Bàsquet Beat –amb Josep Mª Aragay i Borràs; La Murga, amb Pau
Trubat i Clara Hosta com a membres de l’equip La Murga; i Ariadna Mendieta,
coordinadora de l’àrea de cooperació d’Escoltes Catalans; “Grup de joves Trinitat” de Save The Children, amb Ester Morillas, tècnica de participació a Save the
Children a Catalunya; Arantxa Sagasti, coordinadora de Trinitat Vella i referent
del grup infantil; Jofre Toledano, membre del grup juvenil, i membres del grup
infantil i juvenil.
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Jornada de treball entorn els Drets dels Infants migrants transnacionals
El Grup de recerca de Pedagogia Social de la UB i la Fundació IRES han organitzat la jornada de treball “Els infants en les
migracions transnacionals. Un cas particular: Romania-Itàlia-Espanya”. La jornada ha tingut lloc al Saló de Graus de la Facultat
de Pedagogia del Campus Mundet de la Universitat de Barcelona aquest 16 de novembre i ha comptat amb diferents ponents.
En les jornades s’han presentat els resultats de la recerca: “Children’s rights in action.
Improving children’s rights in migration across Europe. The Romanian case”. Project
cofounded by the European Comission, Fundament Rights and Citizenship Programme
Un dels temes a debat era la cohesió social: Incidència de les polítiques socials i
educatives en els processos d’integració de les famílies transnacionals. Presentació
de les Bones Pràctiques identificades a Espanya i Itàlia en l’acollida de famílies
immigrades romaneses. Un altre, els infants immersos en processos migratoris: situació
a Romania dels infants que els seus progenitors han emigrat fora del país. Identificació
de bones pràctiques de suport. Resultats de la recerca.

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

