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“Manifest de Montserrat”, per les necessitats no materials dels infants
Una reflexió de la Comissió d’Infància de Justícia i Pau i la Fundació Pere Tarrés

“Cap a una estratègia integral de la UE sobre els Drets dels Infants”
Save The Children fa una crida al compromís amb la infància

“Cibercorresponsals”, un programa de participació juvenil de la POI
Els joves participen i es relacionen en una comunitat virtual propia
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“MANIFEST DE MONTSERRAT: LES NECESSITATS NO MATERIALS
DE LA INFÀNCIA, FONAMENT DE LA SEVA PROTECCIÓ”
En el marc de la commemoració del vintè aniversari de la Convenció de les Nacions
Unides sobre els Drets de l’Infant, la Comissió de la Infància de Justícia i Pau i la Fundació Pere Tarrés han promogut una reflexió conjunta sobre les necessitats no materials
de la infància, com una contribució més, unida a les moltes iniciatives que s’han suscitat
amb aquesta avinentesa, per fer més efectiva l’aplicació d’aquest text bàsic. El resultat
d’aquesta reflexió és el Manifest de Montserrat, un text on es descriu per què és important potenciar els drets que fan referència a les necessitats no materials de la infància i
els requisits que cal tenir en compte per a fer-ho.
Per fer l’adhesió al manifest, només cal enviar un correu a premsa@peretarres.org indicant: Jo, (Nom i càrrec), m’adhereixo i
dono suport al Manifest de Montserrat; o bé (Nom de l’Entitat) ens adherim i donem suport al Manifest de Montserrat.

CAP

A UNA ESTRATÈGIA INTEGRAL DE LA
SOBRE ELS DRETS DELS INFANTS

UNIÓ EUROPEA

Save the Children ha fet una crida Cap a una Estratègia integral de la UE sobre
els drets dels infants en motiu de la reunió del Grup Permanent Intergovernamental,
L’Europe de l’Enfance, que va tenir lloc a Madrid el set de maig, sota el títol Infància i
Adolescència: oportunitats i reptes en l’ús de les noves tecnologies.
La ONG ha redactat una declaració que comença recordant que més de 100
milions de nens i nenes viuen a la Unió Europea, sense tenir en compte el nombre desconegut d’indocumentats. Save the Children insta als estats membres de la Unió Europea
a demanar a la Comissió que presenti una estratègia de la UE sobre els drets dels nens
i nenes que estableixi una sèrie de guies i directrius pel que fa a les obligacions de la
UE respecte els drets dels infants.
Save the Children demana també el suport públic de tots els estats als deu punts que conformen la Crida d’Estocolm per l’Acció i que es comprometin a promoure les legislacions, lleis i polítiques en relació a la infància i ajudin en l’eradicació de la pobresa,
l’exclusió social i la discriminació dels nens i nenes.

“CIBERCORRESPONSALS”, UNA COMUNITAT VIRTUAL QUE IMPULSA LA PARTICIPACIÓ JUVENIL
Cibercorresponals és un nou programa de participació juvenil coordinat per la Plataforma d’Infància (POI) que està a disposició de totes les entitats. El projecte neix en un context en el qual els nois i noies d’avui en dia tenen com a lloc habitual de trobada
les comunitats virtuals com Facebook, Tuenti, etc. i és important posar l’accent en el bon ús d’aquestes eines i en les mesures de
seguretat i respecte a la intimitat dels joves.
Els cibercorresponsals són una comunitat de joves entre 14 i 17 anys, que fins ara
es caracteritzaven per ser nois i noies que participen en les organitzacions membre de
la POI a través dels seus àmbits de treball i grups de joves.
Els grups de joves que vulguin participaran en un entorn web en el qual podran
fer les seves publicacions i relacionar-se amb els joves de la seva edat. Cada jove té
el seu espai propi de publicació i expressió, ja sigui amb articles o fotos, a través de
blogs, etc. El programa permet la participació tant individual com grupal dels nois
i noies, els quals comparteixen les ganes de ser escoltats i l’interès en els drets dels
infants, que és el contingut transversal de Cibercorresponsals.
Cada grup de joves està a càrrec d’un educador i tots plegats conflueixen en una
comunitat virtual destinada a donar suport educatiu i a ser un forum d’intercanvi i de
debat, així com un centre de recursos. La comunitat virtual és d’ús exclusiu i privat pels
participants del programa així com totes les dades dels menors estan protegides.
El programa té una web oficial, www.cibercorresponsales.org, feta per als propis nois i noies, i administrada per la POI, on es
poden consultar una selecció dels continguts produïts pels participants en els seus espais.
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AJORNADA LA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL: “NENS I NENES EN MOVIMENT”
El Moviment Mundial en favor de la Infància (GMC) s’ha vist obligat a posposar al mes d’octubre la Conferència Internacional sobre Moviments Migratoris Infantils: mesures de protecció i suport, prevista pels dies 21, 22 i 23 de juny a causa dels continus
problemes en el trànsit aeri, ocasionats per les cendres del volcà islandès. El GMC no ha volgut córrer riscos, tenint en compte que
es podrien haver cancel·lat molts dels vols dels nens i nenes que viatgen amb visats i fan escala en diferents països i continents.
En aquesta conferència, organitzada pel GMC a Barcelona amb el suport de la Vicepresidència del Govern, la Secretaria
per a la Immigració i la Secretaria d’Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya, s’hi reuniran representants de 25
governs (locals, autonòmics i estatals), 20 institucions internacionals d’Infància, 20 ONG, vuit defensors de menors i vuit nens i nenes
immigrats per treballar conjuntament per una sèrie d’objectius en relació a la infància.

L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT, CREU DE SANT JORDI 2010
L’associació va rebre el 21 d’abril, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements per part de la Generalitat de Catalunya . L’associació de Mestres Rosa Sensat ha estat guardonada per la valuosa
tasca de renovació pedagògica que la seva entitat ha dut a terme, des de l’any 1965, per la millora de l’educació a Catalunya.
Destaquen la sostinguda defensa d’una escola pública de qualitat i, vinculada a aquest objectiu, la formació permanent dels
mestres com a professionals, base del progrés de les societats i el futur dels països.

EL COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE CATALUNYA RENOVA ELS ÒRGANS DE GOVERN
El passat divendres 16 d’abril es va fer el canvi de Junta de Govern del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC). El procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern del CEESC es va iniciar el 16 de novembre de 2009,
quan es va fer la convocatòria, i va finalitzar a l’abril amb la celebració d’una Junta de Govern de dissolució, seguida de la reunió
de constitució de la nova Junta de Govern.
La nova Junta va acordar els nomenaments i càrrecs següents: Pepín de la Rosa Casado com a president, Ismael Palacín Giner
com a vicepresident, Elisenda Reig Gregori com a secretària i Núria Ferrer Santanach com a tresorera.

LA COMISSIÓ EUROPEA DEMANA MÉS SANCIONS PER ABUSOS SEXUALS A LA INFÀNCIA
Segons investigacions entre un 10% i un 20% dels menors europeus pateix algun abús sexual durant la seva infància i cada
dia més de 200 imatges que contenen pornografia infantil es posen en circulació a la xarxa, on cada vegada hi ha més llocs web
dedicats a la pornografia infantil. En aquest context, la Comissió Europea ha demanat que s’augmentin les sancions per abusos
sexuals a la infància, l’explotació sexual de la infància i la pornografia infantil. Per aconseguir-ho, la Comissió ha proposat noves
formes que obliguin als països de la Unió Europea (UE) a imposar càstigs més severs per abusos sexuals a menors.
La proposta inclou que siguin processades de manera penal activitats com el ciberassetjament i el turisme sexual, fins i tot si
els casos d’abús han tingut lloc fora de la UE. La Comissió també ha demanat que s’augmentin els esforços de prevenció, per evitar
aquests delictes, i que es prenguin més mesures per protegir a les víctimes, sobretot posant l’accent en evitar que els agressors no
puguin tornar a cometre cap tipus d’abús.

S’AMPLIA LA XARXA DE MINUTS MENUTS AMB UN NOU SERVEI A IGUALDA
Minuts Menuts és una iniciativa pionera que ofereix temps personal a les famílies amb infants de zero a tres anys amb un
servei de guarda nens i nenes. La idea és que els pares i mares puguin realitzar aquelles activitats no previstes o puntuals i que en
companyia dels seus fills són més complicades de fer. La Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament
d’Acció Social i Ciutadania, conjuntament amb el municipi d’Igualada, han posat en marxa el tercer Minuts Menuts de la Catalunya
Central – des del desembre de 2008 estan en funcionament els serveis dels consells comarcals del Berguedà i el Solsonès-.
El servei Minuts Menuts d’igualada està ubicat a la Casa del Parc d’igualada i el seu horari és de 12 a 14 hores i de 17 a 20
hores. Els infants hi poden romandre fins a un màxim de tres hores continuades i fins a dos cops per setmana. El preu és d’un euro
per hora. Amb aquest nou espai, són 27 els serveis que hi ha en funcionament a tot Catalunya.
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UNA WEB ACONSELLA ELS MENORS SOBRE SEGURETAT A INTERNET
El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), fundació pública orientada a la prevenció i reacció davant
d’incidències a Internet, ha llançat una campanya a través de la xarxa adreçada als menors d’edat amb el lema A Internet,
posa-hi seny. La web, dedicada a aconsellar als nois i noies en l’ús de la xarxa, combina el llenguatge informatiu propi dels
adults amb materials audiovisuals com els vídeos on hi apareixen personatges de la seva edat amb els quals s’hi poden sentir
identificats. Són els Cesc i la Cati, dos menors amb noms inspirats en el nom de la fundació Cesicat, que ofereixen als interlocutors
recomanacions per accedir i navegar per la xarxa.
La web ofereix un glossari amb termes de risc - ciberbullying (assetjaments), sexting (tramesa de continguts sexuals), grooming (assetjament sexual a menors via internet) o les xarxes P2P, legals i eficaces- i un apartat de trucs on s’aconsella als nois i
noies de fer servir una contrasenya segura i maneres de controlar l’activitat i privacitat a les xarxes socials.

TOMANDO CONCIENCIA: UN PROJECTE SOLIDARI
Tomando Conciencia és un projecte solidari que engloba una productora i ONG a la vegada, creades pel Joel Borràs i en
Carlos Sánchez-Llibre, arran de l’experiència viscuda en un viatge de 15 mesos per tot el món. L’objectiu és ajudar a la infància
dels països en vies de desenvolupament, fent ús dels canals de difusió audiovisuals i artístics.
En un principi es va crear la ONG, que amb només tres anys d’activitat, ha desenvolupat projectes a Cambodja i Colòmbia,
ajudant a construir una escola i a crear una escola audiovisual infantil. Més endavant, Carlos i alguns dels voluntaris, després
de passar un mes a Cambodja, van decidir ampliar el seu projecte creant una productora que produeixi documentals sobre els
viatges que realitza la ONG. Tomando Conciencia té produïts els documentals sobre Cambodja i Colòmbia i actualment té un nou
projecte, Sud-àfrica 2010, que pretén ajudar a la integració de la població aprofitant el futbol com a eina de cohesió social.

UN GOL PER A L’EDUCACIÓ
La campanya 1 GOL, és una iniciativa de la Campaña Mundial por la Educación (CME), recolzada pel món futbolístic i
l’equip directiu de la FIFA, que busca el compromís dels líders mundials, futbolistes i aficionats d’arreu del món, perquè s’uneixin
per impulsar l’ Educació per a tots i totes, en motiu de la Copa Mundial 2010. A Espanya, la campanya 1Gol per l’Educació està
promoguda per la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CECME). Aquesta coalició està formada per
Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras i Entreculturas, que és la coordinadora.
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