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CAMPANYA D’ACIM “ATUREM EL TRÀFIC SEXUAL 
D’INFANTS I ADOLESCENTS”

El passat 22 de juliol es va rellançar a Espanya la campanya mundial 
contra el tràfi c de nens i nenes i adolescents en col·laboració amb l’empresa 
The Body Shop. L’equip tècnic d’ACIM-ECPAT España es va traslladar a Madrid 
per donar suport a l’acte i informar al públic en general sobre la problemàtica 
de l’explotació Sexual Comercial Infantil. Van presentar diferents mitjans de 
comunicació i es va poder comptar amb la presència de la Mabel Lozano, que 
ha col·laborat activament i en diferents ocasions amb la causa.

Fins ara, s’han aconseguit més de 8000 signatures que es portaràn al Govern i a les Nacions Unides i que deixen palesa 
la voluntat de la societat de que la trata  de nens i adolescents s’aturi i es prenguin les mesures necessàries per tal de prevenir i 
protegir els infants i adolescents que són víctimes de l’explotació sexual.

Per signar la petició hi ha temps fi ns a fi nals d’any i es pot fer per Internet, omplint el següent formulari http://www.the-
bodyshop.com/_en/_ww/values-campaigns/marketpetitions/spain/stop-traffi cking-sign-spain-petition-Market.aspx   i, si no, a 
qualsevol botiga de The Body Shop.

III ASSSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA TIAC
La Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC) va celebrar el 21 de juny la seva tercera Assemblea General 

Ordinària. En l’assemblea hi van assistir representants de les entitats de la TIAC: Associació de Mestres Rosa Sensat, Comissió d’In-
fància de Justícia i Pau, Col·legi de Pedagògs de Catalunya, Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya, Associació Catalana per 
la Infància Maltractada, Save the Children, Consell de la Joventut de Barcelona,  Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
i Dimoira.  També hi eren els representants del Col·legi Ofi cial de Treballadors i Assistents Socials de Catalunya, que entraven a 
la TIAC. Un dels punts de l’ordre del dia de l’assemblea era la donada d’alta de noves entitats, en la qual també ho van fer el 
Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya. També es va presentar l’informe de gestió del periode 2009-2010.

D’altra banda, el mateix 21 de juny va tenir lloc la primera Assemblea General Extraordinària de la TIAC, en la qual es van 
aprovar per unanimitat els nous Estatuts de la TIAC, en les quals s’hi havia etsat treballant feia mesos. Els nous Estatuts ja es poden 
consultar a la pàgina web de la TIAC. 

III CAMPANYA DE PREVENCIÓ DEL MALTRACTAMENT INFANTIL
La Federació d’Associacions per la Prevenció del Maltractament Infantil (FAPMI),va iniciar el 24 de juny la tercera Campanya 

estatal de Prevenció del Maltractament Infantil. Sota el lema El meu benestar és la teva responsabilitat, FAPMI desenvolupa des 
de 2006 diverses actuacions de prevenció i sensibilització respecte a la realitat del Maltractament Infantil. 

La III Campanya Estatal, liderada per la FAPMI en col•laboració amb el Ministerio de Sanidad y Política Social, forma part 
d’aquestes activitats. En el blog http://todoscontraelmaltratoinfantil.blogspot.com, s’hi pot consultar tota la informació relativa a 
la Campanya i notícies dirigides tan als mitjans de comunicació com a la resta de societat civil. 

CONGRÉS EUROPEU D’INFÀNCIA I PROTECCIÓ INTERNACIONAL
El 10 de juny es va celebrar a la Universidad Pontifi cia Comillas, un Congrés d’Infància i Protecció Internacional a Europa: Nens 

i nenes refugiats i benefi ciaris de protecció subsidiària. Ho organitzaven UNICEF, Save the Children, CEAR y la Cátedra de Santan-
der de Derecho y Menores de la Universidad Pontifi ce de Comillas, junt amb ACNUR i La Merced Migraciones. 

El Congrés forma part del projecte Solidaritat de Responsabilitats que té com a objectiu millorar l’atenció dels menors 
immigrants que arriben sols a Espanya. S’hi van presentar l’Informe de l’Agència Euopea pels Drets Fonamentals -Nens Separats 
Sol•licitants d’Asil en els Estats membre de la Unió Europea- i la publicació Aproximació a la protecció Internacional dels Menors 
no Axompanyats a Espanya. 
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TAULA RODONA SOBRE EMIGRACIÓ INFANTIL
La Fundació Ser.gi, fundació de Servei Gironí de Pedagogia Social, va organitzar el passat 29 de juny una taula rodona per 

parlar de l’emigració infantil. Ja fa uns anys que molts infants de països empobrits arriben a Catalunya buscant un futur millor. 
Mentre que es tenen difres del nombre d’emigrants infantils que venen a Catalunya, hi ha molt poc coneixement del recorregut 
vital d’aquests infants un cop són aquí: On viuen? Quins són els seus drets i deures? Quines mesures de protecció es posen al seu 
abast? Quines mesures s’estan prenent als països d’origen per intentar pal•liar aquesta emigració infantil? 

En la taula rodona es varen tractar tots aquests temes amb Araceli Lázaro, educadora social i pedagoga. Secretària de 
l’Observatori dels Drets de la Infància; Eva Piñero, experta en l’atenció i acolliment d’infants i joves estrangers no acompanyats 
a Catalunya; Cristian Pachá, educador referent del Projecte “Casal Jove Atlas” del Casal per l’Acció Social als Barris; Andreu 
Camps i Laura Ruiz, director i tècnica del Programa Catalunya Magrib.

X ANIVERSARI DE LA COORDINADORA DE PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS
La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas va celebrar el seu desè aniversari el passat 8 de juny a la Sala 

d’actes del Caixa Forum-Centre Social i Cultural de l’Obra Social La Caixa, a Madrid. 

En l’acte es va fer la presentació del llibre Educar para vivir, Plan de educación en situaciones de exclusión social, a càrrec 
del psicòleg i coordinador del projecte, Rafael Gasol.

DOS NOUS COL·LEGIS ENTREN A FORMART PART DE LA TIAC
El Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) i el Col·legi Ofi cial de Treballadors i Assistents Socials de Catalunya 

(TSCAT), han entrat a formar part de la Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC). 

La inscripció a la TIAC de les dues noves entitats es va fer ofi cial el passat 21 de juny, en la tercera Assemblea General Ordinària 
de la Taula, en la qual estaven convidats a assistir els representants d’amdós col·legis. D’aquesta manera, ja són quatre els 
col·legis que, junt a la resta d’entitats de l’àmbit de la infància, confi guren la TIAC: Col·legi Ofi cial de Pedagògs de Catalunya 
(COPEC), Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) i el 
Col·legi Ofi cial de Treballadors i Assistents Socials de Catalunya (TSCAT).

AUDIOVISUALS DEL TALLER “PARTICIPACCIÓ”, UNA REFLEXIÓ EN FAVOR DELS INFANTS
Save the Children va presentar, al mes de juny, els audiovisuals fets per adolescents de l’IES Príncep de Viana de Barcelona 

en el taller Participacció. El taller és un espai per refl exionar, qüestionar i proposar les accions a realitzar en favor dels nens i 
nenes. 

En l’acte de presentació els participants van explicar la seva experiència a Participacció, una iniciativa que s’emmarca en el 
Programa Promoció i Defensa dels Drets dels Infants de Save the Children. Els nois i noies també van parlar de la comunicació a 
través d’audiovisuals amb altres adolescents d’Argentina i Paraguai. Els audiovisuals que van mostrar eren un curt de fi cció i altres 
documents realitzats en el taller. 

DIA MUNDIAL CONTRA EL TREBALL INFANTIL
El 12 de juny es va celebrar el dia mundial contra el treball infantil i moltes de les entitats que es dediquen a l’àmbit de la 

infància van preparar activitats entorn al tema. 

Aquest any la jornada s’ha fi xat en l’agricultura, que representa el 70% dels infants que treballen: més de 132 milions, de cinc a 
catorze anys, que conreen els aliments i begudes que consumim, així com les fi bres tèxtils i les matèries primeres agrícoles. 
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LA CONVENCIÓ I EL DRET A PARTICIPACIÓ DELS INFANTS, EN L’ÚLTIM 
NÚMERO DE “BARCELONA SOCIETAT”

El 5 de juliol es va presentar, al Museu Picasso de Barcelona, el número 18 de la revista 
Barcelona Societat, que té com a tema central Barcelona, ciutat de drets. En l’acte de presentació 
hi va haver una conferència sobre igualtat i no discriminació a les ciutats, a càrrec de Carlos Vila-
grassa, professor titular de Dret Civil, de la Universitat de Barcelona. 

Barcelona Societat és una revista de coneixement i anàlisi social i en aquest últim número 
s’hi poden trobar dos articles dedicats a temes d’infància: El dret a la participació i la infància, 
algunes experiències per fer-lo efectiu –de Josep Villena- i Vintè aniversari de la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant –de Jordi Cots-. 

“MILU”, UN CONTE INFANTIL QUE AJUDA A DESENVOLUPAR ACCIONS PER LA INFÀNCIA
La Fundació Meniños va presentar el llibre solidari Milu, en la fi ra del llibre de Madrid el 3 

de juny. L’entitat, sense ànim de lucre, es dedica a l’àmbit de la infància i l’adolescència i té com 
a objectiu garantir el dret a viure en família. Milu, editat per Kalandraka Editora, amb textos de 
Manuel Rivas i il•lustracions d’Aitana Carrasco, explica la història d’una nena que en un moment 
donat de la seva infància necessita suport extern per créixer de manera digna ja que, per algu-
nes circumstàncies, els seus pares no poden fer-se càrrec d’ella com haurien. 

Un 10%t dels benefi cis del llibre són cedits a la Fundació Meniños amb la idea d’ajudar 
a impulsar programes d’intervenció social i acollida familiar. Per conèixer més coses sobre la 
història de la Milu la Fundació Meniños té un portal educatiu, mundo de milu, pels nens i nenes, on 
a més, poden trobar-hi altres informacions i jocs interactius.

9 IDEES CLAU PER EDUCAR EN ADOLESCÈNCIA, DE JAUME FUNES
Jaume Funes, psicòleg nascut a Calataiud, fa més de 30 anys que escolta els adolescents i ara ha editat 

9 Idees Clau. Educar en l’adolescència, un manual que intenta donar pistes per afrontar l’adolescència. El 
llibre vol ajudar als nois i noies que es troben en aquesta difícil etapa de la vida, en la qual una de les seves 
màximes preocupacions és defi nir la seva identitat. 

Jaume Funes defi neix l’adolescència com a un moment de la vida per a ser feliç, estudiar, experimentar, 
descobrir el món i en defi nitiva, defi nir-se com a individu. Funes parla de les diferències entre els joves de fa 
30 anys i els d’ara i parla de les xarxes socials com a element clau per als adolescents d’avui en dia en la 
recerca del seu jo.

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

WWW.TIAC.CAT


