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Jornada per presentar el Consell Nacional de la lnfància i l’Adolescència
La presentació es va fer a l’Escola Industrial amb la participació dels nens i nenes

“En la Violencia de Genero no hay una sola víctima”
Save The Children llança una nova campanya de sensibilització sobre violència de gènere

L’ordinador personal com a eina de treball a les escoles i instituts 
Debat a càrrec de Jordi Quintana i Xavier Kirchner, sobre les noves tecnologies a les aules

I Congrés Mundial de l’Esport Escolar a Catalunya
Els drets dels infants van ser un tema present en el congrés

Unitat contra el feixisme i el racisme
Diverses entitats, algunes de la TIAC, s’han unit a la organització

El difícil ofi ci de ser pare i mare, al magazine Respira!
El programa de BTV conta amb professionals del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya

Crida pel Compromís amb la infància i l’adolescència
Una iniciativa dirigida i impulsada per les entitats socials

XXIè aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant
Diverses entitats relacionades amb la infància van organitzar la festa de la Ciutadella

“M’en vaig a casa”, per al suport a la vida independent
Un servei que la Fundació Catalana Síndrome de Down va crear l’any 2000

Seminari sobre la participació dels nens i les nenes a Catalunya
L’objectiu de les sessions és treballar en el nou escenari de les polítiques d’infància
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EL “CONSELL NACIONAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA, UNA REALITAT”
El Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència (CNIAC) es va presentar el passat 9 de 

novembre, a l’Escola Industrial, en una jornada organitzada per la Secretaria d’Infància i Ado-
lescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, amb la col·laboració 
de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació.

La la Secretària d’Infància i Adolescència, Imma Pérez i la diputada de Benestar Social 
de la Diputació, Montserrat Ballarín, van inaugurar la jornada, que portava per títol ‘Consell 
Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, una realitat’. Ballarín va qualifi car al 
Consell com “una oportunitat d’enfortir la cultura de la participació en totes les edats. Com a 
dret, com a valor democràtic, com a eina educativa, com a compromís amb la comunitat, com a 
manera d’entendre i estar al món”. 

En l’acte, es va explicar el procés de defi nició del CNIAC i el seu funcionament, a càrrec d’en Josep Maria Villena i en Ferran 
Casas, respectivament, i es van exposar les opinions sobre el Consell, per part dels nens i nenes allí presents, que venien de 
Consells d’infants o Centres residencials d’Acció Educativa i Esplais, per poder fer el decret llei tenint en compte la seva visió. Per 
acabar, en Miquel de Paladella, del Moviment Global per la Infància, va explicar una experiència de participació infantil real, la 
dels nens i nenes treballadors a l’Àfrica.

CAMPANYA “EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO HAY NI UNA SOLA VÍCTIMA”
Save The Children llança una nova campanya de sensibilització contra la violència de gènere. 

En el que va d’any, quatre infants han perdut la vida com a conseqüència de la violència de gènere i 
40 s’han quedat orfes per la mateixa causa. 

L’organització de defensa i promoció dels drets dels infants, considera de gran importància la 
visibilització dels nens i nenes, fi lls de dones víctimes de la violència de gènere ja que és un fet que té 
un gran impacte en els infants. Només en casos extrems els nens i nenes es veuen afectats directament, 
amb la seva mort, que es dóna normalment junt amb la de la seva mare. D’altra banda, la violència 
de gènere afecta directament al seu desenvolupament, tant psiciològic com emocional. 

És important la sensibilització de la societat ja que encara queda molta feina per fer. Tot i que 
des de l’aprovació de la Llei Integral Contra la Violència de Gènere s’ha fet molta feina al respecte, 
no existeixen encara estudis que permetin veure l’impacte que té aquest problema en els nens i nenes, 
i ni la societat ni les propies mares tampoc en tenen prou consciència. És per això que són importants 
les campanyes de sensibilització, com la de Save The Children, que podreu consultar en la seva web.

“L’ORDINADOR A DEBAT”, UNA XERRADA ENTORN A LA DIGITALITZACIÓ DE LES AULES 
La sala d’actes de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, va programar pel 19 de novembre un 

debat sobre l’ús dels ordinadors personals a les aules en el context de la implantació del Projecte Edu-
CAT 1X1 i de l’inici també del projecte Heura, pels alumnes de secundària i primària, respectivament.

L’ordinador personal com a eina de treball a les escoles i instituts pot representar una oportunitat 
per apropar l’alumnat al coneixement, i fer-lo més competent en l’ús de les tecnologies. Segons com 
s’utilitzi, pot  ser una millora de les metodologies per a l’aprenentatge, o al contrari, només servir per 
fer el mateix que sempre però amb tecnologies. El debat va córrer a càrrec d’en Jordi Quintana, un 
mestre que fa de mestre amb tecnologies i en Xavier Kirchner, un tecnòleg que ha esdevingut mestre.

LA IMPORTÀNCIA DE L’ESPORT ESCOLAR EN L’EDUCACIÓ DELS INFANTS
El I Congrés Mundial d’Esport Escolar a Catalunya va tenir lloc de l´11 al 14 de novembre a l’Institut Naci-

onal d’Educació Física de Catalunya. El Col•legi de Pedagogs de Catalunya formava part del Comitè d’Honor, 
representat pel seu president, Josep Maria Elias i Costa. El congrés va tancar amb un intercanvi d’experiències dels especialistes 
de diverses procedències, essent Catalunya el centre d’atenció mundial sobre l’esport escolar i la seva importància a la societat. 

El congrés va ser un èxit de participació i va contribuir a refermar el paper clau que té l’esport escolar per aconseguir que 
aquest sector sigui socialment més reconegut. A més, els drets dels infants van tenir un pes important en moltes de les ponències i 
debats. Algunes conclusions: darrera un projecte esportiu sempre n’hi ha d’haver un d’escolar; l’esport escolar fomenta la convivèn-
cia i té com a objectiu fer persones competents i equilibrades, ajudant a convertir-los en futurs ciutadans responsables; ha d’ajudar 
a combatre el sedentarisme i promoure els hàbits saludables; ha de garantir la igualtat d’oportunitats en la participació.
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ES CREA UNA ORGANITZACIÓ CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME
Unitat contra el feixisme i el racisme. Aturem Plataforma per Catalunya, és un nou moviment 

creat per persones i entitats de diferents àmbits per fer front a l’amenaça feixista i racista de 
Plataforma per Catalunya i d’altres formacions que utilitzen el racisme com a arma electoral.

En la Crida a la unitat de les persones i entitats reclamen la necessitat d’un moviment contra el racisme i l’extrema dreta 
inspirat en la mobilització contra la guerra de l’Iraq: “Malgrat les diferències, aquella mobilització ens mostra que forces molt 
diverses poden treballar plegades entorn d’uns punts bàsics compartits. Avui necessitem una gran mobilització popular, capaç de 
connectar amb el moviment veïnal i sindical, amb el fort teixit associatiu del país, per convocar àmplies protestes i actes populars, 
i també per difondre massivament els arguments contra el feixisme i el racisme, arreu de Catalunya. Hem de fer valer el fet que 
som majoria la gent que rebutgem els feixistes i les seves idees “.

El Consell de la Joventut de Barcelona, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el Col•legi d’Educadores i Educadors 
de Catalunya ja s’han adherit a la crida, que podeu consultar a la seva web www.unitatcontraelfeixisme.org i en la qual us podeu 
adherir a través de info@unitatcontraelfeixisme.org, citant el nom de l’entitat, a més d’una persona i un telèfon de contacte.

“PARES I MARES”, EN EL “RESPIRA!” DE LA SETMANA DEL DIA DE LA INFÀNCIA
El passat diumenge 21 de novembre, l’endemà del Dia Mundial de la Infància, el programa Respira! 

de BTV va tractar un dels ofi cis més difícils, però també dels més meravellosos, al qual s’enfronten dia rere 
dia les persones: ser pares. En el programa, que es pot veure en el seu blog http://blog.btv.cat/respira, 
parlen de la història del Jorge i la Marina, uns pares que afi rmen haver-ho tingut molt fàcil. En Jordi i la 
Charo, en canvi, han hagut de demanar ajuda per fer front a algunes difi cultats. Jorge Barudy, psicotera-
peuta i psiquiatre i Irene Alastrué, psicòloga clínica i col•laboradora setmanal, donen la seva opinió.

“Respira!“ és un magazine de caràcter divulgatiu, pioner a Catalunya en produir i emetre un programa setmanal d’aquest 
tipus. Presentat per Lluís Reales, se centra en temàtiques de base psicològica, per la qual cosa en cada programa compta amb la 
participació de professionals especialitzats en cadascun dels temes tractats, que conversaven amb el presentador. El Col•legi de 
Psicòlegs de Catalunya va signar un conveni de col•laboració amb BTV que suposa un treball conjunt per cercar els millors especi-
alistes en cadascuna de les temàtiques abordades i vetllar per la dignitat i la imatge dels psicòlegs i psicòlogues.

COMPROMÍS POLÍTIC PER UN PACTE NACIONAL PER LA INFÀNCIA
El 19 de novembre els candidats a la Presidència de la Generalitat de Catalunya dels partits amb 

representació parlamentària van signar un compromís per la infància de cara a la propera legislatura. 
Artur Mas (CiU), José Montilla (PSC), Joan Puigcercós (ERC), Alícia Sánchez-Camacho (PPC), i Joan 
Herrera (ICV-EUiA) s’han compromès per escrit a fer realitat les següents tres actuacions a favor de 
la infància: 1.La signatura d’un Pacte Nacional per la Infància i l’Adolescència a Catalunya; 2.El des-
plegament complet i amb el pressupost adequat de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència; 3. L’adopció de mesures concretes i recursos específi cs per reduir progressivament la 
pobresa infantil a Catalunya i al món.

 La iniciativa ha estat impulsada per cinc entitats que treballen per millorar les condicions de vida dels infants: la Federació 
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA), el Global Movement for Children (GMC), la Taula per 
la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC), Save the Children i UNICEF – Comitè Catalunya. Així mateix, ja són gairebé un 
centenar les entitats i federacions catalanes que s’han adherit a aquesta iniciativa.  

NENS I NENES CELEBREN L’ANIVERSARI DE LA CONVENCIÓ A LA FESTA DE LA CIUTADELLA
El dissabte 20 de novembre va tenir lloc el dia mundial de la Infància, en el qual se celebraven 21 

anys de la Convenció dels drets de l’Infant. Diverses entitats relacionades amb l’àmbit de la infància, 
amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, van preparar una festa per als més petits 
que enguany girava entorn als drets dels infants. Sota el títol, Vine i viu l’aventura dels drets dels infants, 
l’objectiu a l¡hora d’organitzar la festa era cridar als nens i nenes i les seves famílies a participar 
d’una gimcana en la qual es treballaven un total de deu drets diferents: Identitat, Comprensió i afecte, 
Igualtat, Participació, Atenció especial, Salut, Educació, Joc, Pau i Benestar i Protecció. 

A la festa hi van participar molts infants i familiars, així com hi va assistir l’alcalde de Barcelona, 
Joan Hereu, que va parlar amb els més petits en l’espai de denúncia de la glorieta, on hi havia també 
la la Síndica adjunta per la defensa dels drets dels nens i les nenes de Catalunya, Maria Jesús Larios.
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SERVEI DE SUPORT A LA VIDA INDEPENDENT “ME’N VAIG A CASA”
La Fundació Catalana Síndrome de Down té un Servei de Suport a la Vida Independent, anomenat 

Me’n vaig a casa, que es va crear l’any 2000 amb l’objectiu de fer un pas més en el procés d’inserció 
social de la persona amb discapacitat intel•lectual: aquest cop la fi nalitat era fer possible l’oportunitat de 
decidir i poder triar on vol viure i amb qui. El servei s’ocupa de dissenyar, planifi car i proveir els suports que 
la persona requereixi a la llar i a la comunitat que permetin gestionar una vida autònoma en condicions de 
benestar i seguretat. El suport ha de ser totalment individualitzat i portat a terme de manera formal per la 
persona de suport, però també pot ser natural o espontani.

El servei segueix una metodologia determinada: 1-Entrevistes amb la persona interessada, la seva família, i altres referents 
per tenir una primera idea dels desitjos i possibilitats de cada cas. 2-Estudi de la situació per orientar i ajudar a elaborar un Pla 
d’Acció Inicial. 3-Planifi cació dels Suports Intensius Pedagògics per facilitar els preparatius i l’adaptació inicials. 4-Creació del 
Cercle de Relacions i establiment de les reunions periòdiques de seguiment i adaptació del suport.

Ara aquest servei compta amb una novetat, El meu blog de casa: històries de vida independent.

LA PARTICIPACIÓ INFANTIL EN EL NOU ESCENARI DE POLÍTIQUES D’INFÀNCIA A CATALUNYA
El 17 de desembre va començar el seminari sobre participació infantil organitzat per l’Associació Diomira i l’Escola Traç.        

El seminari es reprendrà al gener els dies 14, 21 i 28. Està pensat que hi participin 
tan regidors i regidores i tècnics i tècniques de Serveis Socials, d’Educació i Infàn-
cia, com professionals de l’àmbit de la infància i l’adolescència, i també entitats i 
associacions de l’àmbit de la infància i adolescència. 

Un dels objectius d’aquest seminari, en un context de noves polítiques d’in-
fància, és analitzar les polítiques, així com donar a conèixer el marc legal de les 
polítiques d’infància a Catalunya i en especial la nova Llei dels drets i les opor-
tunitats dels infants i adolescents. També té com a objectiu , conèixer, analitzar i 
intercanviar experiències en relació a la participació infantil. A més, també busca 
refl exionar respecte els diferents models i eines per a la participació social dels 
infants i adolescents i pensar tots plegats en la necessitat d’un canvi de perspectiva 
de les polítiques locals d’infància. Per a més informació: comunicacio@diomira.net

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 Facebook i a WWW.TIAC.CAT 


