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Impuls a l’Acció Social presenta un llibre sobre maltractament infantil
L’editorial va presentar el llibre a l’Ateneu Barcelonès amb la intervenció de l’autora

Es crea l’àmbit dels col·legis professionals de la TIAC
CEESC, COPEC, COPC i TSCAT són els primers en formar un àmbit de treball a la Taula

Patrícia Figuerola explica la tasca de La Infancia Cuenta en México
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Pacte Nacional per la Infància i l’Adolescència a Catalunya

GMFC, Save The Children, FEDAIA, Unicef i la TIAC són les entitats impulsores

Josep Lluís Cleries i González, nou conseller de Benestar Social i Família
Cleries havia estat fins ara portaveu de Política Social i Immigració al Parlament per CiU

Vè Curs sobre els drets dels infants i adolescents
El curs que tracta de la llei d’infància està organitzat per la Fundació Olof Palme

SOS Racisme prepara un acte col·lectiu contra el racisme pel 19 de març

El lema, “DIGUEM PROU. Contra el racisme i la xenofòbia. En defensa de la democràcia”

SOMESCOLA, en suport al model d’escola en català
La coordinadora reuneix entitats cíviques i educatives per treballar conjuntament

Educació, inclusió social i progrés, lema de la nova trobada de Ciutat.Edu
La jornada busca reflexionar sobre l’educació i la capacitat del món local per contribuir-hi
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L’OBSERVATORI DE POLÍTIQUES EDUCATIVES LOCALS PUBLICA L’INFORME 2010
L’Observatori de polítiques educatives locals ha tret el seu tercer informe que té com
a objectiu promoure la reflexió entorn de la capacitat dels governs locals, aprofundir en
la coresponsabilitat i fer evident el seu compromís en relació a les polítiques educatives.
La publicació aborda diferents temes d’interès per al conjunt d’administracions
locals: el desenvolupament reglamentari de la Llei d’educació i el paper que atorga
als ajuntaments, les zones educatives com a espais de coresponsabilitat, les polítiques
d’acompanyament a l’escolaritat, l’equitat en l’accés als serveis educatius i l’adequació
de la Formació Professional amb les necessitats de qualificació del mercat de treball.
L’Observatori de polítiques educatives locals de la Diputació de Barcelona, creat al
2005, s’ha consolidat com a instrument de coneixement i innovació per a la millora de les polítiques municipals en l’àmbit educatiu.

IMPULS A L’ACCIÓ SOCIAL PRESENTA UN LLIBRE SOBRE EL MALTRACTAMENT INFANTIL
El passat dilluns 14 de febrer es va fer la presentació a l’Ateneu Barcelonès del llibre Els petits i
els grans. Els maltractaments als infants: intervenció i mediació, d’Àngels Robert i Colell, i que ha estat
editat per Impuls a l’Acció Social.
L’acte va comptar amb les intervencions de tres Diplomades en Treball Social: l’autora, Àngels
Robert, Rosa Domenech, en representació de l’editorial, i Jose Fernàndez, Directora del Departament
de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona.
En el llibre, l’autora, coneixedora del tema, ofereix un enfocament sobre el maltractament
infantil a partir d’un anàlisi històric en el món i especialment a Catalunya. Àngels Robert aconsegueix
parlar del tema d’una manera molt interessant, oferint una definició del problema i exposant la seva
experiència professional, tot indicant i proposant pautes de treball social en els diferents contextos
d’intervenció que es donen.

ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS DE LA TIAC CREEN EL PRIMER ÀMBIT DE TREBALL DE LA TAULA
El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), el Col·legi Oficial de
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya (TSCAT), el Col·legi Oficial de
Pedagògs de Catalunya (COPEC) i el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) han
conformat el primer àmbit de treball de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya.
La constitució de l’àmbit de treball del col·legis professionals de la TIAC va tenir lloc, després d’haver-se comentat en prèvies assemblees de la Taula (foto), en una primera trobada dels
representants del col·legis, el passat 18 de gener. En aquesta reunió es va arribar a l’acord de
configurar tots plegats uns objectius i linía de treball per l’àmbit, així com d’establir reunions
bimestrals. Des d’aquí felicitem als col·legis pel seu interès per la infància i esperem que sigui la
primera de moltes iniciatives de treball conjunt a la TIAC.

XERRADA AMB PATRÍCIA FIGUEROLA DE LA INFANCIA CUENTA EN MÉXICO
El passat 23 de desembre la TIAC va organitzar una sessió de treball amb Patricia Figuerola, de
la xarxa la Infancia Cuenta en México que vetlla pels drets dels infants i que ha estat treballant en
un informe sobre el compliment de la Convenció dels drets dels infants a Xiapas. Patrícia Figuerola va
parlar de la infància indígena de Xiapas a partir de la feina que fan des de la xarxa i va compartir
amb els allí presents el procés d’elaboració que van seguir per treure l’informe alternatiu del compliment de la Convenció.
L’acte, que va tenir lloc a la seu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, ha estat el primer que
s’organitza des de la TIAC en relació als informes sobre l’aplicació de la Convenció dels Drets de
l’Infant però que són l’inici d’una llarga activitat entorn al tema. A més, la xerrada ha propiciat l’establiment de relacions amb Mèxic que esperem que resultin també molt satisfactories.
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PACTE NACIONAL PER LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
En el marc de les eleccions al Parlament de Catalunya es va començar a treballar en un tema de
gran importància i del qual s’havia pres una resolució en l’assemblea de la TIAC al juliol del 2007: el
pacte per la infància. Es va fer una Crida a les Entitats Socials per a l’adhesió a la Carta als Partits
Polítics de Compromís per la Infància, en les portes de les eleccions, per demanar als partits catalans amb representació parlamentària que es comprometessin públicament a la signatura del Pacte
Nacional per la Infància i l’Adolescència, un desplegament complet i pressupost adequat de la Llei
d’infància i l’adopció de mesures contra la pobresa infantil.
Les entitats que en el seu moment van impulsar la Crida, ara, han creat una coalició per seguir
treballant plegades entorn a la iniciativa: TIAC, FEDAIA, Global Movement For Children, Save The
Children i UNICEF.

JOSEP LLUÍS CLERIES, NOU CONSELLER DE BENESTAR I FAMÍLIA
El nou conseller, que fins ara havia estat portaveu de Política Social i Immigració al Parlament per
CiU, és enginyer industrial, diplomat en funció gerencial a l’Administració pública per ESADE i diplomat
en desenvolupament directiu a l’Administració per l’IESE.
Josep Lluís Cleries compta amb un ampli coneixement de l’àmbit associatiu. Nascut a Lleida el
1956, va ser gerent de l’Institut Català del Voluntariat (Incavol) i està acreditat com a director i monitor
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. Josep Lluís Cleries i González participa en l’associacionisme juvenil des de fa més de trenta anys, i el 1974 va fundar el grup de la parròquia de
Vallirana. També ha estat president de Coordinació Catalana de Colònies, Esplais i Centres d’Esplai
(1987-1992), president del Moviment de Centres d’Esplai Cristians (1986-1992) i vicepresident de la
Fundació Pere Tarrés (1990-1992), a més de ser fundador de la Coordinadora Catalana al Servei de
la Infància (1989-1992).

VÈ CURS SOBRE ELS DRETS DELS INFANTS I ADOLESCENTS
Sota el títol Un present amb molt de futur. Primeres passes de la Llei dels drets i les oportunitats en
la infància i l’adolescència, la Fundació Internacional Olof Palme ha organitzat el cinquè curs sobre els
drets dels infants i adolescents, sota la direcció de Carlos Villagrasa i Isaac Ravetllat.
El dimarts 15 de febrer la presidenta de la fundació, Anna Balletbò, va inaugurar el curs amb
la Regidora d’Acció Social i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Badalona, Francisca Teruel i Issac
Ravetllat, associat de Dret Civil de la UB, va fer una conferència sobre l’abans i després de la nova llei
pel que fa a la visió de la infància i l’adolescència a Catalunya. La primera jornada va acabar amb la conferència “La prevenció
com a eix vertebrador de la nova realitat catalana”, de Sheila Mas, professora associada de Pedagogia de la UB. Dimecres
16, Núria Giralt, de l’Assesoria Jurídica del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, va parlar del nou model
protector de la infància a Catalunya i es va fer una taula rodona sobre els nous drets de participació amb: Josep Maria Villena,
president de l’Associació Diomira, Josep Francesc Colomer, coordinador de la Xarxa de Projectes de Participació Infantil de l’Àrea
d’Educació de la Diputació de Barcelona i Lucrecia González, secretària del Consell de Participació dels Infants de Badalona.

SOS RACISME CRIDA A SORTIR AL CARRER EL 19 DE MARÇ AMB LA CAMPANYA DIGUEM PROU
SOS Racimse ha estat preparant un acte per al pròxim 19 de març a Barcelona que amb el lema DIGUEM PROU. Contra
el racisme i la xenofòbia. En defensa de la democràcia pretén fer “un crit de rebuig a l’escalada racista dels últims temps –cada
vegada més alarmant-, un crit per dir prou a les retallades, discriminacions i restriccions, però alhora un
crit constructiu, un crit en defensa dels valors democràtics, d’una societat diversa i de barreja”.
La organització demana la implicació tant de persones com d’entitats, tot participant en aquest acte,
un esdeveniment que neix de SOS Racisme, però que volen que se’l sentin seu totes les entitats i organitzacions de Catalunya. És per això que demanen que tots aquells i aquelles que hi estiguin interessats
es llegeixin el seu manifest i s’hi adhereixin. Ja són moltes les entitats que s’hi han adherit -CONFAVC,
CNJC, CJB, FAVB, Fundació Tot Raval, Fapac, Diomira, sindicats, etc.- però per a aquelles que no ho hagin
fet poden entrar a:
http://www.sosracisme.org/accions/manifest.php o http://www.diguemprou.org/
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SOMESCOLA, ENTITATS CÍVIQUES I EDUCATIVES PER L’ESCOLA CATALANA
SOMESCOLA és un conjunt d’entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu que, arran
de les sentències del Tribunal Suprem espanyol que qüestionen el paper del català com a
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, s’han organitzat per refermar el seu suport a
l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.
L’objectiu és coordinar totes aquelles persones, entitats i institucions que es comprometen
a actuar de manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més
cohesionada, democràtica i lliure. Per adherir-se: www.somescola.cat
El grup promotor de Somescola.cat està format per: Agrupació Escola Catalana (AEC),
Associació de Mestres Rosa Sensat, Centre Unesco Catalunya - Unescocat, Consell de la Joventut de Barcelona, Consell Nacional de la Joventut, Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL), FAPAC, FAPAES, Federació d’Organitzacions per la Llengua, Federació d’Ensenyament CCOO de Catalunya, Federació d’Ensenyament USOC, Federació Moviments Renovació Pedagògica de Catalunya,
FETE - UGT, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Institució Escola CIC, Institut d’Estudis Catalans (IEC), Intersindical - CSC, La
Bressola, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Òmnium Cultural, PEN Català, Plataforma de Professors de Català de Secundària, Plataforma pel Dret a Decidir (PDD), Plataforma per la Llengua, UGT de Catalunya, USTEC- STES, Xarxa d’Entitats Cíviques i
Culturals dels Països Catalans, Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO.

EDUCACIÓ, INCLUSIÓ SOCIAL I PROGRÉS, LEMA DE LES JORNADES CIUTAT.EDU
Des de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, prop de la finalització del mandat, han volgut propiciar una reflexió sobre l’estat de l’educació
al nostre país i la capacitat del món local per contribuir decididament a la seva
millora. Per això, tindrà lloc els dies 3 i 4 de març la segona edició de les jornades
Ciutat.edu sota el lema “Educació, inclusió social i progrés”. Tres conceptes que
s’interrelacionen mútuament i en què l’aportació del món local tenen una capacitat
d’incidència important.
En les jornades hi participen diversos alcaldes i presidents de les comissions
d’educació de les dues entitats municipalistes en els diàlegs inclosos a Ciutat.Edu, al
costat d’importants experts en l’estudi i la gestió de temes del món educatiu.

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

