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Presentació de Global Movement for Children al Parlament de Catalunya
Miquel de Paladella va parlar de la creació del moviment per la infància i el seu futur

Entitats d’infància treballen per un millor Consell Nacional d’Infància
La feina s’ha fet a partir de l’esborrany del Decret de creació del CNIAC presentat pel Govern

Benestar Social i Família presenta les bases del Pacte per a la Infància
L’acte de presentació va ser multitudinari i va comptar amb diverses intervencions 

Plenari de l’Observatori dels Drets de la Infància a Benestar Social i Família
Alguns dels temes tractats van ser el Pacte per la Infància i el Consell Nacional

El col·legis de la TIAC treballen en el seu dossier de presentació
L’àmbit de treball dels col·legis professionals està preparant un document comú

El 21 de gener se celebraran les segones Jornades de Lleure i Sexisme
Les organitzen Casals de Joves de Catalunya, l’Escola Lliure el Sol i Esplais Catalans

Cursa dels Nassos de Barcelona: Mai més, acabem amb la fam extrema
Organitzen Save the Children i Intermón Oxfam, el 31 de desembre a les 17 h

 
Recull de rols i funcions que ha de dur a terme el pedagog/a en el CDIAP
El document ha estat elaborat a partir de l’experència, rol i funcions de vuit pedagògues 

L’Associació Diomira ha editat un Temes Clau adolescents i joves LGTB
La publicació gratuita tracta en el seu darrer número la realitat i els reptes del col·lectiu
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PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE GLOBAL MOVEMENT FOR CHILDREN
Miquel de Paladella, coordinador executiu del Moviment Mundial a Favor de la Infància 

(Global Movement for Children) va comparèixer al Parlament de Catalunya, el passat 13 de 
desembre, per presentar l’entitat i fer balanç de les accions dutes fi ns al moment, i el seu futur.

El moviment es va crear l’any 2002 durant la preparació de la Sessió Especial de l’ONU 
sobre infància. Prèviament s’havia analitzat el moviment en defensa dels drets de la infància i 
s’havia comprovat que tot i ser un dels moviments civils amb més èxit de la història, no tenia sufi -
cient infl uència, necessitava una millora en l’ús de recursos i espais i sobretot li mancava donar 
veu als nens i nenes, calia atorgar-los un paper protagonista. Es va decidir buscar un nom i una 
imatge a aquest moviment i es va designar a Nelson Mandela & Graça Machel com a fi gures 
públiques que transmetéssin els valors del moviment i es va formalitzar en la Declaració de 
l’Assemblea de l’ONU. El seu màxim objectiu era i és unir el Moviment per infl uir decisivament 
en la creació d’un món digne per a la infància. 

Actualment està dirigit per una coalició de les màximes organitzacions i xarxes en defensa dels drets dels infants a nivell 
mundial, que conformen el Comitè Coordinador: Xarxes regionals, Save the Children, Plan International, Unicef i World Vision.  

ENTITATS TREBALLEN PER UN MILLOR CONSELL NACIONAL PER LA INFÀNCIA A CATALUNYA
Un dels compromisos adquirits pel Govern per aquesta legislatura és constituir el Consell  Nacional de la Infància i l’Adoles-

cència de Catalunya (CNIAC). En aquesta línia, el Govern ha elaborat un esborrany de Decret de creació -basat en el Document 
de Bases del CNIAC- . Els diferents sectors implicats hi han estat treballant per tal d’aportar les esmenes que creien convenients.

El Document de bases per crear el Consell Nacional dels Infants i Adolescents a Catalunya 
el va elaborar un grup d’experts en participació infantil per encàrrec del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania a través de la Secretaria d’Infància i Adolescència, l’any 2010. El document està 
estructurat en quatre blocs: el primer, recull una aproximació quantitativa del nombre d’infants de 
Catalunya; el segon, fa una aproximació teòrica a les nocions de participació infantil i identifi ca els 
espais de participació que existeixen a Catalunya; el tercer, desenvolupa les línies bàsiques que han 
d’inspirar el CNIAC; el quart, refl exiona sobre els consells d’infants i adolescents en l’àmbit local. 

BASES PER UN PACTE PER A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
El conseller de Benestar Social i Família, Josep Cleries, va presentar el 29 de novembre 

el document de bases per elaborar el Pacte per a la Infància, en el marc de la celebració de 
l’acte institucional del Dia Universal de l’Infant. El conseller va destacar que el document recull 
idees clau sobre les quals posar-se a treballar en propostes concretes d’actuació i va recordar 
que “la infància és una responsabilitat de país” que exigeix el màxim consens polític i social. 
També va emplaçar a tothom a “treballar perquè el 20 de novembre de 2012, proper Dia Universal de l’Infant, tinguem un bon 
Pacte per a la infància, en benefi ci de tota la societat del present i del futur i va garantir un “procés participatiu i obert a tothom 
qui tingui aportacions, sentit crític i voluntat de construir i d’entesa”.

El mateix dia, el Govern va aprovar la creació del Programa per a l’impuls i l’assoliment del pacte, amb l’objectiu d’elaborar 
un document defi nitiu que a partir de la participació d’experts, entitats i representants polítics defi neixi estratègies i propostes 
polítiques d’infància a mitjà i llarg termini.

PLENARI DE L’OBSERVATORI DELS DRETS DE LA INFÀNCIA
Després d’un any sense activitat, el passat 14 de novembre es va reunir el Plenari de l’Observa-

tori dels Drets de la Infància a Benestar Social i Família.

Un dels punts de l’ordre del dia estava dedicat a parlar sobre el desenvolupament de les polí-
tiques d’infància, en el qual es va parlar del Pacte Nacional de la Infància i del Consell Nacional per 
a la Infància i l’Adolescència a Catalunya (CNIAC). El conseller Josep Cleries va presentar el Projecte 
de Decret de Regulació del CNIAC, pel qual es va donar com a data límit el 12 de desembre per 
presentar-hi les esmenes pertinents. 
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ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS DE LA TIAC TREBALLEN EN EL DOSSIER DE PRESENTACIÓ
El passat 11 d’octubre es va reunir l’àmbit de treball dels col·legis professionals de la TIAC amb la 

confi guració d’un dossier de presentació d’àmbit com a un dels punts de l’ordre del dia més importants. 
Aquest àmbit, que es reuneix cada tres mesos, és el primer que s’ha constituït a la Taula, a l’espera que poc 
a poc se’n vagin constituïnt d’altres. 

Actualment està treballant en la confi guració del seu dossier de presentació, en el qual quedaran mar-
cats els seus objectius i línies d’actuació. Per començar, cada col·legi havia de donar informació, objectius i 
actuacions a nivell individual, per tal de després posar tota la informació en comú i treballar plegats en una línia conjunta. 

SEGONES JORNADES DE LLEURE I SEXISME DIRIGIDES A ASSOCIACIONS EDUCATIVES
Amb els objectius de fomentar el compromís de les entitats de lleure educatiu envers la 

lluita contra el sexisme i l’homofòbia, intercanviar plantejaments, recursos i estratègies amb el 
moviment feminista i LGTBI i potenciar la creació i la continuïtat d’un espai conjunt de treball, 
Casals de Joves de Catalunya, l’Escola Lliure el Sol i Esplais Catalans proposen les segones 
Jornades de Lleure i Sexisme.

Les jornades de Lleure i Sexisme es duran a terme el proper dissabte 21 de gener durant 
tot el dia a l’espai jove La Fontana, en el qual es succeiran tota una sèrie de tallers, debats, 
ponències i taules de les quals s’espera treure noves propostes de treball conjunt entre les 
associacions educatives i les entitats feministes i LGTBI. 

Les jornades s’adrecen a associacions o persones individuals implicades en el món de 
lleure infantil i juvenil i associacions, activistes o col·lectius LGTBI i feministes. El programa es pot 
consultar per internet i la inscripció, que és gratuïta, es pot fer a través de l’Escola El Sol.

CURSA DELS NASSOS DE BARCELONA: MAI MÉS, ACABEM AMB LA FAM EXTREMA!
Save the Children i Intermón Oxfam han organitzat la cursa de Barcelona del 31 de 

desembre que té com a  lema: Mai més!!! Acabem amb la fam extrema. L’objectiu és que 
la gent participi a la cursa i ajudi amb un senzill gest: dur un braçalet i el missatge de la 
campanya en la samarreta -que proporcionaràn des de l’organització-. 

La covocatòria és el 31 de desembre, a les 17h. de la tarda, i el punt de trobada és 
la sortida del metro L4 Selva de mar on es farà una fotografi a conjunta dels participants. 
Portaràn un cartell gran amb el text “Mai més!!! Acabem amb la fam extrema” perquè la 
gent pugui veure-ho i faciliti que s’uneixin a la cursa. 

Pel que fa al “Kit Mai més, acabem amb la fam extrema!”, es podrà recollir a la seu 
d’Intermón Oxfam prèviament o al punt de trobada el mateix 31 de desembre. Per a més informació es pot enviar un correu a 

xarxavolbcn@intermonoxfam.org o trucar al 932147552. 

RECULL DE ROLS QUE A DE DUR A TERME UN PEDAGÒG/A EN EL CDIAP
Des de la Vocalia de Salut i Pedagogia Social, s’ha impulsat un document sobre el rol i funcions del pedagog/a en els Centres 

de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, elaborat per vuit pedagogues que treballen en diferents CDIAP del territori català. 
Aquest testimoni viu de la tasca del pedagog/a als CDIAP, se suma al document que va fer l’equip de pedagogues d’un EAIA de 
Barcelona, sobre el perfi l professional del pedagog en els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència: El rol del pedagog/a en 
l’atenció a la infància i adolescència en risc de maltractament,  publicat a EIX 3 el març de 2008.

Ambdós reculls tenen l’objectiu de donar visibilitat al perfi l professional del pedagog/a en un 
sector, el de serveis a les persones, on cada cop més precisa d’una intervenció bio-psico-socio-edu-
cativa de la mà d’equips interdisciplinaris i multidisciplinaris que puguin donar una resposta integral 
i de qualitat. El document de treball ROL I FUNCIONS DEL PEDAGOG/A EN EL CDIAP, s’ha lliurat 
al Departament de Benestar i Família amb l’objectiu que es tingui en compte en les valoracions del 
Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, organisme que assessora sobre 
els perfi ls professionals que intervenen en els Serveis Socials bàsics i especialitzats. I en les Taules 

Tècniques de treball per cada àmbit d’actuació en Serveis Socials: Gent Gran, Petita Infància, etc.
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L’ASSOCIACIÓ DIOMIRA HA EDITAT UN TEMES CLAU SOBRE ADOLESCENTS I JOVES LGBT
El número de setembre del Temes Clau, publicació gratuïta que està a disposició d’entitats i col-

lectius, tracta la Realitat i reptes del col·lectiu de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. L’objectiu 
és sensibilitzar a la societat per combatre l’homofòbia i impulsar polítiques d’igualtat que acabin amb 
la discriminació que existeix cap al col·lectiu.

Els temes que tracta aquest número 17 entorn als adolescents i joves LGBT són diversos: com ser 
adolescent en un context homofòbic; polítiques d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de 
gènere; Pla Municipal per al col·lectiu LGBT de Barcelona; necessitats dels adolescents i joves LGBT; 
associacionisme LGBT; i Drets dels infants i joves LGBTQ –Declaració dels Drets dels Infants i Joves Lesbi-
anes, Gais, Bisexuals, Transsexuals o que es qüestionen la seva sexualitat, promoguda per INCLOU, gais i 
lesbianes en l’educació-.

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


