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Primer Informe sobre els Drets de l’Infant elaborat pel Síndic de Greuges
L’informe s’ha fet a partir de queixes, actuacions d’ofi ci, visites, contactes, etc. 

Premis del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació 2011
L’acte, presidit per Maite Fandos, s’ha celebrat al Saló de Cent de l’Ajuntament

Tuenti i la POI fomenten la participació activa i responsable a Internet
A més la web Cibercorresponsales de la POI comptarà amb la seva pàgina ofi cial de Tuenti

La Comissió per a la Infància al Parlament ja és una realitat
El Ple al Parlament ha aprovat la proposta de resolució presentada per tots els grups

Programa per a l’Impuls i l’assoliment del Pacte per a la Infància
S’està treballant per elaborar un document defi nitiu amb la participació d’experts i entitats

Perspectives d’innovació en l’àmbit dels serveis socials i la infància vulnerable
Les jornades les organitza la Fundació Acció Social Infància els dies 9 i 10 de febrer

Comença el nou cicle de conferències pedagògiques del COPEC 
El cicle comença el 2 de febrer amb la conferència “ Sexualitat o genitalitat afectiva? ”

 
Pel camí de la lluna blava [La mar], un conte d’Antoni Inglès i Prats
Antoni Inglès va ser president de l’Associació Catalana d’Infància Maltractada 

Nova sessió de treball de l’àmbit dels col·legis professionals
En la reunió es va posar en comú el dossier de presentació de l’àmbit
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PRIMER INFORME SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT DEL SÍNDIC DE GREUGES
El Síndic de Greuges ha publicat el seu primer Informe sobre els Drets de l’Infant, tenint en 

compte el seu paper de defensor dels drets dels infants que li reconeix la nova Llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i li assigna la missió de promoure els seus interessos i vetllar 
pel ple compliment de les condicions del seu desenvolupament integral. És per això que la Llei 
estableix que el Síndic i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents han 
de presentar anualment un informe específi c sobre la situació de la infància a Catalunya en 
relació als drets establerts per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i 
la legislació d’infància i adolescència.

L’informe s’ha elaborat a partir de l’actuació del Síndic en exercici de la funció de defensa i promoció dels drets dels infants, a 
través de la tramitació de les queixes, actuacions d’ofi ci, visites a equipaments, contactes amb professionals i responsables, entre altres, 
l’anàlisi de la situació dels drets dels infants a Catalunya en relació als drets reconeguts per la Convenció dels Drets de l’infant, per tal 
de donar compte a tots els poders públics i entitats que treballen per la infància i adolescència a Catalunya, així com a la societat en 
general. En concret, el Síndic ha posat de manifest que alguns dels drets es veuen afectats per la combinació de la crisi econòmica i la 
reducció de la cobertura de serveis i prestacions públiques. 

PREMIS DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
L’Ajuntament ha lliurat, el 30 de gener, els premis del Consell Municipal de Benestar Social 2012, en un 

acte al Saló de Cent presidit per la quarta tinenta d’alcalde, Maite Fandos. Els guardons, que es donen des 
del 1993, volen reconèixer el bon tractament dels temes socials de la ciutat als mitjans de comunicació. 

Enguany, els premis han estat per al web de la Fundació Arrels, per al periodista Fidel Masreal i el seu 
reportatge “Triomfs sobre la marginació”, publicat a El Periódico de Catalunya, i per a l’emissió del docu-
mental “Escanyats per la hipoteca” al programa 30 minuts de TV3 i “Àpats en companyia”, del programa 
Extraradi, de Com Ràdio. També han rebut mencions especials el programa “PUNT ORG” presentat per 
Joan Ortiz a Ràdio Estel o el programa Respira sobre ‘L’autisme’ de Goroka TV, emès per la cadena BTV. 

TUENTI I LA POI APOSTEN PER UNA PARTICIPACIÓ ACTIVA I RESPONSABLE A INTERNET
Tuenti i la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) han fi rmat un acord de 

col·laboració per promocionar la participació activa i responsable dels joves a Internet.

L’acord donarà pas al desenvolupament de diverses accions conjuntes com projectes 
de conscienciació i sensibilizació amb l’alumnat o sessions formatives per persones involu-
crades amb el món educatiu. Una altra acció a destacar és que Tuenti crearà una pàgina 
ofi cial per “Cibercorresponsales” (www.tuenti.com/cibercorresponsales), el programa pio-
ner de participació online creat per la POI, que promou la participació dels joves en favor 
dels drets de la infància, fent servir les tecnologies de la informació i la comunicació de 
forma segura, sana i responsable.

S’APROVA LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ PER A LA INFÀNCIA AL PARLAMENT
El passat dijous 19 de gener el ple al Parlament va aprovar, per assentiment, la proposta de resolució presentada per tots 

els grups per crear una Comissió específi ca per a la infància. La creació d’una comissió parlamentària 
per a la Infància era una resolució, presa en l’assemblea de la TIAC del 25 de març de 2009, per la 
qual la TIAC  ha estat vetllant durant tot aquest temps, fent reunions amb tots els Grups parlamentaris i 
utilitzant tots els recursos de difusió.

La Resolució de la TIAC del 25 de març del 2009 demanava, atès l’antecedent legislatiu de la 
Resolució 194/III de 7 de març de 1991 i atesa la proposta no de llei de la Comissió de la Infància de 

Justícia i Pau i la recomanació del Síndic de Greuges: La infància, com a grup vulnerable entre altres, requereix una atenció priori-
tària, pel fet de tenir unes condicions socials particulars que el fan especialment indefens. Considerem que el Parlament de Catalunya 
ha de vetllar pel desenvolupament reglamentari i per a la necessària dotació de recursos a les lleis sobre infància i adolescència que 
s’aproven i s’aprovaran per tal que sigui factible la seva correcta aplicabilitat en un termini de temps el més breu possible. (...)

La creació de la Comissió durarà tota la legislatura i té com a objectiu vetllar perquè la perspectiva de la infància es tingui en 
compte en qualsevol actuació del Parlament. D’aquesta manera, es pretén afavorir l’aplicació efectiva de la convenció sobre els 
drets de l’infant, amb la proposta de mesures de sensibilització, estudis i control del compliment de la normativa sobre infància.
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PROGRAMA PER A L’IMPULS I ASSOLIMENT DEL PACTE PER A LA INFÀNCIA
El passat 29 de novembre, en la presentació que va fer el conseller Josep Cleries del Pacte per a la 

Infància i l’Adolescència a Catalunya, i coincidint amb la celebració de l’aniversari de la Convenció, es va 
aprovar la creació del Programa per a l’impuls i l’assoliment del Pacte per a la Infància a Catalunya. 

El Programa té per objectiu elaborar un document defi nitiu, amb la participació d’experts, entitats i 
representants polítics, que defi neixin estratègies i propostes polítiques d’infància a mitjà i llarg termini. En 
aquest sentit, es va preveure fer un procés participatiu obert a tothom que tingui aportacions, sentit crític i 
voluntat de construir i d’entesa. 

A més, per tal de poder coordinar aquest Programa s’ha creat també el Consell director, un òrgan 
superior de direcció de caràcter interdepartamental.

JORNADES SOBRE INNOVACIÓ EN SERVEIS SOCIALS I INFÀNCIA
La Fundació Acció Social Infància (FASI) ha organizat  per primera vegada unes jorna-

des, que se celebraran el 9 i 10 de febrero al CosmoCaixa de Barcelona, i que porten per 
títol: Perspectives d’innovació en l’àmbit dels serveis socials i la infància vulnerable. 

Els objectius de la jornada són: conèixer altres experiències similars i aprendre; apro-
par-se als professionals i entitats del Tercer Sector; exposar els primers resultats de les Cases 
de Nens i Nenes; i compartir experència i coneixements amb altres agents del sector.

La Fundació Acció Social Infància es va constituir sense ànim de lucre el 16 d’octubre de 2009. La creació es va fer fruit de 
la col·laboració entre el Sector Públic, el Sector Privat i el Tercer Sector, alineant-se en el disseny i gestió de nous equipaments i 
serveis orientats a la infància i la família, des d’una òptica de gestió efi cient i potenciant criteris d’innovació. Aquest procés ha 
estat acompanyat des del seu origen pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

NOU CICLE DE CONFERÈNCIES DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA 
Des d’Aula de Pedagogia del Col·legi de Pedagogs (COPEC), s’ha organitzat un Cicle de Con-

ferències Pedagògiques per aquest primer trimestre, de la mà d’experts i expertes de l’àmbit social, 
educatiu i de la salut. Les conferències són de lliure accés per a professionals i estudiants universitaris 
interessats en les temàtiques abordades. Per a participar-hi només caldrà inscriure’s i rebre la confi r-
mació. Als participants en les conferències se’ls lliurarà un certifi cat d’assistència.  

La primera conferència programada és el 2 de febrer, Sexualitat o genitalitat afectiva?, i té com a objectiu l’aproximació a 
la problemàtica de la sexualitat dels éssers humans. La propera és el 23 de febrer, La màgia de llegir i escriure, un projecte que 
té com a voluntat facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana. Altres conferències són: La creativitat al llarg de la vida (28 de 
febrer); Mètode d’alfabetització per a persones nouvingudes (1 de març); La relació de cura: cuidar, cuidar-se, ser cuidat (6 de març); 
Llegir no està en crisi (20 de març). I per a més informació podeu consultar la web del COPEC.

PEL CAMÍ DE LA LLUNA BLAVA [LA MAR], UN CONTE D’ANTONI INGLÈS I PRATS
Antoni Inglès i Prats, sociòleg de professió, va dirigir, entre d’altres, els dos estudis que ha realitzat 

la Generalitat de Catalunya sobre El maltractament d’infants a Catalunya (1991 i 2000). També va 
portar el seu compromís amb la lluita pels drets i la dignitat dels infants dins l’àmbit cívic com a membre 
de la junta i posteriorment com a president a l’Associació Catalana d’Infància Maltractada (ACIM), així 
com va formar part de la Junta de la Taula per la Infància i l’Adolescència (TIAC). 

Pel camí de la lluna blava és un conte de mar, escrit per a adults i en un català de vocabulari ric i 
amè, tal com indica la contraportada del llibre, d’edicions El Cep i La Nansa. De fet, són deu contes dins 
una història amb un mateix fi l conductor: un viatge en vaixell per llançar les cendres d’en James i de 
l’Evelyn. Ella morí després d’una llarga malaltia, i el seu company sis anys més tard.

En el pròleg del llibre trobareu la història d’aquest conte, com la vida va portar a l’Antoni Anglès 
escriure Pel camí de la lluna blava, i algunes notes sobre la vida de l’autor. També es fa referència 
a l’acte d’homenatge que li va fer la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la 
Generalitat de Catalunya conjuntament amb l’ACIM, un any després de la seva mort. L’homenatge s’ha 
fi nalitzat posant-li el nom d’Antoni Inglès a un Centre Residencial d’Atenció Educativa (CRAE).
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NOVA SESSIÓ DE TREBALL DE L’ÀMBIT DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS

L’àmbit de treball dels col·legis professionals de la TIAC es va reunir el passat 25 de gener per seguir treballant en la confecció 
del dossier de presentació de l’àmbit. 

Un altre punt de l’ordre del dia, i en el qual s’està en plena elaboració, és un test sobre els drets de la infància, amb el qual es 
pugui mesurar el nivell de coneixement existent entre els professionals de la infància sobre la Llei i la Convenció, ja que la difusió 
dels dos documents és una de les prioritats marcades per treballar des de l’àmbit dels col·legis.

Actualment l’àmbit està format pel Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya (CEESC), el Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de 
Catalunya (COPC), el Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) i el Col·legi Ofi cial de Treball Social de Catalunya -que 
recentment ha canviat el seu nom-. Pròximament, però, l’àmbit es podria veure reforçat amb l’entrada de nous col·legis que 
entrarien a formar part de la TIAC.

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


