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Save the Children alerta de les deficiències en casos d’abús sexual
L’entitat ha fet un informe on treu a la llum les mancances del Sistema judicial en el tema

La Xarxa dels Drets dels Infants prepara la Festa de la Infància 
Com cada any es farà al parc de la Ciutadella el dissabte 17 de novembre

La TIAC torna a demanar el compromís polític amb la infància
Les entitats de la Taula han acordat una sèrie de punts a reivindicar als grups parlamentaris

”La regla d’en Kiko”, una eina per treballar contra la violència sexual
El material elaborat pel Consell d’Europa va dirigit a pares, mares i cuidadors 

La POI demana augmentar l’edat mínima legal dels menors
Reivindiquen elevar l’edat de consentiment per mantenir relacions sexuals i per casar-se

La TIAC participa amb altres entitats en un grup de discussió de la DGAIA
El grup es centra en l’Anàlisi de tendències i perfils del sistema d’atenció a la infància 

S’ha publicat un nou Informe del CIIMU sobre la situació de la infància
“Família i relacions intergeneracionals: un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills i filles”
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Save the Children alerta de manCanCeS en el SiStema judiCial en CaSoS d’abúS Sexual
En l’informe “La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar” Save the Children alerta de les greus 

deficiències del sistema a l’hora de donar resposta a les víctimes, especialment quan es tracta d’infants més petits.

Save the Children ha analitzat una sèrie de casos que posen de manifest que 
davant la dificultat d’acreditar els fets en situació d’abús sexual, sobretot a causa 
de la poca edat de les víctimes, l’Administració de Justícia tendeix a arxivar les 
causes sense investigar suficientment. D’aquesta manera el sistema deixa als afec-
tats en situacions de risc i des-protecció. 

Les mesures que es proposen des de Save the Children són: aprovar una nor-
mativa que reconegui i promogui  expressament els drets dels nens i les nenes en els 
processos judicials; assegurar l’adequada preparació i especialització de profes-
sionals i metodologies adequades; garantir assessorament i informació especialit-
zada als representants legals dels nens i nenes que denuncien un cas d’abús infantil; 
garantir que no es repeteixin les agressions a través de mesures de protecció judi-
cial; i garantir la màxima prioritat en la investigació judicial d’aquests delictes.

la xarxa delS dretS delS infantS Celebra la feSta de la infànCia
El Parc de la Ciutadella acull el dissabte 17 de novembre la Festa de la Infància, un 

esdeveniment lúdic i de sensibilització en què es convida tots els nens i nenes i les seves famílies 
a conèixer els drets dels infants. Durant tot el matí (de 10.30 a 14h.) s’organitzen diferents 
tallers relacionats amb el circ, a partir de quatre espais centrats en quatre grans grups de 
drets: Prevenció, Provisió, Protecció i Participació.

L’aprovació de la Convenció sobre El Dia Universal dels Drets dels Infants se celebra cada 
any el 20 de novembre en commemoració dels Drets de l’Infant, adoptada per les Nacions 
Unides el 1989.

La Festa de la Infància és una iniciativa de la Xarxa dels Drets dels Infants, constituïda 
per una vintena d’entitats en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb la 
missió d’enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa i promoció dels drets de l’infant, amb 
especial èmfasi en el dret a la participació.

la tiaC demana el CompromíS polítiC amb la infànCia de Cara al 25-n
En la darrera reunió de junta directiva de la Taula per la Infància i l’Adolescència a 

Catalunya (TIAC) es va acordar elaborar un recull de qüestions en relació a la infància de 
cara a demanar-ne el compromís polític aprofitant la convocatòria d’eleccions del 25 de 
novembre. 

L’any passat, en motiu de les eleccions del 20 de novembre, Dia Mundial dels Drets 
dels Infants, la TIAC ja va elaborar un document, fruït de la participació de totes les enti-
tats, en què es demanaven una sèrie de compromisos en vers a la infància. 

Les reivindicacions són entorn al desplegament de la Llei d’Infància, el funcionament 
de la Comissió d’Infància al Parlament, el Pacte per la Infància, l’eradicació de la pobresa 
infantil, la creació del Consell Nacional de la Infància, la Convenció dels Drets dels Infants, 
la perspectiva d’infància, elaboració d’estudis i informes periòdics sobre la situació de la 
infància, l’Estatut Consultiu, revisió dels processos administratius d’adopció i/o oposició de 
i les mesures de protecció d’infants i adolescents, i reducció de l’edat de vot als 16 anys.
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La regLa d’en KiKo, una eina per trebaLLar contra La vioLència de gènere

S’estima que un de cada cinc infants és víctima de violència sexual, inclòs l’abús sexual. 
Davant d’aquesta situació, el Consell d’Europa ha elaborat un material per treballar 
en el tema, sota el títol La “Regla d’en Kiko”. 

L’objectiu és ajudar a pares, mares, famílies i cuidadors a parlar amb els infants de 
manera positiva i amb un llenguatge planer sobre el seu dret a definir els seus límits 
personals, el seu dret a negar-se a que els toquin si no els agrada i a explicar-los que 
poden parlar amb confiança sobre aquest tema amb les persones que els cuiden.

La “Regla d’en Kiko” vol transmetre un missatge als nens i nenes, que no haurien de 
permetre que altres infants o adults toquin parts del seu cos. I no haurien de tocar a a 
altres nens i nenes i/o adults en aquestes parts, també ajuda a explicar als infants que 
el seu cos els pertany, etc.

la poi demana augmentar l’edat mínima legal delS menorS
La Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, ha anunciat la 

possibilitat d’estudiar l’adopció de mesures per a millorar la protecció dels menors 
d’edat en l’àmbit de les relacions sexuals i el matrimoni. Aquestes mesures podrien 
incorporar-se en el pròxim Pla per a la Infància i l’ Adolescància (PENIA 2012-
2015), el contingut definitiu del qual s’aprova abans que acabi l’any.

La Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) reivindica l’elevació de 
l’edat mínima de consentiment per a mantenir relacions sexuals, així com l’edat 
mínima per a contraure matrimoni. En aquest sentit, dona suport a les iniciatives que 
des del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat s’estiguin estudiant per a millo-
rar la protecció de la infància en aquesta matèria, entenent la necessitat d’incloure 
les observacions finals del Comitè en el contingut definitiu del pròxim Pla d’Infància, 
amb la finalitat d’assegurar el seu contingut final en el text definitiu, per al seu pos-
terior seguiment i futur compliment.

la tiaC partiCipa amb altreS entitatS en un grup de diSCuSSió de la dgaia
La TIAC ha participat en un grup de discussió de la DGAIA d’anàlisi de tendències dels perfils 
de la població infantil i adolescent en situació de risc i en situació de desemparament. Hi 
paticipen: Diputació de Barcelona, Taula per la Infància l’Adolescència (TIAC), UNICEF, Save 
the Children, Ajuntament de Lleida – Observatori d’infància de Lleida, Federació d’Entitats 
d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA), Associació Catalana per la 
Infància Maltractada (ACIM).

En Marc Satorras va fer una presentació de l’estudi i l’objectiu del grup focus: completar 
i contrastar la proposta de tendències sobre els perfils d’infants i adolescents atesos pel 
sistema de protecció en casos de desemparament i risc.

Entre tots els assistents es va fer una pluja d’idees sobre què caracteritza als infants i 
adolescents en risc/situació de desemparament actualment (en aspectes emocionals, familiars, 
socials, físics, perspectives de futur, etc.) i es van intentar definir els diferents perfils.
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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

nou informe Ciimu Sobre la SituaCió de la infànCia

El 24 d’octubre a les 17:45 hores, s’ha presentat al CCCB el IV Informe del CIIMU sobre la 
situació de la Infància, l’Adolescència i la Família a Catalunya i Barcelona, que en aquesta 
ocasió aborda el tema de “Família i relacions intergeneracionals: un espai d’oportunitats per 
a l’educació dels fills i filles”.  

Aquest IV Informe, també com els anteriors del CIIMU, aborda l’estudi del benestar de  la 
Infància i l’Adolescència en els diferents contextos de vida i socialització. En els diferents 
capítols de l’Informe s’aborden temes relacionats amb l’educació, la salut i els estils de vida, 
els canvis en l’estructura i les relacions familiars, el temps d’oci i el consum o l’exclusió social, 
obrint, però una nova mirada sobre assumptes i qüestions que, o constitueixen problemàtiques 
emergents o havien estat poc abordades per la manca d’eines metodològiques adequades 
per estudiar-los.


