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Traslladen una menor refugiada des de Jordània a Sant Joan de Déu per
poder-la intervenir
El Defensor del Pueblo ha coordinat la iniciativa

“El país del miedo”, un film que tracta l’assetjament escolar
Franco Espada trasllada a la gran pantalla la novel•la d’Isaac Rosa

Esplac prepara un documental sobre la història de l’esplai a Catalunya
Esplais Catalans ha finançat el projecte a través del micromecenatge

La Generalitat aprova un codi de regulació per als càrrecs públics i els
grups d’interès

Hauran de registrar-se totes les persones i organitzacions que tractin amb l’Administració

La beca del concurs Clic es destinarà a un fotoreportatge sobre els CRAE

La Casa de la Generalitat de Catalunya de Perpinyà acull l’entrega de premis 2016 que
es realitza dins el fesival Visa Off en el marc de la mostra internacional Visa pour l’image
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Traslladen una menor refugiada des de Jordània a Sant Joan de Déu per poder-la
intervenir

L’Hospital Sant Joan de Déu i la ciutat de Barcelona han acollit una nena d’origen
siri que necessitava una operació craniofacial de forma urgent. La menor i la seva
família siriana havien fugit a Jordània arran de la guerra. Després d’avaluar el grau
de complexitat de la cirurgia, els metges dels hospitals jordans havien decidit no
intervenir la pacient. A Europa, hi havia sis hospitals disposats a realitzar l’operació
però cap oferia assistència de forma gratuïta. Finalment, l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona va decidir fer-se’n càrrec.
El Defensor del Pueblo ha coordinat aquest procés a través de l’ambaixada
espanyola a Jordània, tramitant els visats necessaris per tal que la família es pogués
traslladar a Barcelona. Càritas, la Fundació Joubert i l’Ajuntament de la capital catalana
hi han col•laborat.

“El país del miedo”, un film que tracta l’assetjament escolar
Quan el 2008 Isaac Rosa va escriure El país del miedo ja predeia una crisi
econòmica que va començar a desencadenar-se pocs mesos després. L’adaptació
cinematogràfica es desenvolupa seguint fidelment l’estil, el ritme i el to de la novel·la,
que se situa dins un món occidental “acostumat a la por”, tal i com afirmava el director
del llargmetratge, Franco Espada, en declaracions per a eldiario.es.
La pel·lícula narra la història d’un pare que descobreix que el seu fill està sent
víctima del bullying, i la dificultat per resoldre el problema degut a la seva complexitat;
de fons, una societat saccejada per la pobresa infantil i l’exclusió social.
A l’estat espanyol, el 30,5% de llars viuen amb ingressos que les situen sota el
llindar de la pobresa. En aquestes famílies s’hi troben 2.540.763 (Save the Children,
2014).

Esplac prepara un documental sobre la història de l’esplai a Catalunya
El passat 12 de juliol va finalitzar la campanya de recollida de
fons d’Esplais Catalans - Esplac a través de la plataforma Verkami,
superant l’objectiu de recaptació amb escreix. Els recursos econòmics
serviran per a realitzar un estudi i posterior documental sobre la
memòria històrica del món de l’esplai al territori català.
El projecte, titulat “Transformar educant” anirà a càrrec de la
productora barcelonina Camille Zonca, i recollirà les veus de persones
que formin o hagin format part del món de l’esplai. El projecte vol
enfocar-se en la manera com es realitza la tasca educativa a l’àmbit
de l’oci i el temps lliure, a través del voluntariat, l’associacionisme
educatiu, la transformació social, la participació i la defensa dels drets
dels infants.

La Generalitat
d’interès

aprova un codi de regulació dels càrrecs públics i els grups

El 21 de juny, el Govern va aprovar el Codi de Conducta dels alts càrrecs, el personal administratiu i el sector públic, dins la Llei
19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern. Aquesta nova legislació prohibeix les reunions del personal de
l’Administració
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amb els grups d’interès no registrats previament.
D’aquesta manera, a partir de l’estiu de 2016 s’hauran d’inscriure al Registre de Grups
d’Interès totes aquelles persones i organitzacions que puguin influir directament o indirecta
en l’elaboració i aplicació de polítiques públiques, en la creació de propostes normatives o
en la presa de decisions.

La beca del concurs Clic es destinarà a un fotoreportatge sobre els CRAE
L’Associació Diomira i la Direcció General de Joventut van presentar el passat 1 de setembre els premis Clic, que reconeixen el
talent documental de joves de Catalunya en temàtica de denúncia social i d’apropament a realitats poc visibles. El concurs atorga
una beca per a l’elaboració d’un projecte fotoperiodístic que s’exposarà el proper any.
En aquesta edició, el premi ha estat per a David González amb el projecte “A place to
live” sobre els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), on resideixen infants tutelats
per la Generalitat mentre no poden retornar amb la seva família o se’ls troba una família
acollidora.
En la categoria de fotografia, el treball premiat ha estat “Un dia a Idomeni” del mateix
autor, que aborda la crisi europea de refugiats i el tancament de fronteres, així com les
condicions precàries que afronten els migrants durant el seu dia a dia. En la modalitat
audiovisual, s’ha emportat el primer premi l’obra “Essence du Bénin” de Lautano Bolaño,
que mostra com el tràfic de benzina ha esdevingut en pocs anys la principal activitat
econòmica il•legal de Nigèria. Finalment, la Casa de la Generalitat de Perpinyà també exposa el treball “Respecta’m”, realitzat
per alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Ernest Lluch de Barcelona, i que aborda la problemàtica del bullying.
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