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L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva celebra el 10è aniversari
La festa acull el retrobament de les més de 600 entitats signants de l’Acord

El COIB debat sobre la capacitat del menor d’edat per a decidir sobre la seva
situació de salut
La jornada aborda la participació dels adolescents en la seva pròpia salut

La Plataforma de Infancia organitza el “VI Encuentro con Defensorías”
La entitat prepara un informe alternatiu sobre infància d’àmbit estatal

Acció Escolta, Esplac i MEG celebren l’Assemblea General Ordinària

Les tres entitats tenen previst celebrar les seves respectives assemblees al llarg del mes
de novembre
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L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva celebra el 10è aniverari
El passat 27 de setembre es va celebrar la primera dècada de l’Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva en el marc de la Trobada Anual, que reuneix en sessió
plenària a les més de 600 entitats signants per a fer balanç de les activitats
realitzades durant l’any i les estratègies per al futur. La trobada també va ser un
espai per a posar en comú idees i coneixements de les diferents branques del teixit
associatiu, així com experiències i reflexions sobre l’acompliment dels objectius de
l’Acord.
L’acte va comptar amb la participació de la sociòloga i economista Saskia Sassen,
que va parlar sobre la transformació de les ciutats en el capitalisme global a la
conferència “Expulsiones, cómo combatirlas”.
Després de la pausa, els representants de les entitats van participar en tres espais
de diàleg per tractar els diversos escenaris i reptes del futur: l’impacte de les xarxes
d’acció, l’impuls de projectes en xarxa de coneixement i coproducció, i els nous actors en defensa dels drets socials.

El COIB

debat sobre la capacitat del menor d’edat per a decidir sobre la seva
situació de salut
El Col•legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) va organitzar, el 6 d’octubre, una aula d’actualització
de coneixement i pràctica en l’àmbit pediàtric, en la qual va tractar una qüestió ètica difícil: en quin moment un menor
d’edat pot prendre decisions sobre la seva salut?
La jornada va comptar amb la participació de diversos actors de
l’àmbit sanitari, jurídic, i amb el relat testimonial d’una família. Carmen
Caballero, infermera especialista en pediatria de l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona, va explicar que el menor d’edat, quan és madur i
competent, té dret a rebre tota la informació i a decidir sobre la seva
salut.
Per la seva banda, Eva Miquel, metgessa de família de l’ABS Balaguer,
va parlar dels criteris psiquiàtrics, neurològics, psicològics, personals i
familiars que el professional sanitari ha de valorar alhora de decidir
com i fins on pot fer partícip el menor d’edat.
Pilar Tintoré, advocada i membre de la secció d’infància de l’Il•lustre Col•legi d’Advocacia de Barcelona (ICAB), va tractar la
vessant jurídica. Per a Tintoré, la llei no és prou clara en relació a fixar l’edat en la qual un menor d’edat pot prendre les seves
pròpies decisions en temes de salut, tot i que es sol partir dels 16 anys.
La sessió va concloure amb una xerrada de Marc Morales, un noi de 17 anys que va ser trasplantat. Morales va explicar
com va viure la detecció de la seva malaltia, l’hospitalització i la decisió personal de seguir o no el tractament.

La Plataforma de Infancia organitza el “VI Encuentro
con Defensorías”
El dijous, 27 d’octubre, va tenir lloc a Madrid la sisena trobada de Defensories
que convoca la Plataforma de Infancia (PI). L’acte va servir per reflexionar sobre el
paper de les Defensories i de possibles mesures aplicables a nivell estatal per a la
millora dels drets dels infants i adolescents.
A l’acte hi van assistir les entitats participants del procés d’elaboració de l’Informe
Complementari que prepara la PI, alternatiu al V i VI Informe d’Aplicació de la
Convenció dels Drets dels Infants de les Nacions Unides a Espanya i els seus
Protocols Facultatius.
La jornada va enfocar-se a l’anàlisi de la situació actual i la recerca de les millors
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solucions possibles per tal de fer front als principals reptes en matèria d’infància i adolescència. A la trobada també es van poder
posar sobre la taula els aspectes concrets que caldria millorar per garantir els drets dels infants. Les conclusions de la jornada
s’incorporaran a l’Informe Complementari, que actualment es troba en fase d’elaboració.

Acció Escolta, Esplac i MEG celebren l’Assemblea General Ordinària
El mes de novembre aplegarà l’Assemblea General Ordinaria
(AGO) de cada una de les tres entitats de l’àmbit de l’esplai i l’escoltisme que formen part de la Taula per la Infància i l’Adolescència
a Catalunya.
La primera trobada serà el cap de setmana del 19 i 20 de
novembre a Manresa, on s’ha organitzat l’AGO de Minyons, Escoltes
i Guies de Catalunya (MEG). Per la seva banda, Esplais Catalans Esplac i Acció Escolta de Catalunya es reuniran el 27 de novembre,
a Cardedeu i a Granollers, respectivament.

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,
podeu fer-ho a través dels nostres canals habituals de comunicació:

administracio@tiac.cat

facebook.com/taulainfancia

www.tiac.cat

