REUNIÓ DEL PLE DE L’OBSERVATORI DELS DRETS DE LA INFÀNCIA

El dia 23 de febrer es va celebrar la reunió del Ple de l’Observatori dels drets de la infància a la
que el Dr. A. Martínez Roig va assistir en representació de la Societat Catalana de Pediatria
Es va presentar el projecte de modificació del decret 129/2006 de 9 de maig de l'Observatori dels
drets de la infància. Els canvis, resumits en relació a l’anterior, són l'ampliació de la composició
amb la presència de representants del Consell Nacional d'Infants de Catalunya i del col·lectiu de
joves extutel·lats, un tècnic coordinador, i membres del consell de col·legi de metges de
Catalunya i de la Societat catalana de medicina familiar i comunitària . A la vegada que es
marquen algunes funcions administratives a la secretaria
Es comentar que el telèfon 116111 s’atribueix com a línia única d'ajut a la infància en casos
d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, ciberassetjament i d’abusos sexuals
Es va presentar l’esborrany del decret de creació del centre d'estudis en maltractaments a infants i
adolescents, unitat administrativa per investigació, capacitació de professionals, organitzar
formació d'especialistes, intercanvi de coneixements entre professionals, entre d'altres funcions.
Es van donar informacions sobre la jornada de treball per l'impuls de la protecció efectiva davant
dels maltractaments a infants i adolescents celebrada el 24 de novembre, a la vegada que es va
informar que aquestes informacions estan penjades a la pàgina web
Es va informar sobre estudis en curs referits a victimització d’infants i adolescents a Catalunya,
fets des de departaments d’ interior i ensenyament
Es va informar sobre el pla estratègic per promoure acolliments i la campanya “ tu pots ser la
família que està esperant”.
Es va presentar el grup de treball de recerca, reconeixement i disseny per infants adoptats a
Rússia i Ucraïna amb sindrome alcohòlica fetal on participen companys dels hospitals de Vall
d'Hebron, Clínic i Sant Joan de Déu

