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Gestió Covid-19
Durant l’estat de confinament, s’han elaborat diferents documents (veure referència Butlletí 1/2020). Continuant en aquesta línia de treball, s’han coordinat i/o
redactat diferents normes legislatives dirigides a garantir els drets de la infància i
l’adolescència que es troben sota la guarda o tutela de la Generalitat:
 Resolució de 28 d’abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat

i Polítiques Inclusives per la qual es regulen els desplaçaments dels xiquets i
xiquetes sota la guarda o tutela de la Generalitat durant la situació de crisi
sanitària ocasionada per Covid-19, en aplicació de l’Ordre SND/370/2020, de
25 d’abril, del Ministeri de Sanitat. Descàrrega de la resolució en aquest enllaç.
 Resolució de 3 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat
Infografia “desescalada”

i Polítiques Inclusives per la qual es regulen els desplaçaments i l'activitat física a l'aire lliure dels xiquets i xiquetes i adolescents sota la guarda o tutela de
la Generalitat durant la situació de crisi sanitària ocasionada per Covid-19, en
aplicació de l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, i SND/380/2020, de 30
d'abril, del Ministeri de Sanitat. Descàrrega de la resolució en aquest enllaç.
 Resolució de 14 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igual-

tat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableix el pla de transició a la nova
normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid19, de les
llars, residències i serveis d’atenció a la infància i adolescència compresos en
el seu àmbit de competències . Descàrrega de la resolució en aquest enllaç.
Aquestes resolucions s’han redactat des de l’enfocament dels drets de la infància, desenvolupant els seus drets, garantint les oportunitats de desenvolupar hàbits
saludables i d’oci educatiu entre els xiquets i xiquetes amb mesures de protecció.

Altra de les tasques desenvolupades pel servei ha sigut la difusió i promoció
de diferents iniciatives impulsades des de diferents entitats de treball amb la infància
i adolescència, de forma que es feren arribar a tots els recursos que treballen amb
xiquetes, xiquets i adolescents. Destaquem entre d’altres:

Helpline de
Save the Children

 Des de l'entitat SAVE THE CHILDREN, s'han posat en marxa una sèrie d'accions dirigides a la infància en moviment i també al recursos residencials i
professionals on aquest col·lectiu es troba. Entre elles, es troba la posada en
marxa d'un servei d'atenció telefònica gratuït, amb enfocament d'infància i
accessible en diferents idiomes, oferint:


Espai d'escolta i acompanyament.



Informació i assessorament en el context del COVID-19, incloent tràmits i procediments.

 Suport als recursos residencials en gestió de conflictes i mediació en: anglès,

francès, castellà, àrab dialectal i tamazigh.
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Gestió Covid-19
 Des d’UNICEF, es posa en marxa una plataforma gratuïta de recolzament

psicosocial per al sistema de protecció infantil, amb la finalitat de promoure
una atenció de qualitat per als xiquets, xiquetes i adolescents atesos per
professionals en el context d'emergència sanitària. Enllaç a la plataforma.
 Un grup de sociòlegs ha desenvolupat un estudi sobre la percepció de les

xiquetes i xiquets en referència a la situació generada pel Coronavirus a
Espanya. En aquest estudi sobre infància confinada ¿Cómo viven la situación de
confinamiento niñas, niños y adolescentes?, han col·laborat diferents òrgans de
participació municipals de la Comunitat Valenciana. Els resultats de la investigació es poden consultar en aquest enllaç.

Informe sobre infància
confinada

Decret d’òrgans col·legiats
La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència recull
tots els drets dels xiquets, xiquetes i
adolescents de la Comunitat Valenciana. A través del seu títol VI, es recolzen una sèrie d’òrgans de garantia d’eixos drets, al temps que s’impulsa la
creació d’estructures permanents de
participació
Des del Servei de Promoció dels
Drets de la Infància i Adolescència,
s’està impulsant el decret normatiu
que regule la creació d’òrgans per a
ser escoltats els xiquets, les xiquetes i
els adolescents que viuen o es troben
temporalment a la Comunitat Valenciana. Aquests òrgans són, entre d’altres:
 Consell d’infància i adolescència
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de la Comunitat Valenciana.
 Comissió de protecció de la

infància i adolescència.
 Comissió d’adopció i alterna-

tives familiars.
 Comissió interdepartamental

d’infància i adolescència.
 Consell infantil i adolescent

del sistema de protecció.
Aquest document ja va iniciar
la seua elaboració en el passat, de
forma que es va produir el tràmit
d’audiència pública. Actualment, es
troba en fase de revisió interna per
banda de diverses unitats administratives.

Òrgans col·legiats

Butlletí Trimestral del Servei

Dia de la infància
Des del servei de promoció dels drets de la infància i adolescència, una de
les principals línies de treball és la promoció i sensibilització dels drets de les persones menors d’edat com a col·lectiu amb participació activa en la societat. A través de la disposició addicional segona de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la
Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència, es constitueix la celebració del dia dels drets de la infància i adolescència com una ferramenta fonamental per a la promoció i sensibilització dels drets de les persones menors d’edat
com a col·lectiu amb participació activa en la societat. Amb la intenció de poder
fer una celebració més integral i diversa que puga replegar un gran grup de població i activitats, es promouen 3 línies de treball:
Nacions Unides

1. Cooperació de la celebració amb els consells d’infància i adolescència de
les diferents entitats locals de la Comunitat Valenciana.
2. Programació i realització d’una sèrie d’activitats programades des de la
Direcció General d’Infància i Adolescència.
3. Col·laboració amb altres organismes i entitats que desenvolupen activitats
per als xiquets, xiquetes i adolescents.

Informe impacte infància en els
projectes de pressupostos GVA.

Informe d’impacte d’infància en els pressupostos

Seguint les premisses
normatives, des de la Generalitat durant l´elaboració del projecte de pressupostos per al proper any
2021, s’impulsarà l’elaboració de l’informe d’impacte
en la infància de l’esmentada norma.

efectius els drets del
xiquet.
Per tal de poder
abordar l’elaboració de
l’informe, es fa una reunió conjunta amb la
D.G. de Pressupostos.
Amb l’objectiu de
coordinar l’elaboració,
en treball conjunt amb
la D.G. de Pressupostos, es redacta una primera proposta de les
instruccions oportunes.

D’aquesta forma, es
seguiran les premisses establides pel Comitè dels
drets del Xiquet a través
de la seua observació general número 19 (2016)
Aquestes instrucsobre l’elaboració de pressupostos públics per a fer cions tracten de garan4

tir l’enfocament dels
drets de la infància i adolescència en el procés
d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat,
de forma que faciliten les
ferramentes necessàries
per a que els diferents
departaments puguen
observar les seues propostes des de la mirada
de les persones menors
d’edat i analitzar les diverses necessitats que
són cobertes per a diferents col·lectius de xiquetes i xiquets.
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Estratègia valenciana d’infància i
adolescència. Procés participatiu
En referència a l’Estratègia valenciana d’infància i adolescència, durant el
segon trimestre de l’any, s’ha continuant
treballant en diverses línies encaminades
a la redacció i publicació definitiva del
document.
A tal efecte, es van dissenyar sis
qüestionaris corresponents a cadascun
dels programes de l’estratègia per recollir les propostes de la participació adulta
en l’estratègia. D’aquestos qüestionaris,
es va donar difusió entre diferents entitats culturals, educatives, sanitàries, socials o de la xarxa de protecció, entre d’altres.
La data màxima per poder recollir
la seua participació finalitzà l'11 de juny
de 2020, rebent-se un total 887 aportacions en els sis programes
Tanmateix, pel que fa a la partici-

pació infantil i adolescent, s’ha estat treballant en tres línies que s’havien encetat
durant el primer trimestre:

 D’una banda, un total de 208 xiquetes, xiquets i adolescents que
es troben en situació de vulnerabilitat han emplenat els qüestionaris
dissenyats per a grups que no tenen estructures de participació.
 D’altra banda, en el procés d’aportacions a l’estratègia dels recursos
del sistema de protecció, s’han
rebut un total de 38 aportacions
en diversos formats: documents,
vídeos, murals...

Diagnòstic Estratègia

 També s’han rebut les propostes
dels Consells de participació infantil municipals.

Guia participació
El passat 3 de juny,
el servei de promoció
dels drets de la infància i
adolescència va mantenir una reunió de treball
amb professionals d’Unicef i Som Llar. L’objectiu
d’aquesta trobada és
marcar una línia de treball conjunt per a elaborar una Guia sobre participació infantil i adolescent al sistema de protecció.
La iniciativa naix
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després de la bona acollida que va tenir, per
una banda, la formació
El Dret de participació. Un
nou repte en el sistema de
Protecció per a professionals del sistema de protecció desenvolupada en
febrer (Butlletí 12020/1) i en la que participaren com a ponents
tant Som Llar com Unicef.
l’alta

Per altra banda,
participació que

s’ha rebut en forma d’aportacions a l’estratègia
valenciana d’infància i
adolescència també denota un interés en establir vies de participació
efectiva en el sistema de
protecció tal com es
regula a la Llei 26/2018.
La previsió inicial
és que la guia poguera
estar enllestida i es distribuirà a principis de
2021.

Unicef, Som Llar i Servei de
Promoció dels Drets de la
Infància i Adolescència
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Conveni Unicef i Save the Children
Durant el mes de juny, s’ha procedit a la signatura dels convenis de
col·laboració entre la Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, d’una banda i amb Unicef i Save
the Children, d’altra. Ambdós convenis
tindran una vigència quadriennal

Unicef i Save the Children

Aquestos convenis tenen per objecte la promoció i difusió dels drets
de la infància i l'adolescència en l'àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana,
especialment dels següents col·lectius
en major risc de veure’ls vulnerats:
 Xiquets, xiquetes i adolescents

migrants sense referents familiars.

 Infància i adolescència en situació

de pobresa o risc d'exclusió social.
 Xiquetes, xiquets i adolescents

víctimes de violència.
En aquesta col·laboració, jugarà un
paper important el futur Observatori
Valencià d'Infància i l'Adolescència, una
vegada aquest s'haja constituït, doncs les
entitats es comprometen a remetre-li
els documents, informes, estudis i investigacions sobre la situació, les necessitats i els drets de la infància i l'adolescència per si aquell els considera d'utilitat per al compliment de les finalitats
que té encomanades.

Actualització del contingut web
S’està continuant la tasca d’actualització de l’àrea d’Infància de la pàgina
web de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que ja ve referida al Butlletí 1-2020/1.
Durant el segon trimestre, els apartats actualitzats o creats han estat:
▪ Xiquets, xiquetes i adolescents migrants sense referent familiar.
Web Conselleria

▪ Justícia juvenil.

▪ Enllaços d'interès.
▪ Actes commemoratius.
▪ Butlletí Informatiu.
Enllaç a la web
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Dies commemoratius de la infància
Des del passat mes de febrer, es
venen publicant, a les xarxes socials
de què disposa la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (Facebook i
Twitter) i a la mateixa pàgina web,
diferents imatges que pretenen donar
visibilitat i difusió a diferents dies
commemoratius que tinguen relació
amb els drets de la infància i l’adoles-
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cència.
A la secció Actes commemoratius de
l’àrea d’Infància de la web es poden consultar les imatges publicades fins a la data.
Enllaç a la web.
No obstant, ressenyen a continuació
les imatges publicades aquest segon trimestre de l’any.

gva
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