
 
 

Butlletí núm. 1           3 de desembre de 2007 
 

 
Inici del butlletí 
La TIAC inicia el seu butlletí intern amb l’objectiu de comunicar a les entitats membres de la Junta 
Directiva de forma periòdica les últimes novetats de la Taula, així com les darreres actuacions 
acordades. 
 
 
Assemblea fundacional 
La TIAC va dur a terme la seva Assemblea fundacional el passat 16 de juliol de 2007 a la seu de 
l’Ateneu Barcelonès (carrer Canuda, 6, de Barcelona). A l’acte van assistir-hi representants de les 
entitats fundadores, així com persones a títol individual que han participat en les reunions 
preparatòries a la constitució de la Taula. A l’assemblea es van aprovar els estatuts i la declaració 
d’intencions de la TIAC, així com dues resolucions i el pla de treball per als propers mesos. 
 
 
Membres de la TIAC 
Són entitats membres de ple dret de la TIAC les següents: Associació Catalana per la Infància 
Maltractada (ACIM), Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (FEDAIA), Associació 
de mestres Rosa Sensat, Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA), Justícia i Pau-
Comissió de la Infància, Associació Diomira. Són entitats membres adherides de la TIAC les següents: 
Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya (CEESC), Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
(COPEC), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Consell de la Joventut de Barcelona 
(CJB), Fundació Catalana de l’Esplai, Fundació Pere Tarrés. Forma part de la TIAC com a persona a 
títol individual l’expert en infància Ferran Casas i Aznar. 
 
 
Assistència actes 
La Junta Directiva ha participat en representació de la TIAC a diferents actes realitzats recentment a 
Barcelona, com els organitzats per commemorar el Dia Mundial dels Infants i el III Congrés Mundial 
sobre drets dels Infants i els Adolescents. En el marc d’aquest esdeveniment, alguns membres de la 
Junta directiva de la TIAC es va reunir amb el president de la Plataforma de Organizaciones de 
Infancia (POI), Francisco Lara, per aprofundir en la incorporació de la TIAC a la Plataforma i tractar 
futures línies de col·laboració. 
 
 
Recerca d’espai on ubicar l’oficina de la Tiac 
Els membres de la Junta directiva han iniciat la recerca d’un local independent de les entitats 
membres on ubicar definitivament la Taula. 
 
 
Legalització de la TIAC 
Actualment s’està preparant la documentació per sol·licitar a la Generalitat la inscripció de la TIAC en 
el registre d’entitats. Un cop legalitzada la Taula, es procedirà a demanar reunions amb el president 
del Parlament de Catalunya i amb la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, per 
presentar la Taula i el recolzament a la seva tasca.  


