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La TIAC al Parlament 

 
El passat dia 4 de març, el molt honorable 
president del Parlament de Catalunya, Ernest 
Benach, va rebre en audiència a diferents 
membres de la Taula per la Infància i 
l’Adolescència a Catalunya. Josep Maria Villena, 
Antoni Inglès i Ferran Casas, president, 
tresorer i vocal de la taula respectivament, van 
poder presentar al president la Taula i les 
entitats que la conformen.  
Els representants de la TIAC van ser els 
encarregats de transmetre a Benach els 
objectius principals de la Taula per la Infància i 
l’Adolescència, com ara el de promoure els 
drets dels infants i els adolescents arreu de 
Catalunya. 

D’altra banda, els membres de la Taula van transmetre al president del Parlament la resolució presa 
en assemblea constituent respecte a la necessitat de crear un Pacte per la Infància i l’Adolescència a 
Catalunya. En primer lloc, aquest Pacte hauria de reconèixer els drets d’aquests dos col·lectius. En 
segon lloc, hauria de marcar les prioritats polítiques i socials entorn aquesta matèria.  
Finalment, els representants de la TIAC van plantejar la possibilitat de crear al Parlament una 
Comissió d’Estudi de la Infància, que fos de caràcter mixt i que permetés la participació de la societat 
civil. 
 
 
Gestió de la Taula 
Tal i com va acordar la Junta de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya, la TIAC ja 
compta amb una persona encarregada de la seva gestió.  Aquesta persona portarà a partir d’ara el 
conjunt d’operacions i tasques administratives de la Taula per tal que aquesta es doni a conèixer.  
D’altra banda, la TIAC també disposa d’un compte corrent propi on es passaran a cobrar els rebuts de 
les entitats que conformen la Taula. 
 
 
Nova adreça electrònica de contacte 
La TIAC ja disposa d’una adreça de correu electrònic fixa. A partir d’ara, per qualsevol dubte o 
consulta sobre la Taula us podeu adreçar al correu administracio@tiac.cat 
___________________________________________________________________________________ 
 
Línies d’actuació en l’àmbit d’infància en risc 
La Junta de la TIAC va acordar en assemblea quines eren les línies d’actuació pel que fa a l’àmbit de 
la infància en risc. La Taula va acordar que el sistema de protecció infantil comprenia: l’acolliment 
familiar i residencial, com també el de prevenció. 
Per tal de facilitar el debat sobre la matèria en qüestió, la Taula fa a una crida a les entitats més 
especialitzades en aquesta temàtica, perquè aportin documents i informació que afavoreixin debats 
posteriors. 
 


