27
núm
.
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El CNJC celebra la seva 34ena Assemblea General Ordinària
En l’assemblea es va renovar el secretariat i van entrar tres noves entitats

Benestar Social i Familia llança el Joc del Pacte per a la Infància a Catalunya
El Departament ha elaborat una web per donar a conèixer el Pacte als infants

Assemblea General Ordinaria del Consell de la Joventut de Barcelona
La 47ena AGO es va celebrar el 10 de març amb la participació de 40 entitats juvenils

Sessió de reflexió i debat sobre el Pacte per a la Infància a Catalunya
La jornada va dirigida exclusivament als representants i membres de la Taula

La TIAC convoca la seva 5ena Assemblea General Ordinària
L’assemblea tindrà lloc a la seu de Rosa Sensat el 25 d’abril en una doble jornada

Primer vídeo per donar a conèixer el treball de les entitats de la TIAC
Un altre dels objectius per promoure les entitats és la publicació d’articles

Nova reunió de treball de l’àmbit dels col·legis professionals
L’àmbit de treball prioritza el pla de comunicació i el test sobre els drets dels infants
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA
En l’Assemblea General Ordinària del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), celebrada el passat dissabte 3 de març, es van renovar els membres
del Secretariat, l’òrgan de direcció d’aquesta plataforma d’entitats juvenils. Així, sis
dels nou membres han acabat el seu mandat i s’ha renovat també la presidència, que
passa de Benjamí Aguilar (Minyons Escoltes i Guies) a Sergi Contreras (Esplais Catalans), fins ara vicepresident segon.
En el capítol d’altes i baixes el plenari va aprovar l’entrada, com a membres
de ple dret, de tres noves entitats: la Comissió de Joves de la Federació de Sords de
Catalunya, l’Associació de Joves Gitanos de Catalunya i l’Agrupació de Joves Ciutadans. Amb aquests moviments, el nombre d’entitats integrants del CNJC és de 94.
A més, la situació de crisi econòmica i financera va ser el centre de debat a la 34a Assemblea General Ordinària del CNJC,
tal com reflecteixen les diverses resolucions que el centenar de representants de les principals entitats juvenils del país que conformen el Consell. El CNJC considera necessari establir mecanismes per evitar l’evasió fiscal de grans fortunes i una legislació internacional que impossibiliti l’existència de paradisos fiscals, així com l’establiment de la taxa per a les transaccions financeres internacionals.
D’altra banda, en el marc de la resolució marc de l’assemblea, sota el lema “Construïm ciutadania”, el CNJC advoca per l’abolició de la monarquia com una mesura per millorar la qualitat democràtica de la societat a l’Estat espanyol.

JOC DEL PACTE PER A LA INFÀNCIA A CATALUNYA
El Departament de Benestar Social i Família ha fet el llançament d’un joc en format web, en
relació al Pacte per a la Infància a Catalunya.
Concretament, s’ha dissenyat un espai web on es convida als infants i adolescents a conèixer
el Pacte, informar-se’n i reflexionar-hi a través d’un joc sobre el Pacte i donar la seva opinió sobre
aquells aspectes que consideren que s’han de tenir en compte a l’hora d’elaborar-lo.
La web estarà operativa fins al 20 d’abril per poder valorar, posteriorment en els grups de
treball del Pacte, les aportacions dels infants i adolescents que hi participin.
L’enllaç de la web és: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/pacteinfancia

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) va celebrar el passat 10 de març
l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, en la qual hi van participar prop de 40
entitats juvenils de la ciutat que formen part d’aquesta plataforma. Durant l’Assemblea, les entitats van aprovar les memòries de l’exercici anterior i les línies de treball
per al 2012. També es va produïr un relleu parcial en el secretariat del CJB, l’òrgan
de direcció i coordinació de l’entitat.
L’equip continua liderat per Pau Gonzàlez, representant del Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó (CJD7). S’ha incorporat a l’òrgan de direcció la Joventut Socialista de Catalunya. La resta d’entitats que formaran part del secretariat són Esplais
Catalans-ESPLAC, Dona-Joves Nacionalistes per a la Igualtat, Acció Jove-Joves de
CCOO de Catalunya i les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya.
L’acte públic el va obrir Sergi Contreras que va destacar la gran importància i feina dels consells de joventut locals de cara
al jovent del país. Per la seva banda, Raimond Blasi, Regidor d’Adolescència i Joventut de Barcelona va felicitar al secretariat i al
CJB per la feina feta amb els i les joves de Barcelona, ja que segons Blasi són “la ciutadania del futur, però també del present”. La
darrera intervenció va ser de Pau Gonzàlez, President del CJB, que va demanar als i les joves de la ciutat que siguin crítics i que
no claudiquin a l’hora de defensar els seus drets, malgrat la situació de crisi que s’està vivint.
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SESSIÓ DE DEBAT I REFLEXIÓ DE LA TIAC SOBRE EL PACTE PER A LA INFÀNCIA A CATALUNYA
La TIAC ha convocat les seves entitats pel proper dimecres 25 d’abril amb l’objectiu de
debatre i reflexionar entre tots i totes entorn al Pacte per a la infància i l’adolescència a Catalunya. Més endavant es farà una altra jornada per tal de treballar en les conclusions i preparar
accions concretes.

La plataform
a de les entit
ats
d’Infància
i Adolescència
a Cataluny
a

PACTE PER A LA INFÀNCIA A CATALUNYA
Sessió de reÁexió i debat de les entitats de la TIAC
Dimecres 25 d’abril de 2012
17 h. Presentació del Pacte
Debat
Propostes de treball

La trobada del dia 25 d’abril tindrà lloc a la seu de l’Associació de Mestres de Rosa
Sensat, de 17 a 19h. Per poder assistir a l’acte obert a tots els representants i membres de la
TIAC caldrà enviar previament el full d’inscripció a administracio@tiac.cat.
El Document de bases del Pacte per a la Infància i l’Adolescència a Catalunya va ser presentat
passat 29 de novembre pel conseller Josep Cleries, coincidint amb la celebració de l’aniversari
de la Convenció. Actualment s’està treballant en el document a partir del Programa per a
l’impuls i l’assoliment del Pacte per a la Infància a Catalunya.

19 h. Fi de l’acte
Destinataris:
representants i membres de les entitats de la TIAC
Inscripció gratuïta:
és necessari inscriure’s previament enviant la butlleta adjunta
a administracio@tiac.cat

Lloc:
Associació de Mestres Rosa Sensat,
Avinguda Drassanes, 3 08001 Barcelona

L3

www.tiac.cat
COL·LEGI D’EDUCADORS I EDUCADORES SOCIALS DE CATALUNYA

COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

LA TIAC CONVOCA LA SEVA 5ENA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
La Taula per a la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) ha preparat una doble jornada el proper 25 d’abril, per a les
seves entitats, al número 3 de l’avinguda de les Drassanes a la seu de l’Associació de Mestres de Rosa Sensat.
D’una banda, es durà a terme una sessió de reflexió i debat de les entitats de
la TIAC sobre el Pacte per a la Infància a Catalunya (a les 17h). D’altra banda, es
realitzarà l’assemblea anual de la TIAC, convocada per a les 19h, un cop acabada
la sessió entorn al Pacte.
En l’assemblea es presentaran la memòria de l’exercici anterior i el pla d’acció i
pressupostos del 2012. Pel que fa al punt de l’ordre del dia sobre altes i baixes, està
prevista la donada d’alta a la TIAC de noves entitats que han mostrat el seu interès
per treballar plegades per als drets dels infants i els adolescents.
Tenint en compte la importància dels dos actes -la reflexió entorn al que ha de
ser el Pacte per a la infància i l’adolescència a Catalunya, i l’assemblea anual de
l’entitat- des de la TIAC es demana el màxim de participació possible per part dels
membres i representants.

PRIMER VÍDEO DEL PROJECTE AUDIOVISUAL DE LA TIAC PER DONAR A CONÈIXER LES ENTITATS
Fa uns mesos la TIAC va tirar endavant la promoció de les entitats que conformen la Taula per tal que es conegui la tasca que
duen a terme en relació a la infància i l’adolescència, així com la seva relació amb la TIAC.
En el darrer número de la revista Protagonistes,ja! sobre infància va sortir
publicat el primer article per promoure les entitats de la TIAC, en aquest cas el
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC). Aquest article,
així com els propers -en el següent número sortirà l’article de l’Associació de
Mestres de Rosa Sensat-, serà difós entre les entitats de la Taula i es podrà veure
a la seva pàgina web i la pàgina de facebook.
A més, durant aquest mes de març ha tingut lloc la gravació del primer vídeo
d’una de les entitats de la Taula, el CEESC, amb el mateix objectiu: donar a conèixer l’entitat i la seva feina. Aquest primer vídeo, així com els altres, es podran
veure properament en el canal de Youtube de la TIAC.
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NOVA REUNIÓ DE TREBALL DE L’ÀMBIT DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS

L’àmbit de treball dels col·legis professionals de la TIAC es va tornar a reunir el passat 7 de març. En aquesta ocasió ho van fer a
la seu del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i es va presentar la proposta de pla de comunicació de l’àmbit.
Des de fa un quants mesos l’àmbit treballa en el seu dossier de presentació, a partir del qual s’ha elaborat un pla de comunicació,
al qual se li donarà prioritat. El dossier se seguirà elaborant passada l’assamblea general de la TIAC, en la qual està prevista
l’entrada de nous col·legis professionals. L’altra feina que s’està duent a terme és un test que mesuri el coneixement que hi ha entre
els col·legiats i col·legiades sobre els drets dels infants.
Actualment l’àmbit està format pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), el Col·legi Oficial de Psicòlegs
de Catalunya (COPC), el Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

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, envieu un correu a: administracio@tiac.cat

També ens trobareu a

www.tiac.cat

o a www.facebook.com/taula.infancia

