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La TIAC es reuneix amb el diputat Josep Lluís Cleries 
El passat dia 8 de maig, membres de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya van 
mantenir una reunió amb el diputat Josep Lluís Cleries, del grup parlamentari de 
Convergència i Unió. A l’audiència es va presentar la Taula i es van tractar temes com el 
Pacte per la Infància, la Comissió Parlamentària  d’Infància i l’Estatut Consultiu. Pel que fa a 
la Comissió, Cleries es va mostrar molt interessat i va afirmar que des de CiU “volem la 
comissió i que estigui signada per tots els grups”. 
 
 
Carme Capdevila rep a membres de la Taula 
La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va rebre en audiència a alguns 
representants de la Taula el passat dia 26 de maig. A la reunió els membres van presentar la 
TIAC i els objectius principals de la mateixa. La Taula va posar la consellera al corrent dels 
temes que actualment està duent a terme, com són el Pacte per la Infància, la Comissió  
Parlamentària  d’Infància i l’Estatut Consultiu. D’altra banda, es va plantejar la possibilitat 
d’un acord de col·laboració entre el govern català i la plataforma, una proposta que va ser 
ben acollida per la consellera. 
___________________________________________________________________________ 
 
Treball per àmbits 
La Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya ha establert els cinc àmbits en els quals 
es treballarà inicialment. Aquestes àrees són: Sistema de protecció de la infància en risc 
(comprèn l’acolliment familiar i residencial, com també el de prevenció), Educació, Lleure, 
Participació social dels infants i Protecció dels drets dels infants.  
 
 
20è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants 
El 20 de novembre del 2009 la Convenció dels Drets dels Infants celebra el seu vintè 
aniversari. La TIAC proposa que enguany es celebri una jornada pre-aniversari amb tot un 
seguit d’activitats, sessions i/o taules rodones per preparar aquesta data. D’altra banda, en 
el marc de la jornada la Taula es presentaria en societat. Per tal de treballar conjuntament i 
evitar duplicitat d’actes, la TIAC estudiarà el programa d’activitats de les entitats que en 
formen part i es fixarà una data per celebrar aquests vint anys d’aplicació. 
___________________________________________________________________________ 
 

‘Quaderns d’Acció Social i Ciutadania’ 
El nou número dels Quaderns d’Acció Social i Ciutadania  de la Generalitat de 
Catalunya està dedicat a la infància i l’adolescència, des de la perspectiva dels 
drets i l’atenció d’aquest col·lectiu. En aquest segon número han comptat 
amb professionals i experts en la temàtica, entre els quals trobem alguns 
membres d’entitats que conformen la Taula. És el cas dels articles d’en Ferran 
Casas, en Jaume Clupés (FEDAIA) i en Josep Maria Villena (Associació  

 



 
Diomira), com també de l’entrevista a en Jordi Cots, (Comissió d’Infància de Justícia i Pau), 
textos que us adjuntem al correu electrònic. 
___________________________________________________________________________ 
 
Save the children 
La ONG Save the Children, que compta amb una delegació a Catalunya, ha mostrat el seu 
interès en passar a formar part de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya. És 
per això que a la propera Assemblea es debatrà l’entrada d’aquesta organització a la Taula. 
 
 


