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Actes entorn els drets de la infància i el 20 de novembre 
 
Tal i com vam parlar en la reunió de junta de desembre, esperem que en aquest any 
que tot just acaba de començar, se celebrin molts actes en pro dels drets de la infància 
i no tan sols el dia 20 de novembre. Desitgem que s’aprofitin al màxim els recursos que 
existeixen i es facin actes amb ressò que serveixin de debò a la infància.  
 
 
 
Designació dels membres de la subcomissió d’infància  
 
La subcomissió d’infància que es va crear el novembre de 2007, està formada per un 
membre de cada grup parlamentari. De CiU, el senyor Josep Lluís Cleries i González; 
dels Socialistes-Ciutadans pel canvi, la senyora Carme Figueres i Siñol; d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el senyor Pere Bosch Cuenca; del Partit Popular de 
Catalunya, la senyora Montserrat Nebrera González; d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa, la senyora Laura Massana Mas; i del Grup Mixt, el senyor 
Antonio Robles Almeida. Pel que fa a la presidència, recau en la presidenta de la 
Comissió de Benestar i Família , la senyora Marta Cid i Pañella . La designació dels 
membres de la subcomissió es va acordar el 28 de setembre de 2008.   
 
 
El 25 de març a l’Ateneu Barcelònes: II Assamblea de la TIAC! 
 
La segona Assemblea General Ordinària de la TIAC tindrà lloc el dia 25 de març a les 
18 hores a la sala Segarra de l’Ateneu Barcelonès. Properament es farà tramesa de la 
convocatòria corresponent. Us hi esperem a tots i totes! 
 
 
Jordi Cots, premi Solidaritat 2008 

El jurat del la XXII edició del Premi Solidaritat 2008 que concedeix l'Institut de Drets 
Humans de Catalunya (IDHC) ha decidit atorgar aquest guardó a Jordi Cots i Moner 
per la seva dedicació professional i el seu compromís personal a favor dels drets de la 
infància i l’adolescència . El premi se li lliurarà al Parlament de Catalunya el pròxim 17 
de febrer.  



Publicació d’un “Per un pacte per la infància i l’adolescència a Catalunya” 

L’associació Diomira acaba de publicar un llibre amb el contingut de la segona edició 
de les jornades d’infància i adolescència que es van dur a terme els dies 14 i 15 de 
juny de 2007 sota el lema ‘Per un pacte per la Infància i l’adolescència a Catalunya’. 
Unes jornades en què es va reflexionar sobre la necessitat de cercar el compromís del 
màxim nombre d’agents socials, un compromís que es tradueixi en l’impuls d’un pacte, 
amb els objectius de situar la infància i l’adolescència al centre de l’acció política i 
social, dotar de contingut les polítiques que s’adrecen a aquest sector i del pressupost 
adequat.  

 

 

 

 

 

 
  
 


