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La TIAC entra a formar part de la Plataforma de Organizaciones de Infancia 
 
En l’assemblea de la POI del 3 d’abril, celebrada a Madrid, es va aprovar l’entrada de la 
Taula per a la Infància i l’adolescència de Catalunya a la plataforma.  La TIAC va 
presentar la seva proposta i de la votació dels membres de la POI es va obtenir 
l’adhesió de la TIAC a la plataforma d’infància com a membre observador. La 
Plataforma de Organizaciones de Infancia  engloba entitats d’àmbit estatal sense ànim 
de lucre que treballen per la infància i té com a objectiu sumar iniciatives en favor dels 
infants i adolescents d’Espanya. 
 
 
 
 
Adhesió a la campanya “Per l’aprovació d’un mecanisme de denúncia en 
virtut de la Convenció sobre els Drets de l’infant de Nacions Unides” 
 
La TIAC, a dia 5 de maig de 2009, s’ha sumat al manifest de la CRIN per demanar un 
mecanisme de denúncia per la infància. Davant la necessitat d’un mecanisme de 
comunicació per denunciar possibles violacions dels drets dels infants, garantits per la 
Convenció, la Taula va decidir adherir-se a la campanya en la seva II Assemblea 
General Ordinària , el passat 25 de març. 
 
 
 
 
La Secretaria d’Infància i Adolescència organitza unes Jornades d’Infància  
 
La Generalitat de Catalunya té com a prioritat per aquest mandat aprovar la Llei dels 
Drets i les Oportunitats de la Infància i Adolescència i promoure la seva participació 
social. Sota el nom “Cap al Consell Nacional d’Infància  i Adolescència de Catalunya”, 
les Jornades d’Infància que se celebren el 25 i 26 de maig tenen com a objectiu 
principal impulsar la creació d’un Consell que afavoreixi la participació d’infants i 
adolescents així com avançar en el reconeixement dels drets d’infants i adolescents. 
Per aconseguir aquest reconeixement, les jornades pretenen ser, d’una banda, un 
espai de reflexió i intercanvi d’experiències entre professionals, càrrecs i entitats del 
sector i d’altra banda,  una eina de sensibilització de la societat catalana. 
 
 



 
 
 
El BICE proclama la Crida Mundial a favor de la Infància 
 
En motiu del 20è aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels 
infants, el Bureau International Catholitique de l’Enfance (BICE) ha fet una crida per 
una nova mobilització en infància amb l’objectiu de posar fi a l’actual estancament.     
La Crida Mundial, a la qual s’han adherit diverses entitats i associacions d’arreu del 
món, es proclamarà solemnement el 4 de juny al Palau de les Nacions de Ginebra.    V 
A Catalunya la Crida ha estat difosa des de la Comissió d’Infància de Justícia i Pau, per 
Jordi Cots i Moner, Ex-vicepresident primer del BICE i Ex-adjunt per als infants del 
Síndic de Greuges de Catalunya. 
  
 


