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Tercera trobada de Consells de participació 
d’Infants i Adolescents 
 

20 municipis reivindiquen els drets ciutadans dels infants 

 

EURONET busca el compromís per la infància 
entre els candidats al PE 
 
La xarxa europea d’infància ha elaborat un manifest per 
demanar als eurodiputats que facin dels drets de la 
infància una prioritat 
        

El Govern català aprova la Llei  d’Infància i 
Adolescència    
 
Els mitjans de comunicació destaquen les millores que 
suposa la norma en tràmits d’adopció i acollida i 
critiquen la no regulació del dret a avortar de les menors 
 
 

     La Taula per la Infància i l’Adolescència de  
     Catalunya fa dos anys 
 
       El 16 de juliol del 2007 es va constituir la TIAC amb la 
      missió de promoure els drets dels infants i els 

adolescents reconeguts a la Convenció sobre els Drets de 
l’Infant, adoptada per Nacions Unides l’any 1989 
 
 

 

 



Butlletí núm. 9                    juny de 2009 
 
 

Tercera trobada de 
Consells d’Infants i 
Adolescents 
 
Els consells de participació 
d’Infants i Adolescents van 
celebrar la seva tercera trobada 
a l’Escola Industrial de Barcelona 
el dissabte 6 de juny. Els 
consellers i conselleres 
participants eren dels 
ajuntaments d’Artés, Badalona, 
Badia del Vallès, Barcelona, Callús, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa 
Perpètua de Mogoda, Santpedor, Sitges, Súria i Tona.  
Els infants i adolescents assistents van fer una gimcana, distribuïts en grups amb 
representants dels diferents municipis. A través d’aquest joc els participants van 
treballar l’estat dels seus drets en la societat actual i després van exposar les seves 
conclusions mitjançant una representació teatral.  
El projecte, promogut per l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, es va iniciar 
el 1997 amb la participació de sis municipis, i actualment són 27 els ajuntaments de la 
província que impulsen projectes d’aquest tipus. L’objectiu, aconseguir la participació 
infantil en els diversos pobles per aprofundir en els valors democràtics i en el 
reconeixement dels drets dels infants. 
 
 

EURONET busca el compromís per la infància entre 
els candidats al Parlament Europeu amb la 
campanya 
“Faci dels drets 
de la infància 
una prioritat” 
 
La Xarxa Europea 
d’Infància EURONET, ha 
elaborat un manifest 
dirigit a traslladar les 
prioritats d’infància als candidats del PE en motiu de les eleccions europees del passat 
7 de juny. EURONET ha volgut aprofitar el moment decisiu que suposaven els comicis 
per la Unió Europea tenint en compte l’augment de poder legislatiu, pressupostari i 
polític que obtindrà el Parlament Europeu amb l’entrada en vigor del nou Tractat de 
Lisboa. La Xarxa Europea d’Infància i Eurochild han vist en aquest augment 
d’influències dels europarlamentaris una bona oportunitat per impulsar conjuntament 
accions en favor dels drets de la infància.  
 



El Govern aprova la Llei de Drets i Oportunitats de la 
Infància i l’Adolescència de Catalunya 
 
 
El Govern va aprovar el 30 de juny la llei d’infància i 
adolescència, promulgada pel Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, que té com a objectiu unificar la legislació 
relacionada amb infància, actualitzar-la en relació als canvis 
socials i visualitzar al menor com a subjecte de drets i no 
només protecció. Al mes d’octubre, a partir del Document de 
síntesi per a la redacció de la Llei  d’atenció als infants i 
adolescents i de l’exercici dels seus drets i responsabilitats, i 
d’un procés participatiu divers, per primer cop en l’elaboració 
d’una norma, es va començar a redactar el projecte de llei. 
Resta ara el tràmit al Parlament que es farà per la via 
d’urgència per obtenir l’aval definitiu quan abans millor. 
 
Els diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò de l’aprovació de la llei d’infància i 
adolescència a Catalunya. Un dels màxims i novedosos objectius de la Llei de Drets i 
Oportunitats de la Infància i Adoelscència és tenir en compte que els infants i 
adolescents són també ciutadans subjectes de drets. Tot i així, la gran majoria dels 
mitjans han posat l’atenció tan sols en l’agilització dels processos d’adopció, o en el fet 
que el Govern català hagi decidit que sigui la llei estatal la que reguli el dret a avortar 
de les menors, deixant de banda tota la resta.  
 
La llei, primer de tot, pretén donar cobertura a tots els nens i nenes i nois i noies, i no 
només a aquells i aquelles que es troben en una situació que requereix mesures de 
protecció com s’havia fet fins ara. A partir d’aquí, la norma estableix una sèrie de 
novetats: creació d’un procurador que centralitzi les queixes del col·lectiu; eradicació 
de la mesura que estableix que en casos de maltractament el menor ha d’abandonar el 
domicili i no pas l’adult; creació de taules territorials; agilització de les adopcions al 
limitar el temps de reclamació per part dels pares; creació de consells d’infància; 
creació d’Unitats Convencionals d’Atenció Educativa que consisteixen en una família 
d’acollida “professional” per a menors. 
 
 

El 16 de juliol la Taula per la Infància i Adolescència 
de Catalunya compleix dos anys 
 
La TIAC es va crear el 16 de juliol de 2007 
per promoure els drets i deures dels infants 
i és el que ha estat fent durant els dos 
anys, vetllar en pro de la infància i 
l’adolescència. Les entitats que la formen són: Associació Catalana per la Infància 
Maltractada (ACIM); Associació de Mestres Rosa Sensat; Justícia i Pau-Comissió de la 
Infància; Associació Diomira; Save the Children; Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya (CEESC); Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC); Consell de 
la Joventut de Barcelona (CJB) i Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). 
Cadascuna treballa per la infància des de diverses vessants, i actualment estem 
intentant ampliar els àmbits de treball amb noves incorporacions d’entitats. 


