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Quatre noves entitats entren a formar part de la TIAC en la V AGO
Minyons Escoltes i Guies Catalunya i tres col·legis professionals són les noves incorporacions

Sessió de debat de la TIAC entorn al Pacte per la Infància a Catalunya
La trobada va servir per reflexionar entorn al document de bases i fer un pla de treball

L’Esplaiada reuneix a més de 1.800 infants, joves i monitors i monitores
La trobada general dels esplais es va celebrar el cap de setmana del 4,5 i 6 de maig

La violència contra els infants a Espanya, una realitat oculta
Save the Children ha elaborat un informe per fer visible la situació de violència infantil

El Comitè dels Drets dels Infants (CDI) visita Espanya 
L’objectiu de la trobada era conèixer la realitat de la infància a l’estat espanyol

Segona reunió de la Comissió pel seguiment de l’Informe del CDI
Els membres de la Comissió de la TIAC han fixat les primeres línies de treball 

Audiència de la TIAC al Parlament de Catalunya
La junta directiva de la Taula es va reunir el 16 de maig amb la M.H. Sra. Núria de Gispert 
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Quatre noveS incorporacionS en la v aGo de la tiac
En la cinquena Assemblea General Ordinària de la Taula per la Infància i l’Ado-

lescència a Catalunya (TIAC), celebrada el passat 25 d’abril, s’hi van incorporar qua-
tre noves entitats. Tres d’aquestes noves incorporacions són col·legis professionals, fet 
que reforça el pes important que tenen els col·legis professionals en la Taula, i que 
s’apleguen en l’àmbit de treball dels col·legis professionals de la TIAC.

Les noves entitats que formen part de la TIAC des del passat 25 d’abril són: 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, i Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona.

En l’assemblea de la TIAC també es va aprovar la creació d’una nova vocalia 
en representació dels col·legis professionals i que estarà ocupada pel Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

SeSSió de debat de la tiac entorn al pacte per a la infància a catalunya

El passat 25 d’abril la TIAC va per fer una doble jornada, en la qual es va fer un debat 
entorn al Pacte per la Infància, previ a l’assemblea general de la Taula.

Durant la sessió de debat els diferents representants de les entitats de la TIAC que van 
assistir a l’acte van posar sobre la taula diversos temes entorn a la primera proposta de docu-
ment del Pacte per a la Infància a Catalunya: punts que caldria millorar i reforçar, aspectes 
importants que caldria incloure, i altres que s’haurien d’eliminar.

Després de l’anàlisi d’altres documents, articles i aportacions en relació a un Pacte per la 
Infància que tingui en compte als infants i adolescents i sigui beneficiós per ells, es va decidir 
elaborar una proposta conjunta a partir de tots els aspectes comentats en aquesta sessió.

La proposta serà fruit de la feina i aportacions de les entitats de la TIAC i tindrà com a 
objectiu fer un recull de recomanacions per a un Pacte per la Infància i l’Adolescència a Catalu-
nya, partint del primer document de proposta presentat per la Conselleria de Benestar Social i 
Família, a l’espera que surti el nou document en el qual han estat treballant diferents experts.

l’eSplaiada reuneix a méS de 1.800 infantS, joveS i monitorS i monitoreS
L’Esplaiada, la Trobada General del 4, 5 i 6 de maig a Ripoll, va reunir en un cap de setmana a més de 1.800 infants, joves, 

monitors i i monitores que van conviure, jugar, ballar, cantar, fer activitats, compartir àpats i estones lliures fent el que millor saben 
fer: fer esplai! 

La Trobada General de l’Esplac se celebra cada tres anys, però aquest any era especial, ja que coincidia amb el 30è ani-
versari de l’entitat. És per això que enguany s’ha anomenat l’Esplaida i tenia com a 
repte demostrar que trenta anys després, Esplais Catalans segueix amb un projecte 
“vigent, fort i viu”.

Es van dur a terme activitats i actes propis i oberts a la resta de veïns com un 
concert amb Faust Tempera i Kòdul. El punt culminant va ser un flashmob que es va dur 
a terme diumenge, amb la cançó de “L’energia de l’esplai” creada expressament per 
a l’ocasió. El flashmob es podrà veure el mes de juny.  

Després de la Trobada General, s’han fet reunions de sector per tal de fer una 
valoració conjunta i s’han penjat les valoracions concretes de cada esplai a la secció 
de Trobades de l’ASSAC (Atenció, Seguiment i Suport als Centres d’Esplai) on-line. 
També es poden llegir les opinions d’algunes persones que s’han animat a escriure 
què els va semblar i com van viure l’Esplaiada, al bloc de l’Esplac Tria l’esplai! 

Actualment Esplais Catalans aplega aproximadament uns 100 esplais, 6.500 infants i 1.600 monitors i monitores.

COL·LEGI D’EDUCADORS  I EDUCADORES SOCIALS DE CATALUNYA
 COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

La plataforma de les entitats d’Infància i Adolescència a Catalunya

Dimecres 25 d’abril de 2012

17 h. Presentació del Pacte

 Debat

 Propostes de treball

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

PACTE PER A LA INFÀNCIA A CATALUNYA
Sessió de re exió i debat de les entitats de la TIAC

www.tiac.cat
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Save the Children treu un informe Sobre la violènCia Contra elS infantS
La violència contra la Infància és una realitat que pateixen actualment alguns nens i nenes 

de l’Estat Espanyol. Per conèixer-la més a fons Save the Children ha elaborat un informe amb el 
què vol fer visible la necessitat d’una llei per ajudar a combatre la situació.

L’informe de Save the Children es titula “Mas allá de los golpes: ¿por qué es necesaria 
una ley?” i s’estructura en quatre apartats clars. En un primer apartat es defineix el concepte 
de violència contra els nens i nenes, en contraposició al maltractament infantil, identifica el 
problema i parla dels factors de risc i d’alguns indicadors de violència. En un altre, parla de les 
formes de violència contra nens i nenes i de casos concrets. Davant de la situació, la necessitat 
d’una llei per combatre aquest tipus de violència es veu reflectida en un altre apartat on es 
parla de compromís i protecció. I per últim es fan una serie de recomanacions.

Només un 2,4 % de nens i nenes en el món estan protegits jurídicament contra el càstig físic i humiliant, segons les Nacions Unides. 
Altres dades a tenir en compte sobre el problema, que daten del 2009,  últim any en què es coneixen dades a Espanya: 18.152 
nens i nenes van ser víctimes d’algun tipus de delicte i la forma més comú de desatenció a la infància seria per desatenció i 
negligència (dels quals el 78% dels casos eren de maltractaments notificats).

membreS del comitè delS dretS delS infantS viSiten eSpanya
Convidada per Save the Children, una delegació del Comitè dels Drets dels Infants de les Nacions Unides va visitar Espanya 

del dia 23 al 25 de maig, en el marc d’unes jornades sobre els drets de la infància, finançades pel ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació.

El motiu de la visita era conèixer de primera mà les preocupacions de la 
societat espanyola en matèria d’infància i veure com s’estan desenvolupant les 
recomanacions que el Comitè dels drets dels Infants de les Nacions Unides va 
fer a Espanya a finals del 2010. El Comitè, format per experts independents, 
s’encarrega d’examinar, cada cinc anys, les polítiques d’infància de cada país i 
supervisa que s’apliqui la Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions 
Unides, d’obligat compliment a Espanya.

A la visita hi participaven la Plataforma d’Organitzacions d’Infància (POI) 
i UNICEF, que juntament amb Save the Children que era l’entitat que ho organit-
zava, van transmetre als membres del Comitè les seves principals preocupacions 
en relació a la infància. Entre les principals reivindicacions destaquen la neces-
sitat que el sistema jurídic espanyol s’adapti a les necessitats dels infants, la 
manca de coordinació entre les diferents Comunitats Autònomes en els processos 
que afecten als menors d’edat, i com els està afectant la crisi o la violència que 

s’exerceix contra ells, una realitat oculta i poc documentada a Espanya.

reunió de la comiSSió de SeGuiment de l’informe del comitè delS dretS delS infantS
El 29 de maig va tenir lloc la segona reunió de la Comissió pel seguiment de l’Informe del Comitè 

dels Drets dels Infants (CDI) de la TIAC. La Comissió es va constituir en una primera trobada el 17 d’abril 
i compta amb un total de set persones de diferents entitats de la TIAC. 

En la reunió del 29 de maig es van començar a traçar les línies de treball de la Comissió. Alguns dels 
objectius de la comissió són treballar en una sèrie d’informes sobre la situació de la infància i recopilar 
aquelles dades que no es trobin en cap document, per tal de trobar quines són les llacunes informatives 
sobre la situació de la infància a Catalunya. L’objectiu final és poder elaborar un informe.
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audiència de la tiac al parlament de catalunya

La Junta Directiva de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya es va reunir en audiència 
al Parlament de Catalunya amb la M.H. Senyora Núria de Gispert el passat 16 de maig.

Els membres de la junta de la TIAC van presentar-li l’entitat a la Presidenta i van posar sobre 
la taula diversos temes que preocupen a la Taula com el Pacte per la Infància i l’Adolescència a 
Catalunya. Es va posar al dia a la Presidenta del Parlament sobre com s’està treballant des de la 
TIAC en el Pacte per la Infància. També es van presentar els dos grups de treball que actualment hi 
ha la TIAC, l’Àmbit de Treball dels Col·legis Professionals, i la Comissió pel Seguiment de l’informe 
del Comitè dels Drets dels Infants. Per últim, també es va felicitar a la Institució per a la creació de 
la Comissió d’infància.

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


