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Comença el nou curs 
La Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya ha iniciat el nou curs aquest mes de 
setembre. Per reactivar la Taula després de les vacances d’estiu la Junta s’ha reunit aquest 
dilluns 29 de setembre, en una trobada on s’han tractat tots els temes més prioritaris que 
afecten la plataforma. 
___________________________________________________________________________ 
 
Noves jornades de la Generalitat de Catalunya 
El proper dilluns 6 d’octubre se celebra la jornada “Nens i nenes, noies i nois: la ciutadania 
d’avui”. Amb aquesta jornada, la Secretaria de Infància i Adolescència (SIA) de la Generalitat 
de Catalunya vol fer reflexionar sobre els valors i els drets de ciutadania pel que fa a les 
polítiques d’infància. Les jornades van adreçades a professionals, tècnics i representants 
d’infància i adolescència. 
Us adjuntem el programa de les jornades amb l’ordre del dia i què cal fer per inscriure’s per 
si esteu interessats en assistir-hi.  
 
 
Calendari activitats  
Totes les entitats que conformen la Taula celebren al llarg de l’any seminaris i jornades sobre 
l’àmbit de la infància i l’adolescència. Per no solapar els actes de la Taula amb els de les 
diferents associacions i federacions, estem creant un calendari amb les dates que cada 
entitat ens ha facilitat. D’altra banda, aquest calendari ens servirà també per crear una 
agenda d’activitats que poden ser del vostre interès. Si encara no ho heu fet envieu-nos un 
correu amb les activitats que tingueu previstes a l’adreça electrònica administracio@tiac.cat.  
(s’inclou calendari)  
___________________________________________________________________________ 
 
Visita grup parlamentari socialistes 
La Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya es va reunir abans de l’estiu amb la 
diputada Consol Prados, del grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel canvi. Els membres 
de la TIAC van poder presentar la Taula i explicar quins són els seus objectius principals . A la 
reunió també hi van assistir les diputades al Parlament Carme Figueres i Pia Bosch. 
La Sra. Prados va felicitar la constitució de la Taula perquè considera que “és un espai que 
era necessari a Catalunya”. La diputada socialista va afirmar que a partir d’ara la TIAC té dos 
grans reptes: d’una banda, fer d’interlocutora amb les institucions i amb els mateixos infants 
i, d’altra banda, ser un espai comú de les diferents entitats que treballen en l’àmbit, “no per 
parlar de què fan sinó per parlar de la infància i els seus drets”, va afegir. 
Pel que fa al Pacte per la Infància i la Comissió parlamentària es van mostrar positives, ja 
que consideren que són temes rellevants i oblidats i “s’ha de fer camí”. Consol Prados va 
afegir que “cal seguir treballant”. 
Des de la Taula continuem treballant per poder reunir-nos i presentar-nos a tots els grups 
parlamentaris restants. 
 



 
 
 
Pàgina web 
La TIAC ja disposa d’una plana web. Un espai a la gran xarxa on s’exposen els objectius, la 
missió i les entitats que en formen part, entre d’altres. També es troben els enllaços a les 
webs de les entitats que constitueixen la Taula i les dades de contacte. Poc a poc anirem 
ampliant els continguts amb els butlletins d’actualitat, articles, notícies i agenda d’actes. 
Podeu visitar-la clicant la següent adreça: www.tiac.cat  
 
 
 
 


