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Reconeixement jurídic
Amb data 20 d’octubre, la TIAC queda inscrita a la Secció 1a del Registre d’Associacions de
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques com a federació denominada ‘Taula per a
la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC), de Barcelona’. D’aquesta manera, s’ha
aconseguit el reconeixement jurídic que es perseguia.
___________________________________________________________________________
Actes 20 novembre
El dia 20 de novembre és el dia universal de la Infància. Per aquest motiu, hi ha previstos
una gran quantitat d’actes. En aquest sentit, la TIAC té previst acudir a la I Jornada de
polítiques d’infància de Catalunya que organitza la Secretaria d'Infància i Adolescència. Així,
participarà en una taula rodona junt amb el CAC, FAPAC i FAPAES. Tal i com es va acordar
en la darrera junta, es donarà a conèixer aleshores un comunicat, consensuat prèviament
amb totes les seves entitats membres i adherides, on s’assenyalarà la necessitat de treballar
transversalment i interinstitucionalment el tema de la infància. També, es posarà damunt la
taula la importància de celebrar el 20è aniversari, l’any vinent, de la Convenció de la Infància
aprovada el 1959 per l’Assamblea de les Nacions Unides, així com la necessitat de fer un
balanç: ‘com estàvem abans’, ‘com estem ara’ i ‘reptes de futur’.
Aquest dia també se celebren, per exemple, la jornada ‘El compromís amb els infants’ (que
organitza Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, FEDAIA i Fundació Catalana
de l’Esplai) o la jornada del ‘Dia Internacional de la Infància de la Plataforma Educativa’.
___________________________________________________________________________
Visita grup parlamentari PP
El dia 27 d’octubre, la TIAC va reunir-se al Parlament amb el diputat del grup parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, el sr Rafael López. Dins de l’ordre del dia plantejat, es va
parlar del Pacte per la Infància que, segons el sr López, hauria de ser previ a la llei, tot i que
això podria endarrerir-ne molt la sortida. També, va plantejar la possibilitat que siguin les
entitats les que l’engeguin. El diputat també va fer incidència en la resta de pactes que
s’estan elaborant. Pel que fa a la qüestió de la comissió d’infància, va plantejar la possibilitat
de presentar un escrit conjunt de tots els grups parlamentaris demanant la creació d’una
comissió; en quant al tema de l’estatut consultiu, el parlamentari es va comprometre a ferne una proposta.

Visita grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
El dia 30 d’octubre, la TIAC va acudir al Parlament per reunir-se amb el sr Pere Bosch, del
grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. En el transcurs de la conversa, es
va parlar, principalment, del Pacte per la Infància i de la comissió d’infància que demana la
Taula. En aquest darrer assumpte, el sr Bosh va manifestar la necessitat de deixar un marge
de temps per veure com funciona la subcomissió. D’altra banda, es va comprometre a
impulsar-ne el seu funcionament, així com a fer un escrit amb les grans línies de treball que
aquesta haurà de tractar. En cas que no se n’obtinguin els resultats esperats, va dir, serà ell
mateix qui proposi la constitució d’una comissió. En quant al pacte per la infància , el sr Bosh
s’hi va mostrar molt favorable.
Visita grup parlamentari ICV-EUiA
El dia 11 de novembre, la Taula va mantenir una reunió amb la sra Laura Massana del grup
parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Els Verds-Esquerra Unida i Alternativa. Després de
parlar abastament amb ella sobre la creació de la Comissió d’Infància, la parlamentària es va
mostrar oberta a replantejar altre cop la qüestió. Pel que fa al Pacte, va expressar que el seu
grup parlamentari no és gaire favorable, en termes generals, als pactes. Tot i això, no s’hi va
mostrar contrària . En quant al tema de l’Estatut consultiu que planteja la TIAC, el tercer punt
de l’ordre del dia, va dir trobar-ho molt bona idea.
___________________________________________________________________________
Visita grup Mixt
Finalment, el passat 17 de novembre va tenir lloc al Parlament la darrera reunió amb grups
parlamentaris , la del grup Mixt. El sr Antonio Robles va ser qui va atendre els membres
representants de la TIAC. A ell se li van traslladar, com a la resta, les qüestions d’agenda de
la Taula: pacte d’infància, comissió d’infància i estatut consultiu. Pel que fa al pacte, el
parlamentari va comentar que és relativament fàcil que s’hi arribi. Tanmateix, considera que
per a què sigui alguna cosa més que ‘una carta de principis ’, cal assegurar-se una cartera de
serveis. El sr Robles va mostrar-se favorable a la creació d’una comissió d’infància.

