
 
 
 
Butlletí núm. 7                    febrer-març de 2009 
 
 
 
Primera sessió de la subcomissió d’infància 
 
El 20 de gener es va reunir per primera vegada, després de més d’un any de la seva 
aprovació, la subcomissió d’infància que es troba dins de la comissió de Benestar i 
Família. L’ordre del dia de la sessió (únic punt): ‘Compareixença de la secretària 
d'Infància i Adolescència davant la Subcomissió de la Infància perquè informi sobre els 
treballs d’elaboració de l’avantprojecte de llei de la infància’. 
 
 
Per a la protecció dels nens i nenes soldat 
 
El dia 12 de febrer, va ser el dia internacional dels nens i nenes soldats. La Coalició 
espanyola, formada per diferents organitzacions com Amnistia Internacional o Save the 
Children, denuncia que nens i nenes, així com adolescents estrangers no acompanyats 
que podrien ser ex-soldats, no tenen accés al procediment d’asil degut a què les 
autoritats no disposen de mecanismes adequats. Segons fa saber la Coalició a través 
d’un comunicat de premsa, els països que han ratificat la Convenció de Ginebra sobre 
l’Estatut dels Refugiats de 1951 –Espanya ho va fer el 1978– i altres tractats 
internacionals de drets humans tenen l’obligació d’oferir a aquests nens i nenes 
protecció internacional, facilitar el seu accés al procediment de petició d’asil, no 
repatriar-los en cap cas al seu país d’origen quan allí estiguin en perill de patir 
violacions de drets humans, i atendre’ls d’acord amb les seves necessitats físiques i 
psicològiques.  
 
 
Celebració de l’Assemblea TIAC 
 
Finalment, la II Assemblea General de la TIAC es va celebrar el dimecres 25 de març a 
les 18h a l’Espai Jove Gràcia. Per unanimitat, l’assemblea va aprovar l’informe de gestió 
del 2007-08, l’Estat de Comptes de 2007-08, el Pla de treball 2009, el pressupost per al 
2009, i les dues resolucions que es van presentar (la primera per a la formació d’una 
comissió específica de seguiment al Parlament que vetlli per l’aplicació i 
desenvolupament de la Convenció dels Drets dels Infants a les lleis catalanes; mentre 
la segona, per a l’adhesió a la campanya ‘Per a un mecanisme de denúncia en la 
Convenció sobre els Drets dels Infants’). D’altra banda, les entitats Fundació Catalana 
de l’Esplai, Fundació Pere Tarrés i Fedaia van demanar la baixa de la Taula, mentre 
Save the Children l’alta. Altes i baixes, totes van ser aprovades. Entre els assistents i 
en qualitat de convidats, van assistir el president de FAPAC, Walter Garcia, i Montserrat 
Paco, en qualitat de representant de FAPAES. 


