
l proper 20 de novembre 
se celebra el dia mundial 
de la Infància en el qual 
es commemoren els 22 
anys de l’aprovació de la 

Convenció dels Drets dels Infants. Ara fa 
més de quatre anys es va crear la Taula 
per la Infància i l’Adolescència a 
Catalunya (TIAC), motivada per vetllar 
pels drets dels infants i adolescents, 
reconeguts en la Convenció. 

Els infants i adolescents formen part 
d’un sector de la societat en el qual 
encara hi ha molta feina per fer en matè-
ria de polítiques d’infància, una assigna-
tura pendent que s’arrossega des de fa 
anys i en la qual des de les entitats de la 
TIAC s’està treballant. És per això que 
amb motiu de les eleccions generals del 
20 de novembre i coincidint amb el 22è 
aniversari de la Convenció dels Drets de 
l’Infant, la Taula ha difós un manifest per 
recordar a les administracions públi-
ques, les institucions, els partits polítics i 
al teixit associatiu la necessitat del seu 
compromís per assolir els reptes i les 
actuacions que en matèria d’Infància 
estan pendents de desenvolupar-se per 
a Catalunya. Aquestes necessitats es tra-
dueixen en deu punts que les entitats de 
la TIAC consideren els més importants i 
en els quals cal treballar tots plegats:

1. Desplegament reglamentari de 
la Llei de Drets i Oportunitats de la 

Infància i l’Adolescència a Catalunya 
amb els corresponents calendari i 
memòria econòmica.

2. Creació d’una Comissió especí-
fi ca sobre la infància i adolescència de 
Catalunya al Parlament de Catalunya.

3. Impulsar i donar suport al Pacte 
per la Infància i l’Adolescència a 
Catalunya. 

4. Elaborar un pla de treball i pren-
dre mesures pràctiques per eradicar la 
pobresa infantil i per pal·liar-ne els 
seus efectes.

5. Promoure la participació infantil i 
en especial en els consells de participa-
ció infantil locals i el Consell Nacional 
dels infants i adolescents de Catalunya 
(CNIAC), previst a la Llei.

6. Difondre la Convenció dels Drets 
dels Infants i la Llei d’Oportunitats de 
la Infància i l’Adolescència a Catalunya 
entre la ciutadania en general, els propis 
infants i el món acadèmic i professional. 
Incloure’ls en el currículum dels Plans 
d’estudis de les facultats i escoles univer-
sitàries més signifi catives (Dret, Pedago-
gia, Psicologia, Treball Social, Educació 
Social, Economia). 

7. Garantir la perspectiva d’infància 
amb la corresponsabilitat i coordinació 
efectiva de tots els Departaments de la 
Generalitat de Catalunya.

8. Establir els mecanismes necessa-
ris per a que l’Observatori dels Drets de 

la Infància compti amb els recursos 
necessaris per tal de poder fer estudis i 
informes periòdics sobre la situació de 
la infància i l’adolescència a Catalunya. 

9. Acreditar amb Estatut Consultiu 
al Parlament de Catalunya un conjunt 
d’entitats representatives de l’àmbit de 
la infància i l’adolescència per tal que 
assessorin les accions que afecten 
aquest sector. 

10. Reduir l’edat de dret de vot als 
16 anys.

Per un Pacte per la infància            
i l’adolescència  
No és la primera vegada que la TIAC  
demana el compromís polític per la infàn-
cia i l’adolescència a Catalunya. Fa un any 
es va unir a un grup d’entitats per fer una 
crida a les entitats socials perquè s’adhe-
rissin a una carta en la qual es demanava 
als partits polítics catalans el seu compro-
mís públic a fer realitat tres actuacions 
concretes durant la legislatura: la signa-
tura d’un Pacte Nacional per la Infància i 
l’Adolescència a Catalunya, el desplega-
ment complet i amb el pressupost ade-
quat de la Llei dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, i l’adopció 
de mesures concretes i recursos especí-
fi cs per reduir progressivament la 
pobresa infantil a Catalunya i al món.

Actualment la TIAC segueix treba-
llant perquè aquests tres reptes es 

E

Davant la proximitat del Dia Universal de la Infància i les eleccions 
generals, la Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC) 
fa públic un manifest en què recorda la necessitat d’un compromís 
global per assolir els reptes i les actuacions pendents en matèria 
d’infància i adolescència a Catalunya
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La TIAC insta al compromís 
polític per millorar la situació 
d’infants i adolescents
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duguin a terme. És per això que ha ela-
borat un document de propostes de 
contingut per un Pacte Nacional per la 
Infància i l’Adolescència a Catalunya. El 
Pacte per la Infància també és un dels 
objectius amb el qual va néixer la TIAC. 
Aquest Pacte ha de permetre l’impuls de 
polítiques integrals per a la infància i 
l’adolescència, sensibilitzar l’opinió 
pública sobre la situació d’aquest sector 
i establir xarxes de treball entre els dife-
rents agents socials per iniciar estratè-
gies de tot tipus amb l’objectiu comú del 
benestar dels infants i adolescents a par-
tir del reconeixement de la seva plena 
ciutadania.

Fa uns mesos, la TIAC, en col·labora-
ció amb l’Associació Diomira, va elaborar 
també la traducció en català de les 

Observacions Finals del Comitè dels 
Drets de l’Infant a l’Estat espanyol, on es 
recullen les recomanacions que aquest 
òrgan de les Nacions Unides fa a partir 
dels informes presentats pels estats 
membre en relació al compliment de la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant. 
L’objectiu de la TIAC és difondre aquest 
important document en la nostra llen-
gua tot seguint les recomanacions del 
mateix Comitè que en les seves Obser-
vacions recomana, en el seu article núm. 
67, «...una àmplia difusió en les diferents 
llengües ofi cials de l’Estat».

La Taula per la Infància i l’Adolescèn-
cia a Catalunya ha anat creixent des de la 
seva constitució, el 17 de juliol de 2007. 
Formada per entitats dedicades a dife-
rents vessants de l’àmbit de la infància i 

l’adolescència, en la darrera assemblea 
general, la TIAC va passar de nou a setze 
entitats.

La TIAC està integrada actualment 
per: Associació Catalana per la Infància 
Maltractada, ADDIA, Associació de Mes-
tres Rosa Sensat, Associació Diomira, 
Aldees Infantils SOS Catalunya, Associa-
ció Invia, Col·legi d’Educadores i Educa-
dors Socials de Catalunya, Col·legi Ofi -
cial de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials de Catalunya, Col·legi 
Ofi cial de Pedagogs de Catalunya, Col-
legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya, 
Comissió d’Infància de Justícia i Pau, 
Consell de la Joventut de Barcelona, 
ESPLAC, Save the Children, Consell Naci-
onal de la Joventut de Catalunya  i 
UNESCOCAT.  

La TIAC té com un 
objectiu prioritari 
l’aprovació del 
Pacte per la Infància 
i l’Adolescència a 
Catalunya, que ha de 
permetre l’impuls de 
polítiques integrals 
per a la infància i 
l’adolescència. Per 
avançar en aquest 
tema, la Taula va 
lliurar al Govern 
un document de 
propostes

La TIAC està integrada actualment per setze entitats. A la foto, un moment de la IV Assemblea 
General Ordinària de la Taula
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