Síntesi del treball realitzat pel
CNIAC des de la primera
Assemblea de març 2015
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Reunions fetes des de la constitució del
CNIAC:
- Reunió de la Comissió Permanent.
Lleida. Gener 2015
- 1era Assemblea General. Març de
2015
- Reunió de la Comissió Permanent.
Rubí. Abril 2015
- Reunió de la Junta. Vic. 2015
- Reunions virtuals quinzenals amb la
Secretaria Tècnica
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Calendari setembre – desembre de 2015

- Reunió de la Comissió Permanent.
Badalona. 19 de setembre de 2015
- Assemblea extraordinària. Colònies.
Octubre 2015
- Possible Reunió de la Comissió
Permanent. Novembre 2015.
- Assemblea General. Novembre Desembre de 2015
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Objectius del CNIAC pel 2015

- Difondre que és el CNIAC per tot
Catalunya.
- Aconseguir més vocals pel CNIAC
- Aconseguir la creació de nous Consells
d’infants i adolescents en els pobles i
ciutats on no n’hi ha.
- Fer un bon Règim intern del CNIAC.
- Participar en els Òrgans on el CNIAC
està inclòs: La Comissió de seguiment
del Pacte per a la Infància i en el
Consell General de Serveis Socials.
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Pla de Treball del CNIAC. 2015

En l’Assemblea del passat mes de març de
2015 es va aprovar el Pla de treball 2015
proposat per la Comissió Permanent.

Els grups de treball que es van crear són:
Grup de treball per a la elaboració
del Règim Intern del CNIAC
Grup de treball de Comunicació
Interna del CNIAC
Grup de treball de Difusió del CNIAC
i creació de nous consells
Grup de treball de Comunicació
Externa del CNIAC
El Pla de Treball es lliurarà a la consellera
a finals de juliol i s’enviarà a tots i totes
vocals del CNIAC.
Organització: Tots els vocals del CNIAC
han de participar en un dels grups de
treball.
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Els membres de la Comissió Permanent de
cada grup són els encarregats de coordinar
el seu grup de treball i informar en les
reunions de la Comissió Permanent
Encàrrec de la Directora General de la
DGAIA
La directora general d’Atenció a la Infància
i
l’Adolescència,
preocupada
pel
desconeixent de la Convenció dels drets
que tenen els infants i els adolescents de
Catalunya, demana als consells territorials i
al CNIAC que ajudin a la DGAIA a difondre
la Convenció dels Dret de l’infant per tot
Catalunya.
Demandes concretes:
1.- Que a partir dels nostres consells
locals difonguem la Convenció als
nostres pobles i ciutats.
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2.- Que els consells territorials, a través
dels seu representant,
facin arribar
propostes al CNIAC, i
li fem una
proposta a la Generalitat de com
difondre la Convenció a tot Catalunya
Aquesta demanda va ser acceptada per la
C. Permanent de Rubí.
Es recolliran propostes dels consells
territorials i es valoraran i lliuraran a la
DGAIA a la propera assemblea.
Juliol 2015.
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