Primera Assemblea del Consell Nacional dels Infants i Adolescents
de Catalunya (CNIAC)
El passat dissabte 21 de Març de 2015 va tenir lloc la primera reunió de l’Assemblea del
Consell Nacional dels infants i adolescents de Catalunya (CNIAC) després de l’acte de
constitució que va tenir lloc al Palau de Pedralbes el passat 20 de Novembre de 2014.
L’objectiu principal de l’Assemblea era l’aprovació del pla de treball del CNIAC per l’any 2015
proposat per la Comissió Permanent, perquè cadascun dels vocals en pogués donar la seva
opinió, doncs aquest és un dels principis del CNIAC: que tots els infants i adolescents tinguin
veu i vot, i finalment s’aprovés amb el màxim consens possible. Després de que els vocals
donessin la seva opinió i havent fet les modificacions necessàries, a la tarda es va aprovar el
pla de treball amb tots els vots a favor.
El pla de Treball pel 2015 té aquests quatre objectius principals:
-

Difondre que és el CNIAC per tot Catalunya
Aconseguir més vocals pel CNIAC i la creació de nous Consells Municipals d’infants i
adolescents en els pobles i ciutats on no n’hi han
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.

I tots els vocals ens vàrem apuntar a un grup de treball per poder aconseguir aquests
objectius.
L’Assemblea també va servir per a la incorporació de nous vocals representants d’altres
municipis i es va dur a terme la seva presentació. Els nous representants provenen de: Sitges,
Barcelona, Solsona, Begues, Esplugues de Llobregat i Barberà del Vallés.
Tots vam fer una gran feina però alhora també vàrem fer algunes dinàmiques i ens ho vam
passar molt bé!
Al final del dia tots els membres del CNIAC ens vam endur cap a casa una nova experiència i
molta feina per endavant!
21 de març de 2015, Consell Nacional dels Infants i dels Adolescents de Catalunya.

