
 
 
 

NOTA DE PREMSA – EL CNIAC FA LA PRIMERA ASSEMBLEA DE L’ANY 2020 
 
El passat dissabte 8 de febrer del 2020, el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de 
Catalunya (CNIAC) va reunir-se a Barcelona per realitzar la primera assemblea ordinària de l’any. 
 
Un dels objectius principals d’aquesta convocatòria era iniciar un nou curs amb innovadors projectes 
així com el reeiximent d’altres. Un cop exposat el que es faria al llarg del dia, es van crear 5 nous 
grups de treball: el projecte d’Assemblea oberta, on es proposa fer una assemblea oberta al públic – 
als infants dels consells territorials i a les famílies; el de propostes per a l’Agenda 2030, que va 
tractar de recollir propostes relacionades amb el Objectius de Desenvolupament Sostenible amb els 
que el CNIAC s’ha compromès; el del manifest per a l’acte del 20 de novembre - el dia internacional 
dels Drets dels Infants per les Nacions Unides, que va proposar com recollir opinions dels diferents 
infants i adolescents de Catalunya; el grup de treball en relació al premi al Reconeixement a la 
Infància i l’Adolescència i finalment, el grup de les funcions del CNIAC, que les ha tingut en compte i 
ha tractat d’afavorir el seu compliment. 
 
La segona part del dia, el CNIAC s’ha reunit amb les seves 4 comissions fixes: la de Comunicació 
Interna, que tracta d’afavorir la comunicació efectiva entre els membres; la de Comunicació Externa, 
que exporta la temàtica treballada a premsa i xarxes socials; la del Seguiment del Reglament de 
Règim Intern, que vetlla pel compliment de la normativa del consell i la de Nous Vocals i Difusió, que 
intenta difondre l’organització i funció del CNIAC per a l’entrada de nous vocals. 
 
El proper dia 9 de maig tornarà a fer-se una reunió d’assemblea per poder continuar amb els 
projectes mencionats. 
 

 


