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La Plataforma per la Infància 
de Catalunya (PINCAT) s’ha 
proposat generar xarxa i 

treball transversal amb l’objectiu 
d’impulsar els drets de la infància 
a Catalunya, sobretot la que està 
en situació més desfavorida. En 
aquesta tasca ja ha iniciat la inter-
locució amb   diferents instàncies 
que tenen relació amb la infància. 

La PINCAT que esta formada per 
17 federacions i 900 entitats,  es 
va constituir el febrer passat i que 
està formada per disset federacions 
que formen part de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social està 
en la tasca de donar-se a conèixer. 
Per això, s’ha reunit amb els prin-
cipals partits polítics, (a l’espera 
de reunir-se també amb el grup 
mixt), que conformen el Parlament 
de Catalunya. També, es va reunir 
el 30 de maig amb la presidenta 
del Parlament, Núria de Gispert. 
En aquest cas la intenció és, des 
de l’expertesa que reuneixen les 
entitats, impulsar al si del Parla-
ment una Comissió parlamentària 
d’infància, per donar visibilitat i 
contingut als treballs i legislació 

amb la voluntat d’articular de manera transversal el sector 

la plataforma d’infància de catalunya 
impulsa el pacte per la infància   
la PinCat ha demanat als partits la creació d’una comissió d’infància al Parlament 

sobre aquest tema sempre amb una 
mirada integral i transversal de la 
infància, una qüestió que va ser 
exposada a de Gispert. 

amb el conseller cleries
D’altra banda, la Pincat s’ha reunit 
l’1 de juliol amb el conseller de Be-
nestar Social i Famílies, Josep Lluís 
Cleries per donar a conèixer els seus 
objectius i reafirmar la seva volun-
tat de participar i tirar endavant un 

Pacte per la Infància, perquè, en 
l’actual context de crisi, la infàn-
cia ha d’esdevenir una prioritat per 
les polítiques públiques. En aquest 
sentit, van acordar impulsar una jor-
nada conjunta al mes de novembre 
per tal d’impulsar el Pacte.  

Amb aquestes reunions, la PIN-
CAT segueix els seus objectius 
constituents d’impulsar els drets 
de la infància a Catalunya, vet-

llar perquè en totes les accions es 
tingui present la perspectiva de 
la infància i generar i impulsar el 
treball transversal i sensibilitzar la 
societat i els poders públics. 

mitjans de comunicació 
Per això, es va realitzar una sessió 
el passat 12 de juliol al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 
amb les Conselleres Carme Figue-
ras i Dolors Comas en la que hi 

Teatre en anglès visual i divertit  
blue mango theatre és una companyia de teatre anglo-
saxona professional resident a Barcelona des de 2003. 
l’objectiu és oferir a les escoles un teatre visual i divertit 
com una eina d’aprenentatge lingüístic mitjançant el teatre. 
els nostres actors són anglosaxons natius i/o professors/
es d’anglès. les nostres obres són 100% en anglès. Blue 
mango theatre pot actuar a la vostra escola o teatre, i 
pràcticament a qualsevol lloc que reuneixi unes mínimes 
condicions tècniques.
el llenguatge i el tema de les obres han estat seleccionats i 
adaptats per encaixar amb el nivell i l’edat dels estudiants. 
totes les nostres produccions van acompanyades de mate-
rial pedagògic: guia del professor/a, exercicis previs i com-
plementaris i música original i/o activitats de comprensió 
oral. aquest material permetrà al professor/a preparar als 
estudiants abans de la representació. 

c. pujades, 77 , 5è, 4a  - 08005 barcelona
tel. 93 221 2290
www.bluemangotheatre.com; info@bluemangotheatre.com

 S’ofereix el teatre com a eina d’aprenentatge

Cultura de pau, noviolència i desarmament
la Fundació per la Pau és una onG catalana, nascuda el 1983 
que treballa per un món en pau. a través d’una opinió pú-
blica cada cop més informada i activa, impulsa tots aquells 
canvis culturals i estructurals que facin possible l’eradicació 
de la violència com a forma de relació entre les persones i els 
pobles. Du a terme activitats de sensibilització i educació per 
la pau: exposicions itinerants, tallers, conferències i el Concurs 
d’animacions per la Pau. també està implicada en diverses 
campanyes de desarmament, com Stop Cluster munitions, 
que ha aconseguit la prohibició de les bombes de dispersió; 
armes Sota Control, que promou un tractat internacional de 
comerç d’armes; i la Campanya per l’abolició de les armes 
nuclears (iCan). Finalment també dóna suport a actors de pau 
en zones de conflicte. la Fundació per la Pau està vinculada al 
moviment català, estatal i internacional de pau, i és membre 
de les principals xarxes del sector.    

c. casp, 31, 2n 1a a - 08010 barcelona
tel. 93 302 51 29 
www.fundacioperlapau.org
 

activitats de sensibilització amb els més menuts 

Treballar per a les persones amb VIH
l’aCaSC és una onG, l’objectiu de la qual és millorar, de 
forma integral, la qualitat de vida de les persones afectades pel 
ViH/ Sida i informar i sensibilitzar la població amb la finalitat 
de prevenir el ViH. a l’aCaSC defensem que la convivència, 
basada en el respecte i sense pors, és possible i lluitem per 
preservar els drets de les persones afectades pel ViH com a 
usuaris de la sanitat pública i com a ciutadans de ple dret. ens 
avalen 23 anys de treball en el barri del raval de Barcelona i 8 
a la ciutat de managua (nicaragua). Per desenvolupar aquesta 
tasca, comptem amb el suport i la implicació de la ciutada-
nia, peça essencial a l’aCaSC i gràcies a la qual es va fundar 
l’entitat. els voluntaris i els tècnics duen a terme múltiples 
programes: l’espai ViH-tal, un centre de dia obert a perso-
nes amb ViH/Sida; la prova ràpida de detecció d’anticossos 
ViH1/ViH2; l’acompanyament a l’Hospital del mar; el suport 
emocional a aquelles persones afectades, etc.

c. de la lluna, 11, bxs. - 08001 barcelona 
tel. 93 317 05 05
www.acasc.info
 

es dona suport a les persones afectades

Associació Cultural Blue Mango Theatre Fundació per la Pau Associació Ciudadana Anti-sida de Catalunya

la presidenta del Parlament, núria de Gispert, va rebre la PinCat el 30 de maig

van participar trenta representants 
de les entitats. A la reunió es va 
donar a conèixer la feina del CAC 
i es van abordar els temes que pre-
ocupen sobre els mitjans de comu-
nicació i la infància 

Àrees relacionades
La PINCAT ha identificat cinc 
àrees d’intervenció que bàsica-
ment representen les seves entitats 
membres per visibilitzar la realitat 
de conjunt alhora que  transversal 
de les necessitats en relació a la 
infància a Catalunya. 
◗Àrea de salut i sociosanitària: pla-
ces hospitalàries, atenció i suport 
a les famílies d’infants i malalts, 
hospitals de dia, centres de dia,  
programes de prevenció. 
◗Àrea de lleure: agrupaments, cen-
tres d’esplai, cases de colònies, edu-
cació ambiental, activitats extraes-
colars, casals d’estiu, esport, etc. 
◗Àrea d’Acció Social: centres 
oberts, pisos assistits, serveis 
d’acolliment i adopció... 
◗Àrea d’Educació-formació: plans 
d’entorn, formació prelaboral...
◗Àrea d’atenció a les famílies: 
escoles de pares i mares, suport 
familiar i terapèutic... ■
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