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TAULA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE BADALONA (TIAB) 
- P L E N A R I -  

 

 

Data:  22 març de 2017          Ref. sessió: 01/17 
Horari:  17.30 a 19.30h 
Lloc: Sala d’actes del Centre cívic de La Salut (Av. Marqués de Sant Mori s/n)  
 
 

 

Convoca: 
 

DOLORS SABATER:  
Presidenta de la TIAB i alcaldessa de Badalona. 

 
 

Assisteixen:  
 
A. Membres de la TIAB 
 

PERSONA REPRESENTANT SERVEI, ENTITAT, COL·LECTIU REPRESENTAT 
 

AGNÈS ROTGER........................................................................ 
 

Vicepresidenta TIAB (regidora de Serveis Socials) 
SARA COMPTE................................................................ Associació Acompanya’m, espai per crèixer 
BEATRIZ BENITO..................................................................... Càritas 
LAURA MUÑOZ............................................................... Creu Roja 
MONTSE GARRIDO.......................................................... Equipament Cívic de Pomar 
RAFAEL REOYO................................................................ Plataforma “Deixem de ser Invisibles” 
SALVA PERIAGO.............................................................. 
OLGA GASCÓN................................................................ 
JANET CONDE................................................................. 
MINERVA MORENO........................................................ 
ZULEICA GÓMEZ............................................................. 

Associació La Rotllana 
Associació La Rotllana 
Associació La Rotllana 
Associació La Rotllana  
Associació La Rotllana 

MÒNICA GIBANEL .......................................................... Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris 
MARTA GARCÍA ROSA .................................................... Centre Obert ISOM SCCL 
SALVADOR FIGUEROLA .................................................. Fundació Ateneu de Sant Roc 
JAVIER LUQUE ................................................................ Fundació Catalunya La Pedrera (Espai Centre) 
ALÍCIA MARTÍNEZ ........................................................... Fundació Catalunya La Pedrera (Espai Llefià) 
MARIA NADEU PUIG-PEY................................................ Fundació La Salut Alta 
RUTH GARCÍA.................................................................. Projecte d’Intervenció Comunitària-Intercultural (ICI). D.6 
ANTONI GIRÓ I BENAGES................................................ Rugby Club Badalona 
Ma JESÚS BARANDA ALCÁZAR........................................ 
MERCÈ HITA.................................................................... 

AMPA Institut Isaac Albèniz 
AMPA Institut Isaac Albèniz 

SERGI SABATER (director)............................................... 
DOLORS MERCHAN......................................................... 

Escola Planas i Casals 
Escola Planas i Casals 

ZAIDA SAUD (membre de la Junta)................................. FAMPAS (Federació Assoc.Famílies Centres Públics BDN) 
JOAN SOLER AMIGÓ....................................................... Orfeó Badaloní 
JOSEP BIAYNA................................................................. Servei Educatiu de Badalona (Generalitat de Catalunya) 
CRISTÓBAL HIDALGO...................................................... Associació Salut Mental Barcelonès Nord 
MÒNICA GASCÓN ÁVILA ................................................ Fundació Alcohol i Societat 
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AINA MANGAS................................................................ Fundació Wassu-UAB 
NOEMÍ PANIELLO............................................................ Hospital de dia d’adolescents Fundació Vidal i Barraquer 
MAR ISNARD................................................................... Institut Català de la Salut (Atenció Primària i Pediatria) 
MONTSE BRET................................................................. Institut Català de la Salut (Hosp. Germans Trias i Pujol) 
ROSA FELTRE................................................................... 
MARIA PEÑA................................................................... 

Plataforma TDAH 
Plataforma TDAH 

MARIA NADEU................................................................ Comissió d’infància i joventut PDC La Salut 
JOSEP Ma NAVARRO....................................................... Comissió del Pla de Seguretat i d’Educació Viària 
MARTA BRAVO............................................................... Comissió educativa de La Pau 
Ma JESÚS BARANDA ALCÁZAR........................................ Comissió socioeducativa PDC Bufalà-Montigalà 
LOLI BELTRAN................................................................. Xarxa educativa Nova Lloreda-Sistrells 
JORDI ARNAL................................................................... 
NOA CAPILLA.................................................................. 

Consell dels Infants 
Consell dels Infants 

JAUME CORTADELLAS .............................................................. Àmbit Bdn Educadora – Conservatori municipal de Música 
JOAN MIGUELL................................................................ Àmbit Bdn Educadora - Cultura 
IMMA CASALS................................................................. Àmbit Bdn Educadora – Cultura – Xarxa M. Biblioteques 
LUCRECIA GONZÁLEZ...................................................... Àmbit Bdn Educadora - Educació 
PEPE GONZÁLEZ.............................................................. Àmbit Bdn Habitable - Urbanisme 
RAMÓN DÍAZ-CANO....................................................... Àmbit Bdn Habitable – Espais públics 
AINA MANGAS................................................................ Servei de Salut municipal 
LAIA FRANCO.................................................................. Àmbit Bdn Transformadora - Dona 
ANTONI ALONSO............................................................ Àmbit Bdn Transformadora - Joventut 
SÍLVIA SERÉS................................................................... Badalona Serveis Assistencials (BSA) 
NÚRIA SABATER.............................................................. Consorci Badalona Sud 
MAGDA POLA................................................................. 
NÚRIA EIXARCH .............................................................. 

Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) – CDIAP 
Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) - CDIAP 

IMMA FONT ................................................................... Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) - CSMIJ 
NÚRIA ANDREU .............................................................. Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) – Ed. Especial 
SARA FAIGES............................................................................. Assessora jurídica TIAB 
SÍLVIA NAVARRO PEDREÑO...................................................... Secretària tècnica TIAB 

 

B. Altres persones assistents 

 

MARIA TRUÑÓ............................................................... Experta convidada.  
Directora  de l’Institut d’Infància i Adolescència de Bcn 

QUIMA AYORO............................................................... 
SARA VILA...................................................................... 
ARELIS SOTO.................................................................. 

AMPA SIS Badalona 
AMPA SIS Badalona 
AMPA SIS Badalona 

GISELA TORNS............................................................... Assessora de la Regidoria de Serveis Socials 
ESTER GUARDIOLA........................................................ Cap del Servei Bàsic d’Atenció Social 3 (SBAS 3) 
SUSANNA CAMPOS....................................................... Cap del Servei Bàsic d’Atenció Social 4A (SBAS 4A) 
MONTSERRAT SUÑOL.................................................... Cap del Servei de Programació i Dinamització Activitats  

(Dir. Gral Acció Cívica i Comunitària de la Gen. Cat.) 
MARTÍ MOLINÉ.............................................................. Cap del Servei de Serveis Socials 
RAQUEL MEJÍAS............................................................. Integradora Social de l’Institut Enric Borràs 
RAFA ALMANSA............................................................. Mestre de l’Escola Llevant (IMSP) 
SUSANNA LARA.............................................................. Tècnica de l’Equip de Suport - Servei Serveis Socials 
ROSA LÓPEZ................................................................... Tècnica del PDC La Salut-Llefià 
MARIA AMAYA............................................................... 
LÍDIA ÁLVAREZ............................................................... 
TERESA TORRES.............................................................. 

Tècniques del Servei Bàsic d’Atenció Social 4A (SBAS 4A) 
Tècniques del Servei Bàsic d’Atenció Social 4A (SBAS 4A) 
Tècniques del Servei Bàsic d’Atenció Social 4A (SBAS 4A) 
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Ordre del dia:  
 

1. Obertura de la sessió. 
 

2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària de constitució de la TIAB, realitzada el 10/11/16. 
 

3. Com a marc, una aportació inspiradora:  
Construir plegats una ciutat plena d’oportunitats pels infants i adolescents,  
a càrrec de Maria Truñó, directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. 
 

4. Presentació de la proposta de pla de treball per a l’any 2017 i aprovació, si s’escau. 
 

5. Designació de la comissió tècnica definitiva per al període dels dos propers anys. 
 

6. Precs i preguntes. 
 

7. Cloenda de la sessió. 
 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
1. OBERTURA DE LA SESSIÓ 

 
La secretària tècnica agraeix l’assistència de tots els membres de la TIAB presents i d’altres persones 
interessades pels temes que es tractaran a la sessió, donat que s’ha volgut donar un format obert al 
plenari. Molt breument, recorda també el treball realitzat en les diferents fases del projecte 
(preliminar, de constitució i d’impuls) des de l’any 2015. Finalment, fa un repàs de l’ordre del dia 
previst de la sessió i dóna la paraula a Dolors Sabater, presidenta de la TIAB que procedeix a obrir la 
sessió. 
 
En la seva exposició, Dolors Sabater posa en valor tot el treball realitzat des del 2015 fins a la data , el 
qual garanteix que el projecte de la TIAB tingui un llarg recorregut i avanci amb garanties de 
sostenibilitat en el temps. Fa referència a que aquest és un projecte clau per fer possible la ciutat de 
drets que es vol construir, en la qual els drets dels més petits han d’estar garantits prioritàriament. 
 
Comenta, igualment, alguns aspectes que fan singular la TIAB, en relació a altres Taules constituïdes 
en altres municipis, assenyalant la seva orientació transversal i la dimensió del conjunt d’àmbits que 
configuren la vida quotidiana dels infants, de tenir en compte la infància i l’adolescència en general (i 
no només aquells sectors en risc), la diversitat d’actors involucrats (serveis municipals i no 
municipals, entitats i diferents col·lectius de la ciutat), etc. Reconeix la complexitat del projecte i el 
seu caràcter innovador que suposa arriscar-nos sense tenir totes les certeses, i el repte d’inventar 
formules de fer i de relacionar-nos diferents.  

 
 

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE LA TIAB, REALITZADA EL 
10/11/16 

 
S’aprova per unanimitat de tots els presents l’acta de la sessió plenària de constitució de la TIAB.  
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3. COM A MARC, UNA APORTACIÓ INSPIRADORA: CONSTRUIR PLEGATS UNA CIUTAT PLENA 
D’OPORTUNITATS PELS INFANTS I ADOLESCENTS, A CÀRREC DE MARIA TRUÑÓ, DIRECTORA DE 
L’INSTITUT INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE BARCELONA. 
 

L’Agnès Rotger presenta a Maria Truñó com a directora de l’Institut d’Infància i Adolescència de 
Barcelona, aportant algunes dades sobre la seva trajectòria professional. Li agraeix també la seva 
col·laboració i dóna pas a la seva intervenció.  
 
La Maria Truñó introdueix la seva exposició fent èmfasi en la idea de que els infants són ciutadans i 
subjectes de drets que s’han de garantir. Explica que hem de veure als infants focalitzant la nostra 
mirada en les seves capacitats i reconeixent-los com agents de canvi que poden fer contribucions 
valuoses a la societat. Això suposa considerar als infants com a ciutadans plens ja avui, en el present. 
 
A partir d’aquí, desenvolupa diferents arguments jurídics, socials, ètics, econòmics, etc., per defensar 
la importància de pensar i gestionar la ciutat incorporant la perspectiva de la infància i 
l’adolescència, posant la defensa dels drets dels infants en el cor mateix de les polítiques 
públiques. En el nou marc que obre el paradigma de la societat del bé comú, la infància és un 
tresor a cuidar, una etapa estratègica, on cal posar sense demora tots els esforços 
necessaris. 
 
També aporta un conjunt d’idees per argumentar perquè és important la TIAB, reflexionant 
entre altres qüestions sobre: la importància d’anar generant un lobby des de la TIAB que 
situï els interessos i els drets dels infants com una prioritat a defensar col·lectivament, la 
mirada integral dels infants i la pràctica efectiva del treball transversal, la necessitat de que 
els pressupostos reflecteixin que la infància i l’adolescència és clau a la ciutat, etc. També 
comenta que ens hem de fer la pregunta de si tothom està representat a la TIAB actualment 
i treballar per aconseguir-ho. Finalment, comenta que és fonamental poder anar visibilitzant 
i posant en valor els canvis concrets que s’aconsegueixen a partir de la TIAB.  
 
En finalitzar la seva intervenció, es projecta un vídeo realitzat en el marc de la Jornada “El dret dels 
infants a la ciutat” que es va celebrar el 15 de desembre passat, organitzada per l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (IMEB) i l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona.  
Es pot visionar el vídeo en el següent link: http://institutinfancia.cat/biblioteca/parlen-
protagonistes-dret-dels-infants-ciutat-millorem-nostre-espai-public/ 
 
L’Agnès Rotger agraeix l’aportació de la Maria Truñó i li pregunta com creu que es pot incorporar la 
veu dels infants i adolescents a la TIAB. La seva orientació és que, més enllà del Consell dels Infants, 
és important trobar també altres espais quotidians on generar processos de participació infantil 
(lleure, escoles, família, etc.). Caldrà que tots els professionals implicats incorporin aquesta 
perspectiva dels infants com a subjectes actius i, en cada cas, trobar la millor forma de fer possible 
(amb creativitat i sentit pràctic, sense formalismes innecessaris...) el dret d’expressió en llibertat dels 
infants i la nostra escolta activa. Conclou també assenyalant que és important que els infants 
visualitzin, a partir de coses concretes, que allò que aporten es tingut en compte i té utilitat i valor. 
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4. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE PLA DE TREBALL PER A L’ANY 2017 I APROVACIÓ, SI 
S’ESCAU. 

 

A partir del marc creat prèviament, la Sílvia Navarro presenta a Marta Garcia (Entitat ISOM), Loli 
Beltrán (Xarxa educativa de Nova Lloreda-Sistrells) i Núria Andreu (Institut Municipal de Serveis 
Personals), membres de la comissió tècnica provisional, que faran l’exposició en aquest punt. 
 
A continuació, introdueix el tema a tractar comentant que la proposta que es presenta ha estat 
elaborada per la comissió tècnica provisional, durant els mesos de gener, febrer i març. Explica que 
no es farà una exposició exhaustiva del pla de treball, donat que es va enviar amb antelació a tots els 
convocats, sinó que es ressaltaran els elements més significatius. També explica que s’ha elaborat 
una versió de la proposta del pla de treball adaptada als infants, donat que també formen part del 
plenari de la TIAB. Finalment, comenta la idea força que es vol trametre amb la cita amb la qual 
s’obre el document de proposta del pla de treball: més enllà d’aquesta eina o full de ruta del qual ens 
dotem per treballar plegats, és essencial que tots els implicats tinguem clar el sentit del projecte i el 
necessari compromís que ens ha de vincular a aquest.  
 
Marta Garcia exposa quines són les tres línies orientadores del pla de treball, aprovades en el plenari 
de constitució i a partir de les quals s’ha elaborat la proposta de pla de treball, així com els objectius i 
projectes definits en cada línia: 1) Coneixement de la realitat i millora de respostes, 2) Intercanvi, 
comunicació i vinculació interna, i 3) Difusió, projecció social i sensibilització. 
 
Seguidament, Loli Beltrán explica la vinculació existent entre els diferents projectes proposats, així 
com la valoració realitzada del grau de prioritat i de dificultat dels diferents projectes. 
 
Finalment, Núria Andreu comenta la proposta organitzativa que es valora adequada per fer viable el 
desenvolupament del pla de treball, activant en el nivell operatiu equips de projecte, i en el de 
seguiment i dinamització dos nuclis en els quals es distribuirien els membres de la comissió tècnica 
(el nucli del projecte “cercles de coneixement” i el de l’estratègia comunicativa). Presenta també el 
cronograma previst, les condicions clau d’èxit del pla de treball i la previsió de recursos necessaris. 
 
A continuació es dóna pas a un torn de paraules: 
 

 Jordi Arnal, representant del CIB pregunta on s’inclou en la TIAB el treball en base a casuística de 
menors en risc, del qual parla el decret regulador de les Taules d’infància. També pregunta si els 
actors no adherits a la TIAB també s’inclouran en el mapa-guia que està previst realitzar. A la 
primera qüestió es respon que no està previst activar aquest primer any cap iniciativa en aquest 
sentit, ja que prioritzem el treball de diagnosi de realitat. De totes formes, si per algun motiu es 
considera que és urgent fer-ho, es pot valorar. A la segona qüestió es contesta que en una 
segona fase del mapa-guia sí que està previst incorporar aquests altres actors. 

 

 Núria Sabater, representant del Consorci Badalona Sud, pregunta com es concretarà la realització 
dels “cercles-xarxa”, de coneixement: integrants, metodologia, etc. Es contesta que, pel que fa 
als cercles xarxa”, la participació serà voluntària i oberta també a actors que no formin part de la 
TIAB. En quan a la metodologia s’ha d’acabar de definir però ja existeixen forces idees de partida.  

 

 Antoni Giró, representant del Rugby Club Badalona, expressa que es veu com molt interessant 
que s’incorpori al mapa-guia i es doni visibilitat a totes aquelles entitats que, com ells, ja estan 
realitzant activitats, també en l’àmbit de la infància en risc. 
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 Montse Bret, representant de l’Hospital Germans Trias i Pujol, felicita a la comissió tècnica 
provisional per tota la feina realitzada i planteja que és important que es concreti a la TIAB, el 
més aviat possible, el treball des de la perspectiva de la infància en risc. Expressa també la seva 
voluntat d’incorporar-se a la comissió tècnica de la TIAB. 

 

 Un membre del Club Korfbal de Badalona, pregunta com està pensat conformar els cercles 
d’infants, adolescents i famílies. S’explica que s’han valorat diverses possibilitats i que serà 
l’avaluació de la primera fase del projecte (“cercles xarxa”) la que ens orienti sobre quina de les 
possibles opcions és la millor. Com a criteri general, pensem que cal aprofitar totes les 
estructures ja existents que poden actuar com a àmbits participatius i generadors d’aportacions. 

 
Un cop tancat el torn de paraules, es procedeix a APROVAR PER UNANIMITAT LA PROPOSTA DE 
PLA DE TREBALL 2017 DE LA TIAB. 
 

S’adjunta a l’acta el document aprovat. 
 
 

5. DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DEFINITIVA PER AL PERÍODE DELS DOS PROPERS ANYS. 
 

La secretària tècnica presenta i dóna la paraula a Salva Periago, representant de l’Associació La 
Rotllana i membre de la comissió tècnica provisional que inicia la seva exposició fent referència al 
“Marc organitzatiu i de funcionament de la TIAB”, aprovat en la sessió plenària del 2016, i que 
informa va ser convalidat i ratificat per unanimitat de tots els grups polítics en el Ple municipal del 
mes de febrer. Això comenta que és un element a posar en valor i recorda el compromís exposat per 
l’alcaldessa en la sessió de constitució de generar totes les condicions necessàries per tal de garantir 
la viabilitat de la TIAB i que aquesta pugui assolir amb èxit tots els reptes plantejats.  
 

Després de fer èmfasi en la importància de la comissió tècnica com a grup motor o estructura clau de 
pilotatge del projecte de la TIAB, s’informa de la proposta de membres pels dos propers anys, els 
quals en la seva totalitat ja havien participat en la comissió tècnica provisional constituïda al 
desembre passat. Resten tres vacants, pendents d’assumir la representació per part d’entitats i 
serveis no municipals que s’haurien de cobrir per garantir que aquesta estructura de lideratge tindrà 
la potència suficient per impulsar el pla de treball aprovat.  
 
REPRESENTANTS DELS DIFERENTS ÀMBITS I ORGANISMES MUNICIPALS  
Badalona Educadora 
Badalona Habitable 
Badalona Transformadora 
Servei de Salut 
Institut Municipal de Serveis Personal 
Badalona Serveis Assistencials 
 

REPRESENTANTS D’ENTITATS  
Centre Obert ISOM 
Casal dels Infants 
Associació La Rotllana  
Plataforma Deixem de ser invisibles 
? - VACANT 
 

REPRESENTANTS DE SERVEIS NO MUNICIPALS  
Hospital de dia d’adolescents de la Fundació Vidal i Barraquer 
Servei Educatiu de Badalona (Generalitat de Catalunya - Dep. Ensenyament)  
Institut Català de la Salut (Atenció Primària)  
? - VACANT 
 

REPRESENTANTS D’ESTRUCTURES PARTICIPATIVES I DE TREBALL EN XARXA  
Xarxa Educativa Nova Lloreda i Sistrells 
? - VACANT 
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A partir d’aquí, el Salva Periago fa una crida a la implicació i la coresponsabilitat, i a que tots els 
membres de la TIAB sentin seu el projecte i, alhora, puguin animar a altres agents que també  
treballen a l’àmbit de la infància i l’adolescència a la ciutat a implicar-se en el projecte. 
 
A continuació es dóna pas a un torn de paraules: 
 
 Jordi Arnal, representant del CIB, comenta que seria interessant poder visualitzar tots aquells 

agents que participen a la TIAB en el marc de determinades estructures, com són les comissions 
de treball, xarxes, consells de participació, etc. D’aquesta forma quedaria millor reflectida la 
potència i diversitat del capital social que aglutina, en el seu conjunt, la TIAB. Des de la secretaria 
tècnica es contesta que es farà aquest exercici que es proposa. 

 
Finalment, acordem que ES DÓNA PER APROVADA LA COMPOSICIÓ DE COMISSIÓ TÈCNICA 
PROPOSADA PEL PERÍODE 2017 i 2018, donant un termini de 15 dies (fins el 31 de març) per recollir 
propostes d’incorporació i cobrir les vacants existents. Les propostes es comunicaran a la secretaria 
tècnica de la TIAB. Al proper plenari es ratificaran aquestes noves incorporacions.  
 
 
 

6. PRECS I PREGUNTES. 
 

No es plantegen precs i preguntes. 
 
 
 

7. CLOENDA DE LA SESSIÓ. 
 
L’alcaldessa clou la sessió comentant el gran valor que té que s’hagin adherit a la TIAB entitats molt 
diverses (esportives, culturals, de caire intergeneracional, a més de les educatives, socials, de salut, 
etc.), totes elles amb l’objectiu comú de millorar la realitat de la infància i adolescència de Badalona i 
amb el convenciment compartit de que els més petits són un bé comú de la ciutat, del qual cal tenir  
molta cura, abocant tots els nostres esforços. Inclús planteja que seria interessant, més endavant,  
incorporar altres agents, com ara els comerciants que poden participar en iniciatives vàries, com són 
per exemple els camins escolars. 
 
Expressa també que està molt satisfeta per tota la feina feta durant aquest tres mesos, de forma 
innovadora i rigorosa, i dóna les gràcies pel compromís demostrat i la resposta tan positiva de totes 
les entitats que s’estan involucrant en el projecte. Finalitza afirmant: “això va molt en serio” i tramet 
la seva confiança en el gran interès que tindrà tot el treball a fer en la nova fase, ara que ja hem 
aprovat el pla de treball per aquest any 2017. 
 
A continuació es projecta un vídeo, amb una breu història protagonitzada per infants, a partir de la 
qual es vol trametre la idea de com d’important és creure per poder crear, apropiar-se d’un projecte 
per fer que aquest prosperi i doni, a partir del treball col·lectiu, els resultats desitjats.  
Es pot visionar el vídeo en el següent link: https://www.youtube.com/watch?v=5b19izPaox8 
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Finalitza la sessió a les 19. 45’   
 

 
 

Secretària tècnica de la TIAB 
(P.R. 18/02/2017) 

 

 
 

Sílvia Navarro Pedreño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materials aportats en la carpeta facilitada als assistents:  
 

 Ordre del dia de la sessió. 
 Document “Pla de treball 2017 de la TIAB”, proposta al plenari del 22/03/17. 
 Full actualitzat dels col·lectius adherits a la TIAB. 
 Article sobre la TIAB, titulat “Tothom a taula!” i publicat recentment al núm. 77 de la Revista 

Protagonistes, ja! (perspectiva de la infància i l’adolescència). 

 


