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TAULA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE BADALONA (TIAB)
- PLENARI -

Data:
Horari:
Lloc:

10 de novembre de 2016
18 a 20h
Espai Betúlia (C/ Enric Borràs, 43-47).

Ref. sessió: 1/16

Convoca:
Dolors Sabater (Alcaldessa de Badalona i presidenta de la TIAB).

Assisteixen:
A. Membres de la TIAB
Agnès Rotger (regidora de Serveis Socials i vicepresidenta de la TIAB).
Beatriz Benito (Càritas)
Susana Rios (Creu Roja)
Josep Antoni Caubet (Fundació Privada Llegat Roca i Pi).
Anna Lucas (Latriboo.com)
Mar Barba (Associació Asteroide B-612).
Salva Periago (Associació La Rotllana).
Marta García (Centre Obert ISOM)
Salvador Figuerola (Fundació Ateneu de Sant Roc).
Grau Ussetti (Fundació Carles Blanch).
Javier Luque (Fundació Catalunya La Pedrera -Espai Centre).
Alícia Martínez (Fundació Catalunya La Pedrera -Espai Llefià).
Mario Cuxart (Fundació Germina).
María Nadeu (Fundació Salut Alta).
Sergi Sabater (Escola Planas i Casals).
Antoni Giró i Xavier Oncins (Rugby Club Badalona).
Mònica Gascón (Fundació Alcohol i Societat).
Rosa Feltre i Maria Peña (Plataforma TDAH).
Ana Belén Fernàndez (Fundació Secretariado Gitano).
Sergio García (Associació Marenostrum pro persones amb discapacitat).
Mònica Gibanel (Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris).
Víctor Cussó (Associació La Mussara i Comissió d’educació, infància i joventut de Sant Crist).
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Eva Ortigosa (Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural-ICI- Districte 6).
Ma. Jesús Baranda (AMPA Institut Isaac Albèniz i Comissió socioeducativa del PDC Bufalà-Montigalà).
David Guerrero i Zaida Saud (Federació Associacions de Famílies de Centres Públics de Badalona).
Joan Soler i Amigó (Orfeó Badaloní).
Josep Biayna (Servei Educatiu de Badalona-Generalitat de Catalunya/Dpt. d’Ensenyament).
Cristobal Hidalgo (Associació Salut Mental Barcelonés Nord).
Aina Mangas (Fundació Wassu-UAB).
Noemi 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-Hospital Germans Trias i Pujol).
Ma. Neus Llibre (Comissió Educativa de La Pau).
Josep Ma. Navarro i Xavier Minguella (Comissió del Pla de Seguretat d’Educació Viària).
Ma. Gràcia Marroquín (Xarxa educativa Nova Lloreda-Sistrells).
Jordi Arnal, Noa Capilla i Mariona Velasco (Consell dels Infants de Badalona).
Ma. Paz Villanueva (Consell de la Dona).
Núria Sabater (Consorci Badalona Sud).
Antoni Alonso (Ajuntament de Badalona – Departament de Joventut).
Núria Andreu (Ajuntament de Badalona - Escoles Educació Especial/IMSP).
Imma Casals (Ajuntament de Badalona – Servei de Cultura: Xarxa de Biblioteques Municipals).
Aina Mangas (Ajuntament de Badalona - Servei de Salut)
Xavier Crego (Ajuntament de Badalona - Servei de Salut).
Lucrecia González (Ajuntament de Badalona - Servei d’Educació).
Pepe González (Ajuntament de Badalona – Urbanisme).
Juli Hortet (Ajuntament de Badalona – Servei d’Esports).
Joan Minguell (Ajuntament de Badalona – Servei de Cultura).
Martí Moliné (Ajuntament de Badalona – Servei de Serveis Socials).
Josep Gresely (Ajuntament de Badalona – Servei de Serveis Socials).
Magda Pola i Núria Eixarch (Ajuntament de Badalona – Centre Desenvolupament Infantil i At. Precoç/ IMSP).
Imma Font (Ajuntament de Badalona – Centre de Salut Mental Infanto Juvenil/IMSP).
Sílvia Serés (Ajuntament de Badalona – Badalona Serveis Assistencials/BSA).
Núria Losada (Ajuntament de Badalona – Conservatori Municipal de Música).
Sílvia Navarro Pedreño (Ajuntament de Badalona - Tècnica referent del projecte de la TIAB).

B. Convidats a la sessió i altres persones assistents
Oriol Lladó (Ajuntament de Badalona – Regidor Àmbit Badalona Habitable).
Laia Sabater (Ajuntament de Badalona – Regidora Àmbit Badalona Educadora).
Conxita Botey (Grup municipal PSC).
Jordi Subirana (Grup municipal PDC).
Pilar Saura (Ajuntament de Badalona – Gerent de Badalona Serveis Assistencials/BSA).
Pilar Vallès (Gerent Consorci Badalona Sud).
Josep Pera (Gerent del Consorci de Serveis Socials de Badalona).
Jordi Giró (Inspector territorial - Dep. Ensenyament/Generalitat de Catalunya).
Andreu Toneu (Inspector territorial - Dep. Ensenyament/Generalitat de Catalunya).
Marta Hernandez (Associació de lleure Gripau Blau).
Laia Franco (Ajuntament de Badalona – Alcaldia).
Teresa Fort (Ajuntament de Badalona – Alcaldia).
Lídia Gil (Ajuntament de Badalona – Servei d’Esports).
Mar Grífol (Ajuntament de Badalona – Servei d’Educació).
Antoni Martorell (Ajuntament de Badalona – Servei d’Educació).
Joaquim Català (Ajuntament de Badalona – Servei d’Educació).
Sílvia Navarro Sedano (Ajuntament de Badalona – Servei de Serveis Socials).
Rafael Almansa (Ajuntament de Badalona – Escola Llevant/IMSP).
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ORDRE DEL DIA:
1. Salutació i benvinguda institucional.
2. Objectius de la TIAB i comunicació de tots els actors que en formen part d’aquesta.
3. Presentació d’una proposta de marc organitzatiu i de funcionament de la TIAB. Debat i
aprovació, si s’escau.
4. Presentació d’una proposta de possibles línies d’acció orientadores del pla de treball de la
TIAB per a l’any 2017. Debat i aprovació, si s’escau.
5. Cloenda de la sessió.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
La Núria Sabater, com a conductora de la sessió, explica que l’objectiu d’aquesta és constituir
formalment la TIAB, donant inici el procés de treball conjunt entre els diferents actors que la
configuren. A continuació, recorda l’ordre del dia de la sessió.
1. SALUTACIÓ I BENVINGUDA INSTITUCIONAL
Obre la sessió l’Agnès Rotger, regidora de l’Àrea de Serveis Socials i vicepresidenta de la TIAB,
fent referència a la següent frase de l’informe sobre la situació de la infància al districte de la
Salut-Llefià: “Les necessitats bàsiques dels infants i dels adolescents que no es cobreixin avui,
comportaran greus problemes en un futur no gaire llunyà”. A partir d’aquí, fa una reflexió sobre
la necessitat de conèixer i donar resposta a la realitat de tots els infants i adolescents de
Badalona, tant aquells que estan en una situació de risc o vulnerabilitat, com aquells altres que
no la pateixen però que també necessiten una ciutat pensada per a ells i que els hi ofereixi el
màxim d’oportunitats i suports per al seu desenvolupament.
Donar resposta a aquest repte, explica que només serà possible des de la complicitat i l’acció
conjunta de tots els actors que a la ciutat treballen amb el col·lectiu d’infants i adolescents. En
aquest sentit, la TIAB és una eina estratègica al servei d’aquest objectiu. Com es tracta d’un
projecte molt ambiciós, puntualitza que s’ha volgut treballar amb temps i a consciència, per això
s’ha realitzat durant mesos un treball intern dels àmbits i organismes municipals previ a la
incorporació de les entitats i altres actors que s’han adherit ja a la TIAB. Comenta que espera que
molts altres s’animin a fer-ho en endavant. S’expressa plenament convençuda de que aquest
projecte col·lectiu és la millor formula per articular, de forma imaginativa i valent, les respostes
que reclamen els infants i adolescents de la ciutat.
Fa èmfasi en la singularitat de la TIAB, en relació a altres Taules creades en diferents municipis,
donada la globalitat de la seva orientació; des del punt de vista d’un interès per la infància i
l’adolescència en general (no només d’aquells col·lectius en risc), de la multiplicitat d’àmbits que
abasta i de la diversitat d’actors que hi participen i conflueixen. Finalitza la seva intervenció
donant les gràcies a l’equip promotor que fins ara ha participat en aquests treballs preliminars de
la TIAB, i a la Sílvia Navarro que ha liderat i dinamitzat el procés.
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2. OBJECTIUS DE LA TIAB I COMUNICACIÓ DE TOTS ELS ACTORS QUE EN FORMEN PART
D’AQUESTA.
La Sílvia Navarro, com a tècnica referent de la TIAB, explica que és important tenir ben present
en tot moment els objectius de la TIAB perquè són els que li donen a aquesta sentit, i perquè tot
projecte col·lectiu requereix que el conjunt d’actors implicats comparteixin un mateix horitzó
desitjat i fites. Comenta també que els objectius de la TIAB reflecteixen que aquesta és una
iniciativa ambiciosa i complexa, la qual reclama bones dosis de creativitat i estratègia.
L’objectiu general de la TIAB és millorar l’atenció als infants i adolescents que presta el conjunt
de la xarxa de serveis i entitats de la ciutat. També la TIAB assumeix la funció de fer propostes
que orientin les polítiques públiques municipals en matèria d’atenció a la infància i adolescència.
A continuació, explica els objectius més operatius de la TIAB que s’han organitzat segons àrees
de treball (veure el gràfic següent).

En quant els agents adherits i que formen part de la TIAB, la Sílvia Navarro comenta que tot
aquest capital humà és l’element clau i l’ànima del projecte. Informa que a més dels
representants dels diferents àmbits i organismes municipals, s’han adherit 49 serveis, entitats i
col·lectius diversos (veure llistat facilitat a la carpeta de documentació facilitada), els quals
pertanyen als àmbits: social, socioeducatiu, educatiu, cultural, lleure, esports, salut, etc. Comenta
que el principal repte que afrontem és aconseguir organitzar tot aquest potencial per assolir
junts els objectius definits.
A continuació es projecta un vídeo que vol ser un breu relat visual i explicatiu de qui formem part
de la TIAB, en el qual apareixen, un per un, tots els agents adherits.
Es pot visualitzar el vídeo “Qui som la TIAB?”mitjançant aquest link:
http://consellinfantsbadalona.cat/documents/documents-del-cib/
Finalitzada la visualització del vídeo es comenta que entre els adherits també està l’Associació La
Mussara que no apareix perquè va presentar l’adhesió quan aquest ja estava fet. La Maria
Nadeu, representant de la Fundació Salut Alta, pregunta perquè no apareix entre els adherits la
Comissió d’infància i joventut del Pla de Desenvolupament Comunitari de La Salut-Llefià. S’explica
que no s’ha rebut l’adhesió, però que això no és cap problema perquè el procés d’adhesió està
permanentment actiu i qualsevol agent que ho vulgui es pot incorporar a la TIAB.
S’adjunta a l’acta un llistat actualitzat a desembre de 2016 de membres de la TIAB (doc.1).
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3. PRESENTACIÓ D’UNA PROPOSTA DE MARC ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENT DE LA
TIAB. DEBAT I APROVACIÓ, SI S’ESCAU.
L’Aina Mangas, com a representant del Servei de Salut municipal, abans d’explicar la proposta
organitzativa de la TIAB, comenta un seguit de requeriments que s’han contemplat a l’hora de fer
el disseny plantejat. Hem de dotar la TIAB d’un sistema d’organització al servei de l’acció que
volem desplegar (i no a la inversa). Aquesta organització ha de ser àgil, flexible i adaptable,
afavorint la coordinació i una comunicació interna eficaç i fluïda, i que optimitzi al màxim el
conjunt del capital humà implicat en el projecte.
Es facilita una visió global del conjunt d’òrgans que articularien el funcionament de la TIAB, i
s’expliquen un per un (veure el gràfic següent). També s’expliquen els drets i deures que tindrien
els membres de la TIAB. Finalment, dins l’explicació es remarca que la proposta presentada, si es
considera necessari, es pot revisar en qualsevol moment, sent el plenari de la TIAB qui té la
potestat de d’introduir tots aquells canvis i millores que consideri necessaris per l’òptim
funcionament d’aquesta. Tota la informació presentada està disponible en el document
incorporat en la carpeta facilitada als participants.

Per poder començar a treballar el més aviat possible i, alhora, no forçar el procés decidint en
aquesta mateixa sessió els membres de la comissió tècnica, es proposa constituir una comissió
tècnica provisional que assumiria com a primer encàrrec elaborar el pla de treball de la TIAB per
al 2017, el qual es portaria a aprovació en un plenari que està previst realitzar al mes de febrer. El
termini per presentar els membres de la TIAB la seva proposta d’incorporació a la comissió seria
el 25 de novembre, via comunicació al correu de la TIAB. Un cop rebudes totes les propostes es
vetllarà per garantir la màxima representativitat en aquesta estructura impulsora i dinamitzadora
de tots els àmbits i diferents tipologia d’actors incorporats a la TIAB. Al plenari del mes de febrer
ja s’aprovaria la configuració de la comissió tècnica definitiva.
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 A continuació, s’obre un torn de paraules:
 Ma. Neus Llibre (representant de la comissió educativa de La Pau) pregunta si s’ha pensat
com fer l’encaix entre les estructures de treball en xarxa territorial i el que es pugui impulsar
des de la TIAB. La Sílvia Navarro respon que això s’anirà concretant de forma pràctica a
partir, per exemple, de la representació d’aquestes estructures en la comissió tècnica que ha
d’impulsar la TIAB o del seu paper clau en la diagnosi de ciutat que està previst realitzar.
Explica també que una aposta clau de la TIAB és afavorir el diàleg constant entre la lògica de
ciutat i la territorial, pel que fa al treball amb la infància i l’adolescència. La Núria Sabater
reforça l’interès estratègic que segur tindrà incorporar la mirada territorial en aquest
projecte de ciutat.
ACORD:
S’aprova per unanimitat el MARC ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENT DE LA TIAB.
S’adjunta a l’acta la versió definitiva del document aprovat (doc.2).

4. PRESENTACIÓ D’UNA PROPOSTA DE POSSIBLES LÍNIES D’ACCIÓ ORIENTADORES DEL PLA DE
TREBALL DE LA TIAB PER A L’ANY 2017. DEBAT I APROVACIÓ, SI S’ESCAU.
La Sílvia Navarro introdueix aquest punt de la sessió fent una reflexió sobre la importància de
que la TIAB es doti d’un mapa de ruta que canalitzi tot l’esforç comú per assolir els objectius
definits. Sense un pla de treball consensuat, comenta que el risc és caure en l’activisme, l’acció
reactiva, la dispersió i el desgast i això és el que hem de prevenir.
Les tres línies d’acció que es proposa orientin el pla de treball de la TIAB pel 2017 són els
següents:

En cadascuna d’aquestes possible línies d’acció s’expliquen els objectius i possibles actuacions
que caldria prioritzar, tenint en tot moment en compte la vinculació entre les tres línies d’acció
(s’expliquen en un document incorporat en la carpeta facilitada als participants). També es
comenta que caldrà mesurar molt bé el dimensionament de les actuacions a impulsar, amb un
criteri de màxima viabilitat i tenint en compte que una qüestió clau és l’aprenentatge de treball
col·lectiu que hem de començar a fer en aquesta fase inicial de recorregut de la TIAB.
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A partir d’aquestes línies d’acció, el que es proposa és que la comissió tècnica provisional de la
TIAB elabori una proposta de pla de treball per a l’any 2017 que es presentaria a aprovació, en el
plenari previst pel mes de febrer. Es puntualitza també que la proposta que es presenti a
aprovació, no només hauria de contemplar, en cada línia d’acció, els objectius i les actuacions
vinculades sinó també una previsió d’aquelles condicions que cal crear per desenvolupar
aquestes (organització, cronograma, recursos, suports, etc.).

 A continuació, s’obre un torn de paraules:
 Sergi Sabater (en representació de l’Escola Planas i Casals) dóna les gràcies al grup promotor
de la TIAB pel treball fet i al govern per la voluntat política de prioritzar l’atenció a la infància.
Planteja que troba a faltar una definició compartida de l’horitzó o el que volem assolir amb la
TIAB. La Sílvia Navarro comenta que està d’acord en que bona part de l’èxit de la TIAB rau en
la nostra capacitat d’anar creant imaginaris comuns que orientin i facin confluir l’acció
col·lectiva de tots els actors implicats en la TIAB.

 Maria Nadeu (en representació de la Fundació Salut Alta) agraeix la feina feta fins ara i
respon l’anterior aportació dient que li sembla que l’horitzó sí que està definit en els
objectius definits de la TIAB. Explica també, pel que fa a les tres possibles línies d’acció, que
tant important és fer difusió de la TIAB com de quina és la realitat de la infància i
l’adolescència a la ciutat, i tot allò que es fa a la ciutat per donar resposta. S’agraeix
l’aportació i es comenta que ja es contempla en l’exercici de diagnosi que està previst
realitzar, difondre els resultats i conclusions sobre l’anàlisi compartit de la realitat.

 Joan Soler i Amigó (en representació de l’Orfeó Badaloní) fa una reflexió sobre la presència de
la infància en moltes activitats i esdeveniments culturals, esportius i de lleure a la ciutat,
plantejant com a repte incloure aquests àmbits dins el marc d’acció de la TIAB. La Laia
Sabater, regidora de l’Àmbit de Badalona Educadora, planteja que probablement les entitats
culturals no han respost a la proposta d’incorporar-se a la TIAB perquè estan més centrades
en l’acció concreta i els hi costa connectar amb aquesta dimensió més global i estratègica del
projecte en aquests moments. Creu que quan es defineixin accions més concretes serà més
fàcil incorporar les entitats culturals, esportives i de lleure.

 Jordi Arnal (en representació del Consell dels Infants) explica que el Consell dels Infants
s’adhereix a la TIAB però els nens i nenes posen com a condició que puguin participar
realment, no només estar-hi de forma simbòlica. També demana que el llenguatge i les
propostes de participació siguin adaptades als infants, per fer això possible. Finalment
apunta que manca a la TIAB la veu dels adolescents i joves, i per això cal fer l’esforç
d’identificar qui falta i pensar com motivar-los per a que formin part de la TIAB. La Sílvia
Navarro respon que està d’acord que és un repte i, alhora, un compromís adaptar l’estratègia
participativa de la TIAB als més petits. També comenta que tots els que formem part de la
TIAB podem incidir en animar a aquests col·lectius encara no representats a la TIAB a formar
part d’aquesta. És clau formular propostes que estiguin en sintonia amb els seus interessos.

 Teresa Fort (en representació d’Alcaldia) també reforça la idea d’incorporar a la TIAB a actors
clau que seria important s’impliquin en el projecte. Igualment, apunta la importància de tenir
en compte en la TIAB la perspectiva de gènere i d’igualtat d’oportunitats, i el model de
seguretat ciutadana que està promovent l’actual govern. S’explica com a resposta que, a
partir d’ara, aquestes dimensions que planteja segur que es tindran en compte, ja que s’han
incorporat actors a la TIAB que treballen específicament en aquests dos àmbits.
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ACORD:
S’aproven per unanimitat les LÍNIES ORIENTADORES DEL PLA DE TREBALL 2017 DE LA TIAB.
S’adjunta a l’acta la versió definitiva del document aprovat (doc.3).

5. CLOENDA DE LA SESSIÓ.
Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona i presidenta de la TIAB, DÓNA PER FORMALMENT
CONSTITUÏDA LA TIAB i clou la sessió amb un parlament que inicia fent referència a la llarga i
rica trajectòria de Badalona com a ciutat de progrés i de lluita pels drets de la ciutadania. Explica
que és voluntat del govern municipal que la nostra ciutat sigui reconeguda com a ciutat de drets,
uns drets guanyats amb l’esforç col·lectiu i que des de fa un temps ens volen retallar.
Explica també que la ciutat té un deute amb el futur dels nostres infants i adolescents, un
col·lectiu especialment vulnerable que ha de ser d’atenció prioritària per a tots i totes nosaltres.
La responsabilitat de l’Administració és liderar i generar condicions favorables per assolir aquesta
fita. Fa referència a que actualment són molts els actors treballant en l’àmbit de la infància i
l’adolescència, però el fet de que la xarxa no estigui prou articulada fa que el conjunt de recursos
existents i d’esforços invertits no s’optimitzin degudament.
Continua argumentant que la TIAB ha d’ajudar a aquest treball cooperatiu tan necessari,
construint una governança compartida entre Administració, societat civil i ciutadania, generant
polítiques que responguin a les necessitats del col·lectiu d’infants i adolescents, i el visibilitzi,
l’empoderi i l’enforteixi. La TIAB és el marc necessari que ha de permetre la coordinació de totes
aquestes polítiques i accions cooperatives. Fer-ho viable és el compromís i la responsabilitat que
assumeix amb decisió l’Ajuntament, perquè només posant als més vulnerables al centre de
l’acció pública serà possible fer de la nostra ciutat, realment, la Badalona de drets, justa i
inclusiva que tots i totes anhelem.
Finalitza la sessió amb una actuació musical de les corals infantils “Corxeres” i “Allegro” de
l’Orfeó Badaloní.

Finalitza la sessió a les 20.10’
Elabora l’acta:
Sílvia Navarro Pedreño
Tècnica referent del projecte de la TIAB
Badalona, 29 de novembre de 2016



DOCUMENTACIÓ ANNEXA A L’ACTA:





Doc. 1: Llistat actualitzat a desembre 2016 dels actors adherits a la TIAB.
Doc. 2: Document definitiu “Marc organitzatiu i de funcionament de la TIAB”.
Doc. 3: Document definitiu “Línies d’acció orientadores del pla de treball 2017 de la TIAB”.
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