
 
 

 
 
 
 

S E S S I Ó  P L E N À R I A  3   
 
 
 
Data:  2 d’abril de 2019  (ref. Sessió 01/19) 
Horari: 17.30 a 19.30 
Lloc: Espai Betúlia (C/ Enric Borràs 43-47) 
 
 
 

 

 
 
Convoca i presideix: 
 

ÀLEX PASTOR:  
President de la TIAB i alcalde de Badalona. 
 
 

Assisteixen:  
 
 
 
 

REPRESENTANT SERVEI, ENTITAT, COL·LECTIU REPRESENTAT 
 
JORDI SUBIRANA 

 
Vicepresident TIAB (regidor Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat) 

ANTONIA RAMON Aldees infantils SOS 
MERCE DELGADO Pla desenvolupament comunitari Bufalà 
MONTSE GARRIDO Equipament Cívic de Pomar 
VERÓNICA MÉNDEZ Fundació Salut Mental Catalunya – Xarxa Joves 
DAVID GUERRERO FAMPAS Badalona 
JAVIER LUQUE  GEDI 
RUTH SALES Casa d’Infants FASI 
NATALIA REVERTÉ Fundació Catalunya La Pedrera (Espai Centre) 
MARINA PEYRÍ Fundació Germina 
RUTH GARCÍA Projecte d’Intervenció Comunitària-Intercultural (ICI). D.6 
EVA MORLESIN Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris 
NEUS LLIBRE Equip LIC -  Servei Educatiu de Badalona (Generalitat) 
CRISTÓBAL HIDALGO Associació Salut Mental Barcelonès Nord 
MÒNICA GASCÓN Fundació Alcohol i Societat 
SUSANA CAMPOS  Xarxa educativa Nova Lloreda-Sistrells 
MAGDA LLADÓ Institut Català de la Salut (Atenció Primària i Pediatria) 
MARIA NADEU Fundació Salut Alta i Comissió d’infància i joventut PDC La Salut-Llefià 
MARTA BRAVO Comissió educativa de La Pau 
JORDI ARNAL Consell dels Infants 
ELSA ALONSO Consell dels Infants 
MARCEL·LÍ SAMSÓ Fundació Natura i Joventut 
LAURA MÉNDEZ Fundació Privada Pere Closa 
JOAN MIGUELL Àmbit Bdn Educadora - Cultura 
IMMA CASALS Àmbit Bdn Educadora – Cultura – Xarxa M. Biblioteques 
GRAU USSETTI Fundació Carles Blanch 
SONIA LUNA AMPA Bufalà 
Mª DEL MAR MOLINA Escola Llibertat 
ANTONI ALONSO Cap tècnic Gabinet Alcaldia 
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ANA BELÉN FERNÁNDEZ Fundació Secretariado Gitano 
ANNA ORIOL ECID – Fundació Vidal i Barraquer 
MARTA MONTANER ECID – Fundació Vidal i Barraquer 
RAQUEL ATURIA Participació ciutadana 
NÚRIA SABATER Consorci Badalona Sud 
MAGDA POLA Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) – CDIAP 
NÚRIA EIXARCH  Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) - CDIAP 
IMMA FONT  Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) - CSMIJ 
MARTA GISBERT Comissió d’infància i joventut PDC La Salut-Llefià 
MARISA ARUMÍ Servei de Serveis socials  
Ma. ANTÒNIA CORTÉS Servei de Serveis socials 
ANDRÉS LERMOS Servei de Serveis socials 
ESTHER LOBO Badalona Serveis Assistencials 
XAVIER CREGO Servei de Salut municipal 
ANTONI MARTORELL Servei d’Educació 
AIDA LLAURADÓ Badalona en Comú 
LAIA SABATER Grup Municipal Guanyem Badalona 
ORIAL LLADÓ Grup Municipal Guanyem Badalona 
JUAN FERNANDEZ Grup Municipal Partit Popular 
ROSA BELTRÁN Grup Municipal Partit Popular 
ENCARNACION E. 
BASTARDO 

Grup Municipal Ciutadans  

DOLORS ZAMORA Xarxa educativa Nova Lloreda-Sistrells 
FRANCISCA PANEQUE Xarxa educativa Nova Lloreda-Sistrells 
LUCRECIA GONZÁLEZ Àmbit Bdn Educadora - Educació 
MARTA RIBÓ Servei de Salut municipal 
MÒNICA GIBANEL  Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris 
MARTA GARCÍA  Centre Obert ISOM SCCL 
NOEMÍ PANIELLO Hospital de dia d’adolescents Fundació Vidal i Barraquer 
SÍLVIA SERÉS Badalona Serveis Assistencials (BSA) 
LAURA MUÑOZ Creu Roja 
NÚRIA ANDREU  Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) – Ed. Especial 

SÍLVIA NAVARRO PEDREÑO Secretària tècnica TIAB 

 
Ordre del dia:  
 
1. Obertura de la sessió, per part del president de la TIAB.  
2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària de la TIAB, realitzada el 22/03/17.  
3. Desenvolupament i balanç del Pla inicial de treball, aprovat a la sessió plenària del 22/03/17.  
4. Proposta de Pla estratègic de la TIAB 2019-2022: presentació, valoració, priorització i 

aprovació, si s’escau.  
5. Renovació de la comissió tècnica per al període 2019-2020.  
6. Precs i preguntes.  
7. Cloenda de la sessió, per part del vicepresident de la TIAB. 
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1. OBERTURA DE LA SESSIÓ 
 

La secretària tècnica, Sílvia Navarro Pedreño, agraeix als presents la seva assistència a 
la sessió. Saluda especialment a la representant del Consell dels Infants (CIB). Fa 
esment a que aquest és un Plenari molt important perquè marca el final d’una etapa 
d’impuls i l’inici d’una altra de consolidació del projecte de la TIAB, iniciat formalment fa 
una mica més de dos anys. Comenta també que, amb la perspectiva del temps, ens hem 
de felicitar perquè, malgrat i que el camí recorregut no ha estat fàcil, a partir de tot el 
treball realitzat hem aconseguit arribar a aquest Plenari amb la proposta d’un full de ruta 
per als propers quatre anys. Després de recordar l’ordre del dia, passa la paraula al 
president de la TIAB que obre la sessió. 
 

Àlex Pastor dóna la benvinguda als membres de la TIAB i també als representants 
dels diferents grups polítics presents a la sala. Inicia el seu parlament donant les gràcies 
a tots els serveis i entitats que formen part de la TIAB, per tot el treball desenvolupat 
durant aquests dos anys. Remarca l’especial interès d’aquest projecte de la TIAB, per la 
seva orientació global i transversal del treball amb la infància i l’adolescència. També 
posa en valor el fet de que la TIAB sigui un marc de ciutat que articuli el conjunt de 
projectes i serveis existent, des d’un punt de vista territorial. Reconeix, molt 
especialment, el compromís de totes les entitats que en aquest àmbit fan molta i molt 
bona feina.  

 
En relació a la proposta del Pla estratègic 2019-2022 de la TIAB que es presenta 

en aquest Plenari, comenta que governi qui governi en la propera legislatura, és clau que 
el suport a la infància i a l’adolescència sigui una prioritat i un àmbit que generi el màxim 
de consens polític. En aquest sentit, proposa l’interès que tindria fer una declaració 
institucional per formalitzar aquest compromís. Com a màxim responsable de la TIAB, es 
compromet a crear des de l’Alcaldia totes les condicions necessàries per garantir  l’èxit 
en el desenvolupament del Pla, la qual cosa passa, en bona mesura, per assegurar el 
màxim compromís del conjunt de les àrees municipals, tant en el nivell polític, com 
directiu i tècnic. 

 
 
 

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE LA 
TIAB, REALITZADA EL 22/03/17 

 
S’aprova per unanimitat de tots els presents l’acta de l’anterior sessió plenària, 
realitzada el 22 de març de 2017. 
 

 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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3. DESENVOLUPAMENT I BALANÇ DEL PLA INICIAL  
DE TREBALL, APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA  
DEL 22/03/17.  

 
 
La Laura Múñoz i la Núria Andreu, membres de la comissió tècnica de la TIAB, 
presenten la memòria d’actuació 2017-2018 de la TIAB, tant des d’una perspectiva 
descriptiva de tot el treball realitzat a l’entorn del Projecte “Cercles de coneixement” i del 
de l’Estratègia comunicativa, com també valorativa, identificant en aquesta segona 
dimensió, una relació d’aprenentatges, reptes i oportunitats de millora a abordar en el 
nou període. 
 
Pot consultar-se el document de la memòria, disponible al blog de la TIAB:  
http://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2019/04/memoria-tiab-2017_2018.pdf 
 
Desprès de les dos exposicions, s’obre un torn de paraules. Francisca Paneque 
expressa que actualment hem aconseguit que queda més clar el sentit del projecte de la 
TIAB, el qual és molt important que tingui continuïtat, a partir de la implicació de tothom. 
 
S’aprova per unanimitat la memòria de la TIAB 2017-2018. 

 
 
 
 

4. PROPOSTA DE PLA ESTRATÈGIC DE LA TIAB 2019-2022: PRESENTACIÓ, 
VALORACIÓ, PRIORITZACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU.  

 
La Marta García explica el procés, a partir del qual s’han fet els treballs de disseny del 
Pla, connectant-lo amb el Projecte “Cercles de coneixement”, i que aquest es configura a 
partir de quatre eixos estratègics (promoció, protecció, participació i interès superior de 
l’infant). També es fa esment a que el Pla és el marc que articula els programes d’acció 
anuals i els corresponent projectes, en el nivell més operatiu. Remarca també que les 
mesures que es presenten dins de cada eix estan pendents de priorització. 
 
Veure document de la proposta de “Pla estratègic de la TIAB 2019-2022": 
http://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2019/03/proposta-pla-estrategic-tiab-
2019_2022.pdf 
 
La Elsa Alonso, en representació del Consell dels Infants, llegeix la valoració favorable 
que han fet del “Mapa del tresor de la TIAB”, que simbolitza un itinerari vinculat als 
quatre eixos estratègics del Pla, que culmina en “el tresor”, associat a l’assoliment del 
benestar i els drets dels infants i adolescents de Badalona. 
 
Veure infografia “La TIAB té un mapa!”: 
http://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2019/03/mapa-pla-estrategic-tiab-infants.pdf 
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La Mònica Gibanel explica els objectius i mesures d’acció  
associades a cada eix, i com el conjunt de les actuacions  
proposades es pot classificar per tipologies i per col·lectius  
destinataris. També explica el resultat del primer exercici de  
priorització de les mesures d’acció, realitzat pels membres  
de la TIAB (ha participat un 50%), abans del Plenari.  
També comparteix algunes primeres reflexions que es  
deriven d’aquelles accions més prioritzades. 
 
Veure primera priorització de les mesures d’acció del Pla estratègic, realitzada pels 
membres de la TIAB: http://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2019/04/buidat-
prioritzacions-v2.pdf 
 
Finalment, explica també com es proposa continuar el procés, si s’aprova el Pla 
estratègic, els treballs d’impuls d’aquest: tancar la fase de priorització de les mesures 
d’acció, organitzar les mesures d’acció en clau de programes anuals,i dissenyar el 
sistema de desenvolupament programàtic (creació dels equips de projecte, disseny de 
projectes i previsió de recursos necessaris, implementació, seguiment i avaluació). Es 
proposa fer un Plenari extraordinari (abans de les vacances d’estiu) per aprovar el treball 
de priorització i de programes d’acció anual. També es planteja aprofitar el Plenari 
extraordinari per fer una crida a la participació en els Equips de projecte i alguna activitat 
de difusió pública, per donar projecció al Pla i a la TIAB. 
 
A continuació, s’obre un torn de paraules: 
 

 Jordi Arnal (CIB): recorda que caldria avançar en la creació del Consell de nois i 
noies adolescents. 

 
 Esther Lobo (BSA): comenta que és molt important la priorització d’actuacions 

orientades al col·lectiu d’adolescents i abordar la salut mental des d’una perspectiva 
preventiva. També expressa l’interès del seu servei pel mapa de serveis i recursos, i 
la seva voluntat d’implicar-se en el treball col·lectiu que impulsi la Taula. 
 

 Aida Llauradó (En Comú Podem): expressa estar sorpresa per l’important nombre 
de membres implicats en el projecte de la TIAB i el seu agraïment a totes les entitats 
que estan fent una gran tasca a la ciutat en l’àmbit de la infància. També planteja que 
és molt important que l’Ajuntament lideri decididament polítiques públiques d’infància 
i adolescència i que aquestes s’orientin d’una forma àmplia i global i que, alhora, 
prioritzin l’atenció als infants i adolescents en situació de risc o més vulnerables. 
Finalment, reclama també la necessitat de promoure a la ciutat polítiques 
participatives en l’àmbit de Joves. 

 
 Antònia Ramón (directora Aldeas Infantiles SOS): explica que, tot i estar ubicat el 

seu servei a Sant Adrià, atén un nombre important d’infants de Badalona. Expressa 
que fa dos anys que formen part de la TIAB i feliciten tot el treball realitzat. Pensa 
que té molt de valor, a més d’impulsar tot el treball amb el col·lectiu d’infants i 
adolescents, incorporar a les famílies al projecte. 
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 Xavier Crego (cap de serveis del servei de salut  
municipal): expressa que la TIAB hauria de ser una  
eina fonamental, per tal d’impulsar les pròpies estratègies  
dels seus membres, treballant en xarxa. Reconeixent la  
complexitat i rigidesa de les dinàmiques administratives i  
de gestió, planteja que és un repte com treballar  
internament, els diferents serveis municipals, la proposta  
que es presenta, per tal que en el proper plenari es puguin  
presentar propostes més concretes. Finalment, també  
comenta la importància de tots els espais de coordinació  
entre serveis de salut o educatius per reforçar i complementar  
la tasca de la TIAB. 

 
 Núria Sabater (Consorci Badalona Sud): comenta la importància del treball conjunt 

entre l’Ajuntament i el conjunt d’entitats implicades. També indica que és tot un repte 
que en el treball que s’impulsi es tingui en tot moment en compte la lògica de ciutat i 
la territorial. És clau adaptar a la diversitat de territoris que té la ciutat, aquelles línies 
de ciutat que es vagin definint.  

 
 Marcel·lí Samsó (Fundació Natura i Joventut): pregunta per què la TIAB només 

abasta la franja d’edat 0-18 anys. Comenta que des de la seva entitat estan molt 
preocupats per les sortides dels joves a partir dels 18 anys, ja que a Badalona hi ha 
molt poca oferta i respostes per a ells. 
 

 Susana Rios (Creu Roja): comenta que li sembla molt interessant que la TIAB 
incorpori la mirada i implicació de les famílies i pregunta com s’articularà i es farà 
possible a nivell pràctic això, ja que a la ciutat no existeix un consell de famílies ni 
altra estructura similar. 

 
 
Una vegada tancat el torn de paraules, PER UNANIMITAT S’ACORDA APROVAR 
LA PROPOSTA DE PLA ESTRATÈGIC DE LA TIAB 2019-2022. També s’acorda que 
la comissió tècnica treballi d’una forma més aprofundida la priorització de les 
mesures d’acció proposades en cada eix, faci una proposta de com distribuir 
aquestes en clau de programes d’acció anual i una crida a la participació en 
aquells projectes contemplats dins el marc del programa d’acció anual de 2020. 
 
 
 
5. RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA PER AL PERÍODE 2019-2020. 
 
La Sílvia Navarro explica que, com estableix el Marc organitzatiu i de funcionament de la 
TIAB, cada dos anys cal renovar la comissió tècnica, que és el grup motor de la TIAB. 
Comenta que s’ha rebut massa resposta de la invitació que es va traslladar a tots els 
membres de la TIAB abans del plenari, per si algú es volia incorporar a la comissió en el 
nou període.  
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Es valora positivament que vàries persones que ja formen 
part de la comissió tècnica hagin expressat la seva voluntat  
de continuar formant part d’aquesta. Continuarien formant  
part de la comissió: a més dels representants de les  
diferents àrees i organismes municipals, el Casal del Infants, 
ISOM SSCL, Creu Roja, Xarxa educativa de Nova  
Lloreda-Sistrells i l’Hospital de dia de la Fundació Vidal i  
Barraquer.  
 
Tenint en compte els criteris fixats en el Marc organitzatiu i de funcionament, sobre com 
ha de ser la configuració d’aquesta, per tal que puguin estar representada la mirada dels 
diferents tipus de membres de la TIAB, restaria pendent cobrir la representació: 2 
representants de serveis no municipals, 1 representant d’una entitat i 1 representant 
d’alguna estructura de treball en xarxa o consell de participació. 
 
Diferents membres de la comissió tècnica durant aquests dos darrers anys expliquen la 
seva experiència positivament i animen al assistents a formar-hi part durant el nou 
període. 
 
S’ofereixen per incorporar-se a la comissió tècnica: la Fundació Natura i Joventut i la 
Comissió d’Infància de La Salut-Llefià. Una representant del Servei Educatiu de la 
Generalitat comenta que ells ho podrien valorar de cara al curs vinent.  
 
Acordem que s’intentarà cobrir les vacants que encara queden per cobrir i, en la 
propera sessió extraordinària, es presentarà la configuració definitiva, per tal de 
que el Plenari la ratifiqui. 

 
 
 

6. PRECS I PREGUNTES 
 
Ningú demana la paraula, per la qual cosa procedim a donar pas a la cloenda de la 
sessió. 
 
 
 
7.  CLOENDA DE LA SESSIÓ, PER PART DEL VICEPRESIDENT DE LA TIAB 
 
Jordi Subirana, com a vicepresident de la TIAB inicia el seu parlament agraint tot el 
treball realitzat per la comissió i la secretaria tècnica. Expressa també que valora molt 
positivament com, des de la seva constitució, ha anat creixent el nombre de membres de 
la Taula. Posa en valor el gran treball que realitzen a la ciutat totes les entitats que 
treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Es mostra convençut que sumant 
forces els diversos actors implicats en el projecte, serà possible millorar les respostes als 
infants i adolescents de Badalona. 
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Remarca que els polítics és molt important que creguin,  
incondicionalment, en el treball que es pot fer des de la  
TIAB, i aquest convenciment s’ha de reflectir en la creació 
de condicions favorables per a que aquest es desenvolupi 
i la dotació necessària de recursos. Es compromet a que,  
tan punt estiguin clares les mesures d’acció a prioritzar, i  
realitzat el pressupost, es faran totes les gestions necessàries  
per a que els recursos no siguin un problema en l’impuls del  
Pla estratègic. També creu que és important que la TIAB,  
donant el seu caràcter transversal, sigui depenent formalment  
d’Alcaldia, ja que això implica un posicionament estratègic dins  
l’organització municipal. 
 
Finalment, valora molt positivament, l’assistència com a convidats de tots els grups 
polítics convidats, i remarca la idea que a l’entorn de la infància i l’adolescència, cal un 
consens polític per garantir l’impuls de polítiques públiques decidides, eficaces i amb 
llarg recorregut. 
 
Donant les gràcies a tothom per la seva assistència, tanca la sessió. 
 
La cloenda inclou un visionat d’un vídeo inspirador, una actuació del Quartet Salut Salon 
d’Hamburg, interpretant l’Estiu de Vivaldi. La Sílvia Navarro explica que aquesta pot ser 
una bona metàfora de tres idees que seria desitjable es portin del Plenari tots els 
assistents: la importància del treball conjunt, la capacitat de fer coses noves, 
d’experimentar i d’innovar junts, i la capacitat també de gaudir plegats d’allò que fem. 
 
 

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. 
 Tres infografies: Projecte «Cercles de coneixement», Blog de la TIAB i «La TIAB té un pla!» (explicació 

adreçada als infants i adolescents sobre el Pla estratègic 2019-2022 de la TIAB). 
 Document amb les prioritzacions dels membres de la TIAB sobre les mesures d’acció proposades. 
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