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Í  N  D  E  X  : 
 

1. Activitat realitzada durant l’any 2020 (p.1) 

2. Valoració: activitat, procés i context   (p.5) 

3. Prioritats per a l’any 2021                  (p.9) 
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Inici confinament 

Gener-Febrer 

> Tancament proposta  

    programació 2020 i   

    aprovació al Plenari (17/02) 

> Constitució equips de  

    projecte i sessions nuclis  

    impulsors 

Març 

>  Elaboració d’una proposta de 

    predisseny dels projectes per  

    part dels nuclis impulsors. 

    (El procés programàtic i la 

    dinàmica de treball de la   

    comissió tècnica queden en 

    stand by). 

Abril-Juny 

>  Reorientació prioritats i acció 

    de la TIAB. Proposta del  

   “Programa educaESTIU” que, 

    finalment, no va prosperar. 

> Actualització permanent blog  

    (creació banc  de materials  

    sobre infància i pandèmia) 

 

Juliol-Setembre 

>  Presentació al nou equip de  

    govern de l’informe de situació de  

    la TIAB (demanda posicionament). 

>  Presentació de proposta  

    estratègica per crear en el nou  

    cicle condicions de viabilitat per a  

    la continuïtat i consolidació de la  

    TIAB i aplicació de les primeres 

mesures. 

Octubre-Desembre 

>  Reprenem l’activitat  de la 

    comissió tècnica, a l’entorn de 

    l’organització del Foro “Més  

    que mai, temps d’aliances per 

    garantir drets” (treball preforo, 

    foro i postforo). 
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Fer click sobre les imatges per ampliar informació 

https://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2020/01/proposta-programa-accio-numerat.pdf
https://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2020/05/programa-educaestiu_v3_150520.pdf
https://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2021/01/material-generat-al-foro.pdf
https://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2021/01/informe_tiab_juliol_2020.pdf
https://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2021/01/proposta-nova-etapa-tiab_set20.pdf
https://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2021/01/memo-projectes-programacio-2020.pdf
https://tiab-badalona.cat/


> S’incorporen com a nous membres 

   de la TIAB:  
 

    Associació Noves Vies 

    Institut Escola Baldomer Solà 

    Institut Escola Badalona 

 

Presidència i 

vicepresidència 

Noves 

adhesions 

Espais  

de treball 
Equips  

de projecte 

> Com a conseqüència del canvi de l’equip de 

   govern al mes de maig, Xavier García Albiol i 

   Amanda Feria, passen a ser president i   

   vicepresidenta de la TIAB. 
 

> Al mes de setembre la TIAB s’adscriu  

   formalment a l’Àrea de Cultura, Educació 

   i Joventut. 

> Sessions realitzades: 
 

    1 Sessió plenària (17/02/20) 

    6 Reunions de nuclis impulsors de projecte 

    9 Reunions sobre programa EducaESTIU    

    5 Sessions de la comissió tècnica 

    1 Sessió Foro “lliçons apreses durant la  

      pandèmia” 

> Serveis i entitats implicats en els projectes  

   de la programació 2020:  
 

   16 Projecte suport i acompanyament famílies. 

   14 Projecte promoció bon tracte i detecció i  

        abordatge maltractament 

   10 Projecte sensibilització a l’entorn drets infants. 
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 Al Plenari del mes de febrer es va aprovar la Programació 2020, però sense tenir resolts aspectes 

tan rellevants com situar la TIAB dins l’organització municipal i dotar-la de pressupost. 

 
 El confinament va obligar a aturar el procés programàtic, tot just quan l’havíem començat a 

impulsar, així com la dinàmica ordinària de treball de la TIAB. 

 
 No hem donat una resposta com a xarxa davant allò generat per la pandèmia. S’ha evidenciat, 

més que mai, la necessitat de connexió entre la TIAB, com a xarxa de xarxa, i les xarxes territorials. 

També d’incorporar una idea comú de treball en xarxa i més habilitats al respecte. 

 
 El canvi de l’equip de govern al maig i la incertesa sobre la continuïtat de la TIAB va tornar a 

posar de manifest la situació de precarietat continuada del projecte si no existeixen unes condicions 

político-organitzatives mínimes. Això és crític des del punt de vista del desgast que pot generar entre 

els participants i la percepció de solvència que pugui generar el projecte cap a l’exterior. 
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 Es va prioritzar durant el confinament l’impuls del “Programa educaESTIU: l’aventura 

d’aprendre en xancletes”, però ni la situació de la TIAB dins l’organització municipal ni altres 

factors de context van fer possible la seva implementació. Tot i així, es va provocar que l’Ajuntament 

articulés algunes respostes des de diferents àrees i que al 2021 s’estigui treballant, com a prioritat, 

l’organització d’una oferta municipal d’activitats de lleure per aquest estiu.  
 

 A partir de l’estiu s’ha normalitzat la dinàmica de treball de la TIAB, tenint clar on i com focalitzar 

el treball col·lectiu, tot i que l’obligat format de treball telemàtic és un important condicionant. Hem 

d’aprendre en aquest sentit i aprofitar les avantatges que també té aquest format de treball. 
 

 S’han sumat nous membres a la TIAB, però continuen sense estar prou representats alguns 

àmbits com el de lleure, educació, cultura, esports... 
 

 En allò que hem fet hem continuat intentant tenir present la veu i la mirada dels infants, però cal 

continuar aprenent a incorporar aquest nivell de participació d’una forma real en tot allò que fem a la 

TIAB. 
 

 Tenim eines comunicatives, com ara el blog de la TIAB, que són molt útils, però caldria 

optimitzar-les millor i dotar-nos d’altres instruments. També es requereix l’esforç de tothom per 

comunicar més i millor. 
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 A partir de l’estiu s’han començat a posar en marxa mesures per generar des de l’Ajuntament 

condicions favorables al treball i consolidació de la TIAB (adscripció a l’Àrea de Cultura, Educació 

i Joventut, previsió de pressupost per a l’any 2021, creació del Comitè directiu per a l’impuls del treball 

transversal dins l’àmbit d’infància, adolescència i joventut). 

 
 La valoració del treball col·lectiu a l’entorn del Foro “Més que mai, temps d’aliances per 

acompanyar i garantir drets (lliçons apreses durant la pandèmia)” ha estat molt positiva i ha 

generat elements clau per orientar el programa de treball de l’any 2021. La necessitat del treball 

col·lectiu i en xarxa es veu més important que mai en el context actual de crisi. 

 
 Hi ha un consens ampli de que els tres projectes que configuraven la Programació 2020 de la 

TIAB continuen sent prioritaris, malgrat i que és molt important adaptar-los al nou escenari generat 

per la pandèmia. La configuració dels equips de projecte que es van configurar l’any passat reflectien 

la implicació d’un nombre molt significatiu de membres de la TIAB. Ara cal actualitzar i renovar aquest 

compromís d’implicació i sumar més complicitats (dintre i fora de la TIAB).  
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Condicions 

Programació 

Posicionament 

Membres 

Comunicació 

Incorporar nous membres a la TIAB, sobretot, dels 

àmbits més infrarepresentats (educació, lleure, cultura, 

esports…). 

Incidir en que, cada vegada més, la TIAB sigui un referent 

i un aglutinador en matèria d’infància i adolescència a la 

ciutat, i faci la funció de xarxa de xarxes. 

Implementar amb èxit el conjunt de projectes i accions 

configuradors de la Programació 2021, generant 

experiència i aprenentatge a l’entorn del treball en xarxa. 

Millorar la comunicació interna, per tal de generar 

coneixement mutu, intercanvi d’experiències i 

coneixement , i aconseguir també projecció externa. 

Reforçar el lideratge polític de la TIAB, augmentar la 

implicació dels  directius de l’Ajuntament, alineament 

treball TIAB-Ajuntament i garantir recursos i mitjans.  
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