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Els nostres reptes són humils i exigents alhora.

Perquè portem amb nosaltres l’impuls d’aquest desig i la riquesa
d’aquesta diversitat de mons, la nostra és la veu dels aprenents,
d’aquells per qui aprendre no és un tràmit ni un trànsit sinó
una contínua forma de compromís.

Marina Garcés
Del llibre Escola d’aprenents
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1. D’on venim i on estem?
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2. Principals conclusions del Foro a l’entorn
de “lliçons apreses” durant la pandèmia
 Hem après com d’important és saber respondre com a xarxa, a partir de comprovar
que és impossible afrontar de forma eficaç la complexitat i la incertesa de les
situacions de forma individual i reactiva. És clau passar del discurs a la pràctica real
del treball en xarxa. La xarxa només existeix en acció.
 Necessitem construir una visió comú d’on volem anar i de quina és la realitat en
cada moment, per comprendre junts allò que passa, alinear reptes i objectius, i
aglutinar esforços.
 Hem d’aprendre a gestionar millor tot el potencial de coneixement i
d’experiència que té la TIAB...
 Compartint saber i experiències.
 Treballant conjuntament de forma cooperativa i coresponsable.
 Estratègicament necessitem articular millor el treball de la TIAB, com a xarxa de
xarxes, amb les diverses estructures territorials que estan actives a la ciutat.
 Hem de saber comunicar més i millor (dins la TIAB i de forma externa).
 Cal convertir la TIAB en un “lobby” a la ciutat en matèria de defensa dels drets
dels infants, amb capacitat d’influència i de comprometre i implicar al màxim d’actors
organitzats a l’entorn d’un pacte de ciutat a favor dels infants i els adolescents.
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3. Objectius prioritaris

A. Construir una definició comú del que és i implica el treball en
xarxa, i incorporar noves competències i habilitats per portar-ho a
la pràctica.
B. Millorar el nostre coneixement de la realitat, per poder acordar,
en cada moment, prioritats, estratègies, respostes…
C. Promoure l’intercanvi permanent de coneixement, experiències i
bones pràctiques.
D. Potenciar la connexió entre la TIAB i les estructures
territorials de treball, el diàleg constant entre la lògica d’acció de
ciutat i territorial.
E. Millorar les nostres estratègies de comunicació interna i externa.
F.

Augmentar la capacitat d’incidència de la TIAB en la defensa
dels drets dels infants, creant el màxim de complicitats i un marc
de compromís col·lectiu, un pacte de ciutat.

5

4. Proposta d’acció
Eix
articulador
del programa
d’acció
Experiència

Sinèrgies

“Actuem com a xarxa,

Vincles

construïm xarxa”

Aprenentatge

Influència
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Veure
fitxes

Impulsem 3 projectes
dels quals sóm
corresponsables

Organitzem una Jornada
sobre l’articulació entre la
TIAB i les xarxes territorials

Sumem i
multipliquem

Treballem
plegats

Ens
coneixem i
reconeixem

Millorem la comunicació
interna

Aprenem
junts per
millorar
Fem formació comú sobre
treball en xarxa
Activem un espai periòdic
d’intercanvi d’experiències

Tenim
incidència

Millorem la comunicació externa
Promovem una declaració
institucional per garantir els
drets del infants i preparem el
camí a un pacte de ciutat

“Actuem com a xarxa,
construïm xarxa”
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Disseny conjunt i implementació de tres projectes vinculats a mesures d’acció prioritàries del Pla
estratègic de la TIAB 2019-2022. Aquest treball, realitzat en un marc de responsabilitat compartida,
ens ha de servir per desenvolupar noves habilitats de treball cooperatiu i superar o desaprendre
altres dinàmiques que interfereixen en el treball en xarxa.

Veure fitxes

 Projecció del que fa la TIAB i difusió de temes clau en l’àmbit de la infància i l’adolescència amb una finalitat
de conscienciació i sensibilització social.
 Impuls d’un procés orientat a comprometre formalment als partits polítics, per tal que s’impliquin més en
garantir els drets dels infants a la ciutat, i sensibilització i creació de complicitats per crear l’any vinent un
pacte de ciutat que aglutini el màxim d’actors compromesos amb millorar la realitat dels infants i adolescents
a Badalona.
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Fitxes
de
projecte

A. Model d’acompanyament a
famílies.

B. Atenció a les infàncies i
adolescències en situació de
desprotecció i maltractament.
C. Baròmetre dels drets dels
infants a Badalona.
Vinculació i sinèrgies
entre els 3 projectes

* Aquestes fitxes de projecte s’han elaborat en el marc dels nuclis impulsors de projectes configurats l’any passat, els quals han
revisat el predisseny fet en el seu dia i l’han actualitzat tenint en compte l’actual escenari generat per la pandèmia.
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Projecte A: Model d’acompanyament a famílies

Projecte B: Atenció a les infàncies i adolescències en situació de desprotecció i maltractament

Projecte C: Baròmetre dels drets dels infants a Badalona

5. Rols i nivells d’implicació
Plenari
Aprova la programació i valida la
seva execució, a partir de
l’avaluació realitzada

Comissió tècnica

Secretaria tècnica

Aporta la visió estratègica del
conjunt de l’acció programàtica i
vetlla per la seva màxima
articulació

Presta suport tècnic i metodològic,
coordina, gestiona els recursos
necessaris i vincula amb la resta
de l’organització municipal

Equips de projectes
 Nucli impulsor (lideratge).
 Participants a l’equip de projecte
 Col·laborador/a puntual

Grups de treball
(altres accions del programa)
 Organitzador
 Participant
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En quina de les propostes d’acció penseu
que podeu aportar més?
(per coneixements i experiència prèvia,
per motivació, per…).
Quin dels projectes o accions que es
proposen pot aportar més al teu servei o
entitat si participeu?
(des del punt de vista dels aprenentatges,
les vinculacions, la projecció…).

I vosaltres,
on voleu participar?
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6. Cronograma de treball
Actuació ordinària amb especial intensitat duran el període
Actuació de cicle anual

Actuació periòdica
Actuació puntual estratègica

A C C I O N S
01

Accions de millora de la comunicació interna

02

Implementació dels 3 projectes

03

Formació sobre treball en xarxa

2021

F

M

A

M

Jn

Jl

A

S

O

N

*A

*B

D

Espai periòdic d’intercanvi d’experiències
04

Jornades d’articulació TIAB/xarxes territorials

05

Accions de millora de la comunicació externa

06

Procés per impulsar una declaració institucional per
garantir els drets dels infants a la ciutat
(vinculat a projecte C)

*A: Previsió Foro “Model d’acompanyament a famílies”.
*B: Previsió sessió presentació “Informe sobre situació dels drets dels infants a Bdn”, vinculat a 20N
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7. Pressupost

PREVISIÓ
DESPESA 2021

A C C I O N S
01

Accions de millora de la comunicació interna

02

Implementació de projectes

03

Formació sobre treball en xarxa

500 euros
15.000 euros
3.000 euros

Espai periòdic d’intercanvi d’experiències
04

Jornades d’articulació TIAB/xarxes territorials

500 euros

05

Accions de millora de la comunicació externa

500 euros

06

Procés per impulsar una declaració institucional
per garantir els drets dels infants a la ciutat

500 euros

TOTAL

20.000 euros
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8. Allò del que hem de tenir especial cura

 Animar a participar en els diferents projectes i actuacions
al màxim de membres de la Taula.
 Tenir molt present en tot moment el criteri de viabilitat.
 Apostar per un treball sistemàtic que ens permeti de
forma contínua pensar sobre el que fem per aprendre i
avaluar per millorar.
 Gestionar el temps de forma òptima.
 Tenir disponibles els recursos necessaris en el moment
adequat.
 No perdre mai la visió de globalitat del conjunt de
projectes i actuacions, per potenciar connexions i
aprofitar sinèrgies.
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Proposta de programa d’acció
per presentar al Plenari de la TIAB del 16 de febrer
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