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SESSIÓ PLENÀRIA 4 
 
 
Data:   16 de febrer de 2021 
Horari:  17.30 a 19.30 
Format: Telemàtic – link d’accès:  

https://badalona-cat.zoom.us/j/87690403005?pwd=SnRPVEJkQno2ejJsTUNoZFplZXc2QT09 
 

ID de reunió: 876 9040 3005 
Codi d’accés: *M2iH5sU 
 

Convoca:  
Amanda Feria Chica (vicepresidenta de la TIAB), en nom de Xavier García Albiol (president de la 
TIAB) 
 
Assisteixen: 
 

NOM I COGNOM ENTITAT-SERVEI 

Amanda Feria Vicepresidenta TIAB 

Abilia Montero Serveis Socials Municipals 

Alicia Martínez Espai Social Badalona Llefià. F. Catalunya La Pedrera 

Ana Marchal ICS Serveis Centrals Zona Metropolitana Nord 

Anna Castellano Pediatra hospital HGTP 

Damaris Toledo Espai Social Badalona Centre - F. Catalunya La Pedrera 

Delia Fernández Serveis Socials Municipals 

Domi Pérez Institut Escola Badalona 

Eva Ledesma Casal dels Infants 

Fran Sanconstantino  Institut Escola Baldomer Solà 

Jordi Giralt EAIA - IMPS 

Isa Vega Serveis Socials Municipals 

Joan Minguell  Servei de Cultura Municipal 

Joan Bastardas CSMIJ-BSA 

Jordi Arnal CIB-Servei d'Educació Municipal 

José Manuel López Coordinador Educació i Joventut Ajuntament Badalona 

Josep Cazorla Serveis de rehabilitació de Salut Mental i Addicions BSA 

Laura Méndez Fundació Pere Closa 

Laura Muñoz Creu Roja  

María José Marroquín Departament Migracions Municipal 

Magda Lladó ICS Serveis Centrals Zona Metropolitana Nord 

María Nadeu Fundació Salut Alta 

Marina Peyrí Fundació Germina 

Maria Simon CDIAP-IMSP 

Marta Bravo Servei Educació Municipal 

Marta Folguera  Servei Educatiu de Badalona-CRP 

Marta García ISOM 

Marta Gisbert Serveis Socials Municipals 

Mercè Calpé Atenció Primària BSA 
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Mercè Delgado Pla Comunitari Bufalà 

Miguel Àngel Fundació Pere Closa 

Montserrat Garrido Casal cívic Badalona 

Noelia Liebana Fundació Espai Natura 

Noemí Paniello Hospital de Dia d'Adolescents  Badalona 

Núria Andreu Educació especial IMSP 

Olga Ruesga Gerència IMSP 

Paqui  Paneque Servei d' Educació Municipal 

Pilar Relaño Servei d' Educació Municipal 

Mamen Cantos Pla Comunitari Pomar i Morera 

Ricardo Zafra Serveis Socials Municipals 

Rosa López Pla Comunitari La Salut-Llefià 

Saida Javaloy Sevei Mediació Municipal 

Santi Ferrando Projecte Paidós Badalona  

Núria Galceran Servei Educatiu de Badalona-CRP 

Sílvia López Atenció Primària BSA 

Susanna Campos Serveis Socials Municipals 

Silvia Serés Badalona Serveis Assistencials 

Verónica Zanga ISOM i col·laboradora TIAB 

Yolanda Camacho  Institut Escola Baldomer Solà 

Silvia Navarro Pedreño Secretaria Tècnica TIAB 

 
 
Ordre del dia: 
 

1. Obertura de la sessió. 
2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior (17/02/20). 
3. Presentació de la memòria d’actuació de l’any 2020 i aprovació, si s’escau. 
4. Presentació del programa d’acció per a l’any 2021 i aprovació, si s’escau. 
5. Precs i preguntes. 
6. Cloenda de la sessió. 
 

 

 

D E S E N V O L U P A M E N T   D E   L A   S E S S I Ó :  
 

 

1. Obertura de la sessió 
 

La Sílvia Navarro, com a secretaria tècnica de la Taula, saluda als assistents i agraeix la seva 
participació a la sessió. Fa referència a que ens hem de felicitar perquè, malgrat tot el que ha 
passat des del darrer plenari (realitzat a inicis del 2020), durant tot aquest any i malgrat les 
circumstàncies tan adverses, hem aprofitat per revisar el nostra mapa de ruta inicial i ens hem 
adonat que el treball conjunt que vol potenciar la TIAB és més necessari que mai. 
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A continuació pren la paraula Amanda Feria, vicepresidenta de la TIAB, i en el seu parlament fa 
esment a l’impacte que ha tingut la crisi generada per la pandèmia en el col·lectiu d’infants i 
adolescents de la ciutat, especialment, en els sectors més vulnerables. Per tant, explica que tenim 
molts reptes que només podem abordar des de la complicitat del conjunt d’actors que treballem 
colze a colze en l’àmbit d’infància i adolescència a la ciutat. 
 
Tramet també el compromís de l’Ajuntament en l’impuls d’actuacions que, des de diferents 
perspectives i amb caràcter transversal, s’orientin a incrementar el benestar dels infants i 
adolescents, i el suport a tota la xarxa d’entitats que fan una tasca molt valuosa a la ciutat. 
 
Explica que la TIAB s’adscrit a al regidoria de Cultura, Educació i Joventut. Això, junt amb la creació 
del Comitè d’impuls del treball transversal en l’àmbit d’infància i adolescència, sense dubte, 
ajudarà a crear millors condicions per al treball que realitza la TIAB. 
 
Finalitza donant les gràcies a tots els agents que han participat durant l’any 2020 en la TIAB, i posa 
especialment en valor el treball desenvolupat en l’elaboració de la proposta de treball que es 
presenta per a l’any 2021. 
 

 

2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior (17/02/20) 
 

Després que la Sílvia Navarro recorda els principals temes tractats en el Plenari anterior, per 
unanimitat, es dona per aprovada l’acta de la sessió. 
 
 

3. Presentació de la memòria d’actuació de l’any 2020 i aprovació, si s’escau. 
 

S’explica inicialment que la memòria té una part descriptiva de tota la tasca realitzada i una altra 
valorativa per identificar oportunitats de millora i orientar allò que hem de tenir en compte com a 
prioritat durant l’any 2021. 
 
A continuació dos membres de la comissió tècnica fan l’exposició de la memòria 2021. La Sílvia 
Serès fa l’exposició de la part descriptiva (pàgines 2-4) i la Noemí Paniello de la part valorativa 
(pàgines 5-10). 
 
En acabar les dos exposicions s’obre un torn de paraules i una vegada finalitza aquest es dona per 
aprovada, per unanimitat, la memòria d’actuació i avaluativa corresponent a l’any 2020. 

 
 

4. Presentació del programa d’acció per a l’any 2021 i aprovació, si s’escau. 
 

Com a introducció, s’explica que la proposta de programació elaborada es fonamenta, sobretot, 
en l’exercici col·lectiu que es va realitzar a final de l’any 2020 a l’entorn del Foro de “lliçons 
apreses” durant la pandèmia: Més que mai, temps per acompanyar i garantir drets.  També 
s’explica que la proposta de programació que es presenta està pensada, no com a un sumatori 
d’actuacions, sinó com un conjunt d’acció articulat, en el marc del qual hem de ser capaços de 
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generar el màxim de sinèrgies. L’eix vertebrador del programa és: “Actuem com a xarxa, construïm 
xarxa”, del qual se’n deriven reptes que tenen a veure amb diferents dimensions de l’acció 
col·lectiva: vincles, experiència, aprenentatge, sinèrgies i influència. Cadascuna d’aquestes 
dimensions es vincula a actuacions concretes (veure pàgina 8 del document de programació). 
 
Presenten els diferents apartats de la proposta de programació membres de la comissió tècnica i 
dels diferents nuclis impulsors de projectes que han estat treballant en els darrers mesos (Eva 
Ledesma, Noelia Liébana, Marta Gisbert, Susanna Campos i Marina Peyri, Núria Andreu i Laura 
Múñoz, Marta Bravo i Marta García. 
 
Finalitzades totes les exposicions, es fa una crida a la participació als diferents projectes proposats. 
 
Realitzem un torn de paraules que coincideixen en posar en valor l’interès de la proposta de 
treball que es formula. 
 
Es tanca aquest apartat de l’ordre del dia aprovant per unanimitat la proposta de programació de 
treball per a l’any 2021. 
 
 
7. Precs i preguntes. 
 

Ningú dels participants en el plenari fa cap més aportació. 
 
Abans de procedir al tancament de la sessió, la secretaria tècnica de la TIAB explica que tot i que 
no correspon aquest any renovar la comissió tècnica, sí que seria necessari reforçar-la, ja que hi ha 
algunes places pendents de cobrir d’entitats i de serveis no municipals. Es demana que qui pugui 
tenir interès a incorporar-se a aquesta estructura de treball contactarà amb la Sílvia Navarro. 
 
 

8. Cloenda de la sessió 
 

Tanca la sessió la vicepresidenta de la TIAB expressant la seva satisfacció per la quantitat i qualitat 
del treball realitzat, i la seva confiança en els fruits que pot donar tot el treball que es proposa fer, 
que de ben segur contribuirà a consolidar aquesta Taula com una estructura paradigmàtica del 
treball en xarxa a la ciutat.  
 

Abans d’acomiadar als assistents, visualitzem un clip de vídeo que és una bona metàfora del que 
és el treball col·lectiu, de compartir reptes, d’arriscar i experimentar, d’aprendre incansablement. 
 

 
Finalitza la sessió a les 19.40’  
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=TiPSqABkvF4

