
Visió i Model de la TIAF d’OSONA?

• La TIAF d’Osona és una Taula Comarcal, impulsada pel Consell Comarcal d’Osona,

per crear un espai de debat i de treball transversal que serveixi d’eix vertebrador.

• Decret 250/2013, de 12 de Novembre, de la Taula Nacional, i les Taules territorials i

locals d’infància i adolescència.

• Diu el decret: “ Les Taules Nacionals, territorials i locals es configuren com a òrgens

col·legiats que tenen l’objectiu de potenciar la coordinació dels agens implicats en la

promoció social de la infància i l’adolescencia, la detecció i la intervención davant

possibles situacions de risc o de desemparament” .



Embaràs llarg (3 anys), impulsat des de la necessitat dels tècnics, i trobant el 
recolzament polític, institucional i el marc jurídic i estructura que marca el decret.

1r treball precursor de la TIAF: VALORACIÓ DEL TREBALL EN XARXA EN INFANCIA, 
ADOLESCENCIA I FAMÍLIES (0-18) AL MUNICIPIS D’OSONA 
Diagnosi del treball en xarxa, presentat en la 1a jornada.

Treball en la proposta, estructura, funcions i la sinèrgia de la xarxa, els participants, 
primer Pla d’Acció de la TIAF.

Història de vida: embaràs 2014-2017



Història de vida: primeres passes

Constitució de la TIAF d’Osona (2017)

- Aproximació diagnòstica del treball en xarxa
- Planificació: Agenda de treball de la TIAF i Pla 

d’Acció 17-20
- Corresponsabilitat
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El dia 15 de novembre de 2018 es va fer la II jornada, titulada “Construint xarxa”

Història de vida



: 
El dia 19 de novembre de 2020 es va fer la III jornada: “Som infants i adolescents. 
Som famílies. Som Osona” (virtual)

Història de vida



El dia 14 de maig de 2021, es va fer la IV Jornada: “Tots som TIAF” (virtual).

Història de vida



El dia 13 de maig de 2022 hem fet la jornada “Participació...: Marge per créixer”

no s’han de protegir
als infants, s’han de 
protegir els seus 
drets

Història de vida



OBJECTIU DE LA TIAF

• Promoure la participació de totes les àrees, els sectors i
les administracions implicades en la participació, la
prevenció, la promoció i la protecció de la infància,
l’adolescència i les seves famílies amb la voluntat de
trobar una metodologia de treball que sumi esforços i
complicitats.



FUNCIONS, SEGONS EL DECRET

1. Coordinar els serveis del territori per millorar els programes de 
participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la 
infància i adolescència.

2. Coordinar els casos individuals que requereixin una visió global i 
en el que estiguin implicats diversos serveis o recursos.

3. Estudiar casos i analitzar alternatives per millorar la coordinació
entre els diferents serveis.

4. Informar a la taula territorial sobre els qüestions plantejades en 
l’àmbit local i elevar les propostes de millora elaborades a partir de 
la pràctica quotidiana, així com de les diferències en l’aplicació de 
circuits



La TIAF d’Osona està formada:

 Grup Motor

 Comissió tècnica 

 Grups de Treball 

 Xarxes Municipals

Secretaria tècnica
(CESS de la UVIC-UCC )

TIAF D’OSONA               GRUP MOTOR

Taula de SALUT MENTAL I ADDICCIONS

Organització de la TIAF d’Osona

Grups de treballGrups de treballXarxes Municipals

Espai Osona Benestar, Salut i Educació



QUI FORMA PART DE LA TIAF?

• Àrees Bàsiques del CC, Manlleu, Vic i 
Mancomunitat

• ABS SALUT (ICSS)
• CDIAP
• CSMIJ
• Centres d’Atenció Primària de Salut
• HGV
• DGAIA
• EAP
• EAIA
• Hospital Universitari de VIC
• Inspecció d’Ensenyament
• Justícia Juvenil

Treballant en la incorporació dels 
infants, adolescents i famílies, i 

altres entitats o participants 
(atenció: spoiler)

• Mossos d’Esquadra
• Tècnic comunitari comarcal
• Vic Dones-SIAD Osona
• Servei d’Acollida i Integració
• Entitat tercer sector: Fundació projecte i 

Vida
• Presidència d’Osona Acció Social
• Tècnic de jovent del Consell Comarca



XARXES MUNICIPALS 
D’INFÀNCIA

1. XIAC DE CENTELLES

Coordinació: Judit Illamola 
Contacte: illamolavj@diba.cat

2. XIAM DE MANLLEU
Coordinació: Maribel Corrales
Contacte: corralesrm@manlleu.cat

3. XIAV DE VIC
Coordinació: Àrea Social
Contacte: xarxainfanciavic@vic.cat

4. XIAFT DE TORELLÓ
Coordinació: Àrea Benestar Social
Contacte: BenestarSocial@ajtorello.cat



GRUPS DE TREBALLS  

• GT INDICADORS DE BENESTAR INFANTIL I ADOLESCENT A LA COMARCA D’OSONA
• GT DE MILLORA EN L’ESCOLARITZACIÓ (PLA D’ABSENTIME)
• GT METODOLOGIA DE LES COMISSIONS SOCIALS
• GT D’EDUCACIÓ DE JOVES EN ACOLLIMENT RESIDENCIAL A OSONA (CRAES I 

EDUCACIÓ)
• GT DE REVISIÓ DE PROTOCOLS I ANÀLISI DE CASOS COMPLEXES
• GT DE L’EQUIP COMARCAL DEL CIRCUIT DE VIOLÈNCIA MASCLISTA  D’OSONA
• GT DEL PROTOCOL D’AGRESSIONS SEXUALS EN ESPAIS PÚBLICS D’OCI D’OSONA i VIC
• GT  DONES I EMBARÀS DE RISC PER CONSUM DE SUBSTÀNCIES TÒXIQUES
• GT SEGURETAT
• GT GRUP MOTOR  RGF (Reunió de Grup Familiar) a OSONA
• GT PER FER PROTOCOL PER PREVENIR I DETECTAR LA MUTILACIÓ GENITAL 

FEMENINA
• GT MAPA DE RECURSOS
• GT PETITA INFÀNCIA
• GT PARTICIPACIÓ



- Lideratge (compartit) - Implicació tècnica, política i institucional
- Representativitat dels membres (màxima transversalitat)
- GM: operatiu i compacte - CT: diàleg, debat i presa de decisions
- Xarxes municipals compactes –GT: propositius i compromesos
- Comunicació clara (interna i externa)
- Visibilitat - “Constància, no defallir”
- Impacte de la pandèmia i situació de crisi actual
- Relleus (generacionals)  i noves incorporacions 
- GT: diagnòstic de necessitats, objectius clars i temporalitzats
- Participació dels infants, adolescents i les seves famílies

Aspectes tècnics: Aprenentatges fets a Osona



Què pensa la xarxa de la TIAF d’Osona?
Crec que és molt important treballar l'àmbit de la infància de manera global i interserveis 
per tal de fer un bon treball en xarxa. D'aquesta manera podem tenir les diferents visions i 
conèixer les dificultats i potencialitats amb les quals ens trobem des dels diferents serveis 
que treballem amb infància i adolescència. 

En primer lloc la TIAF permet coordinació entre territoris, compartir experiències 
interessants i pràctiques, i una manera de treballar qualitativa, i una avaluació continua. 
Posar èmfasi en les bones pràctiques per a la millora de la nostra feina (Infants, adolescents 
i famílies) de manera concreta, permet treballar amb més eines i més qualitat, per tant la 
meva opinió és que la TIAF és un espai tècnic necessari a nivell territorial. 
TIAF Osona com a recurs d'aprenentatge, espai on poder compartir espais i experiències 
amb altres professionals.  
entre altres qüestions trobo molt interessant tenir la oportunitat de reunir i debatre amb 
professionals de diversos àmbits que atenen infants i adolescents 
Experiència pionera on s' impliquen a tots els serveis/recursos 
 Un punt de trobada  per la reflexió i per la dinamització d 'un treball estratègic  dins la 
comarca.  
És Un ens que aglutina diferents professionals del món de la infància a Osona. Ens ajuda a 
conèixer nos entre nosaltres i poder compartir diferents experiències. 

La TIAF Osona representa una bona oportunitat per fomentar el treball en xarxa tan 
necessari entre els diferents professionals al voltant de la infància, l'adolescència i les 
famílies. 

És una mirada global i interseccional i interprofessional de l'atenció a infants, adolescents i 
famílies.  Considero molt important que la visió sigui comunitària per no obviar res i tenir 
present la pluralitat d'àmbits implicats. 
Un espai de trobada de professionals de diferents àmbits amb objectius comuns. 

Una oportunitat d'escoltar, posar en comú, compartir, reflexionar... amb d'altres 
professionals vinculats a l'atenció, l'educació i l'assistència social. No sempre podem 
compartir un espai com aquest. Resulta gratificant i enriquidor. 
Eina imprescindible amb bones sinèrgies i motivació pels canvis. 
Està molt bé el treball transversal que ofereix 

 


