
Taula local d’infància i adolescència de Badalona
Treballem plegats pel present i el futur dels infants i adolescents de la ciutat

Acte de presentació del projecte. 2 de juny de 2016.

Per a què?
Millorar les respostes que donem el conjunt de la xarxa de serveis i entitats socials de la 
ciutat als infants i adolescents. Per aconseguir això necessitem:
 • CONÈIXER millor la realitat i les necessitats dels infants i adolescents de la ciutat  i les 

seves famílies.
 • COMPARTIR coneixement, experiències i bones pràctiques del conjunt d’actors implicats 

en aquest àmbit.
 • REVISAR I MILLORAR l’actuació en curs que ja estem portant a terme.
 • INNOVAR en les estratègies d’intervenció i IMPULSAR noves iniciatives i projectes con-

junts.
 • SENSIBILITZAR la ciutadania sobre els drets, les necessitats i el potencial dels infants i 

adolescents.
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Com?
• Farem un exercici conjunt de diagnosi global que ens ha d’ajudar a conèixer la realitat i les 

necessitats dels infants i adolescents de la ciutat, i orientar les prioritats i contingut d’un pla 
d’acció compartit, corresponent al període 2018-2021.

• Ens dotarem d’una organització àgil i eficaç que ens ajudi a aprofitar al màxim el potencial 
de tots els actors implicats, la qual ha de tenir en compte:
• Un òrgan de representació de tots els actors implicats (plenari).
• Un òrgan de pilotatge i coordinació (comissió tècnica).
• Grups de treball temàtics, per àmbits o segons centres d’interès.
• Un reglament de règim intern.

Per què?
• Mandat normatiu (Llei de drets i oportunitats de la
  infància i l’adolescència, aprovada el 2010).
• Prioritat de l’equip de govern.
• Reptes que cal abordar col·lectivament, derivats
  de les diverses i complexes realitats socials actuals.
• La necessitat d’aprofitar al màxim el potencial del
  conjunt d’actors que treballen en aquest àmbit, a 
  partir de generar aliances i un marc cooperatiu.
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Quan?
• Juny - juliol 2016: comunicació d’adhesió a la Taula.
• Octubre 2016: constitució formal de la Taula.
• Octubre - desembre 2016: treballs d’activació de l’estructura 

organitzativa, posada en marxa de la Taula i coneixement mutu.
• Gener - desembre 2017: treballs de diagnosi de la realitat i 

elaboració del pla d’actuació de la Taula 2018-2021.
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Qui?
Tots els actors que treballem a la ciutat, des de diferents 
àmbits, en el camp de la infància i l’adolescència:
• Les diferents àrees i organismes municipals.
• Els serveis d’altres administracions.
• Les entitats socials.
• Les estructures participatives.
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