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INFORMACIÓ SOBRE LA TAULA D’INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA DE BADALONA (TIAB)
PER AL CONSELL DELS INFANTS DE BADALONA (CIB)
(setembre 2018)
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1. MARC NORMATIU
La llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats
en la infància i adolescència, estableix, en el seu article 26,
que les taules territorials d’infància són els òrgans
col·legiats que es constitueixen per coordinar, impulsar i
promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant
les diferents administracions i institucions implicades.
Mitjançant el Decret 250/2013, de 12 de novembre, es regulen la Taula Nacional i les Territorials
i Locals d’infància de Catalunya.
L’article 16 de l’esmentat Decret estableix que les Taules Locals han d’elaborar el seu
Reglament de règim intern, en el marc de l’organització i les funcions que preveu el Decret i la
legislació administrativa aplicable.
2. DEFINICIÓ I OBJECTIUS
La Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) és un òrgan administratiu, de caràcter
col·legiat, adscrit a l’Ajuntament de Badalona i que té com a objectiu el desenvolupament de
les directrius de la Taula Nacional d’Infància de Catalunya i de la Taula Territorial de Barcelona.
L’objectiu general de la TIAB és millorar les respostes als infants i adolescents de 0 a 18 anys
de la ciutat, a partir del treball conjunt de tots els agents que configuren la xarxa de serveis i
entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit. Aquest objectiu de millora abasta, de forma
global, el conjunt d’estratègies orientades als infants i adolescents, tant pel que fa a la
participació, la promoció, la detecció, la prevenció, l’atenció i la protecció d’aquest col·lectiu.
La TIAB també té com a objectiu fer propostes que orientin les polítiques municipals d’atenció
a la infància i l’adolescència, impulsades pel govern municipal, així com assessorar i fer el
seguiment de com aquestes s’implementen.
En un segon nivell de formulació, aquests objectius es concreten en diferents àrees:
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A. Coneixement:
 Generar coneixement conjuntament i de forma
permanent sobre la realitat i necessitats de la infància
i l’adolescència a la ciutat.
 Promoure el coneixement mutu i dels recursos
disponibles a la ciutat, entre el conjunt d’agents socials
que treballen en l’àmbit de l’atenció a infància i
l’adolescència.
B. Visió i planificació:
 Promoure que el conjunt de les àrees municipals incorporin la perspectiva de la
infància i l’adolescència en la seva actuació.
 Generar un pla de treball compartit, per part de tots aquells actors implicats en
l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència a la ciutat, que incorpori la
mirada i l’opinió dels infants i adolescents.
C. Estratègies d’acció:
 Elaborar i consensuar, entre tots els agents implicats, criteris compartits d’actuació,
circuits, protocols, etc., per millorar l’atenció individual-familiar en l’àmbit de la
infància i l’adolescència.
 Potenciar l’impuls d’iniciatives i projectes basats en la promoció, la prevenció i
l’actuació comunitària en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
D. Millora i innovació:
 Promoure l’intercanvi de bones pràctiques, en el marc de la xarxa d’atenció a la
infància i l’adolescència, i el coneixement d’experiències paradigmàtiques externes
al municipi.
 Donar suport a l’avaluació, la millora permanent i la innovació, en el marc de la xarxa
d’atenció a la infància i l’adolescència de la ciutat.
E. Comunicació i sensibilització:
 Difondre i visibilitzar, socialment, la tasca de la xarxa d’atenció a la infància i
l’adolescència.
 Sensibilitzar a la ciutadania sobre els drets dels infants i els adolescents, la seva
realitat i necessitats, així com sobre les seves capacitats i contribucions socials.
3. ÀMBITS D’ACTUACIÓ
El marc d’acció de la TIAB té un caràcter totalment transversal i incorpora tots aquells àmbits
vinculats a la vida quotidiana dels infants i adolescents de 0 a 18 anys: social, socioeducatiu,
educatiu, salut, lleure, cultura, esports, seguretat, etc.
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4. COMPOSICIÓ
Poden formar part de la TIAB tots aquells actors que,
des de diferents àmbits i amb caràcter públic, social i
privat, treballen a la ciutat de Badalona en el camp de
la infància i l’adolescència, ja sigui amb una perspectiva
de sectorial, de ciutat o territorial.
Aquests actors poden pertànyer als diferents àmbits de l’Ajuntament de Badalona i a
organismes municipals, o a altres administracions. Igualment, també podran estar representats
a la TIAB totes aquelles entitats de diferent tipologia, formalment constituïdes, i altres
estructures de coordinació, treball conjunt i participació que treballen en l’àmbit de la infància i
l’adolescència.
Els actors que vulguin formar part de la TIAB ho han de comunicar formalment, mitjançant un
full d’adhesió que presentaran, degudament complimentat i signat per un representant del
corresponent servei, entitat o estructura participativa.
Si algun membre de la TIAB vol donar per finalitzada la seva vinculació a aquesta, també ho
haurà de comunicar per escrit.
5. ÒRGANS DE FUNCIONAMENT
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6. QUI FORMA PART DE LA TIAB

AMPA Escola Bufalà
AMPA Institut Isaac Albèniz
ASAUPAM (Intervenció comunitària en drogues)
Associació Acompanya’m, espai per créixer en família
Associació AMICS (Associació per a la Multiculturalitat, la Informació i la Convivència Social)
Associació Amics de l’epilèptic
Associació Asteroide B-612 - Centre d'acollida La Dida
Associació de cardiopaties congènites
Associació La Mussara
Associació La Rotllana
Associació Marenostrum pro persones amb discapacitat
Associació Salut Mental Barcelonès Nord
Càritas Diocesana
Casa d’Infants de Badalona
Casal d’Infants per a l'Acció Social als Barris
Castellers de Badalona
Centre Júlia Pastrana Europa
Centre Obert Llefià-ISOM
Comissió d’Infància i Joventut de Sant Crist
Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària
Comissió Educativa de La Pau
Comissió d’Educació i Cultura del Pla de Desenvolupament Comunitari de Pomar-Morera
Comissió de Menors i Famílies de Badalona Sud
Comissió d’Infància i Joventut del Pla de Desenvolupament Comunitari La Salut-Llefià
Comissió Socioeducativa del Pla de Desenvolupament Comunitari de Bufalà-Montigalà
COMUNICART
Consell de la dona de Badalona
Consell dels Infants de Badalona (CIB)
Creu Roja
El Badiu dels Nadons
Equipament cívic de Pomar (Dir. Gral d’Acció Cívica - Generalitat de Catalunya).
Escola Antoni Botey
Escola Folch i Torres
Escola Planas i Casals
Escola Salvador Espriu
Escola Sant Jordi
FAMPAS (Federació d’Associacions de Famílies de Centres Públics)
Fundació Alcohol i Societat
Fundació Aldeas Infantils SOS de Catalunya
Fundació Ateneu Sant Roc
Fundació Carles Blanch
Fundació Catalunya La Pedrera (Espai Centre)
Fundació Catalunya La Pedrera (Espai Llefià)
Fundació Catalunya La Pedrera (Espai Llefià)
Fundació Germina
Fundació Salut Alta
Fundació Pere Closa
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Fundació Privada Espai Natura i Joventut
Fundació Privada Llegat Roca i Pi
Fundació Salut Mental Catalunya (Xarxa Joves)
Fundació Secretariado Gitano
Fundació Wassu-UAB
Hospital de dia d'adolescents de la Fundació Vidal i Barraquer
Institut Català de la Salut (Atenció Primària i Pediatria)
Institut Català de la Salut (Hospital Germans Trias i Pujol)
Institut d’Ecologia Emocional - Fundació Àmbit
Institut d’Ecologia Emocional - Fundació Àmbit
Institut Guttmann
Orfeó Badaloní
Plataforma Deixem de ser invisibles
Plataforma TDAH
Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) districte 6
Rugby Club Badalona
Servei Educatiu de Badalona (Dept. Ensenyament - Generalitat de Catalunya)
Xarxa Educativa Nova Lloreda-Sistrells

I també formen part els següents Àmbits i organismes municipals:
ÀMBIT BADALONA EDUCADORA: Servei d’Educació, Escoles Bressol Municipals i Conservatori Municipal
de Música. Servei de Cultura i Xarxa de Biblioteques Municipals.
ÀMBIT BADALONA HABITABLE: Urbanisme i Espais Públics.
ÀMBIT BADALONA JUSTA I INCLUSIVA: Servei de Salut i Servei de Serveis Socials.
ÀMBIT BADALONA TRANSFORMADORA: Servei de Joventut i Servei de Feminismes.
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS (BSA): Atenció Primària de Salut (Pediatria) i Centre de Salut Mental
Infanto-Juvenil (CSMIJ).
CONSORCI BADALONA SUD.
INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS (IMSP): Escoles d’Educació Especial, Centre de
Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP), Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència en Risc (EAIA) i
Espais familiars Juguem Plegats.

Actualització: MAIG 2018
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7. LÍNIES D’ACCIÓ DEL PLA DE TREBALL 2017-2018
DE LA TIAB I PROJECTES ASSOCIATS A AQUESTES
El pla d’acció actual de la TIAB es va aprovar per
Unanimitat en el Plenari del 22 de març de 2017.

Sobre el projecte CERCLES DE CONEIXEMENT
Objectiu general
Generar coneixement compartit sobre la realitat dels infants i adolescents de la
ciutat, per millorar les respostes que la xarxa oferim a aquest col·lectiu. Aquest
coneixement ens servirà per dissenyar el pla d’acció de la TIAB 2019-2021.
Objectiu fase 2 del projecte
 Conèixer de primera mà i integrar al procés de coneixement de la realitat la
percepció dels infants, adolescents i de les seves famílies sobre allò que necessiten i
volen, i sobre com valoren les respostes i els suport que reben.
 Donar visibilitat social a les opinions dels infants i adolescents i sensibilitzar a la
ciutadania sobre la importància de que les respostes que es donen a aquest
col·lectiu no tinguin només en compte la lògica dels adults.
Fases i calendari
FASE 1: Els membres de la xarxa generem coneixement (gener-abril).
FASE 2: Els infants, adolescents i les seves famílies aporten la seva mirada i aportacions
(juny-octubre)..
FASE 3: Amb totes les aportacions dissenyarem el pla d’acció de la TIAB per als propers 4
anys que presentarem al proper plenari de la Taula (noviembre-gener).

