
X.I.A.F. XARXA D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

L’objectiu principal de la XIAF (Xarxa d’Infància, Adolescència i Família), és potenciar el treball
en xarxa, connectant totes les institucions implicades en l’atenció i protecció dels menors, per tal
d’optimitzar al màxim els recursos, actuant de la forma més eficaç i eficient possible, millorant la
comunicació entre serveis i institucions i unificant criteris i circuits.

La XIAF va sorgir coincidint en el moment que des de DGAIA es va suprimir el servei
d’urgències i es va derivar l’atenció d’aquests casos al territori. Un altre fet significatiu fou
l’elaboració de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, que en el
seu articulat recull el treball en xarxa com la metodologia adequada pel treball:

- Art. 24.2: Les Administracions implicades han de col·laborar i actuar coordinadament
especialment en matèria de protecció a infants i adolescents…

- Art.100.3: Els responsables de la salut, dels serveis socials i de l’educació han
d’intervenir obligatòriament quan tingui coneixement de la situació en risc o
desemparament en que es troba un menor…

- Art.26.c: La coordinació de tots els agents implicats per a potenciar el treball en xarxa…

Els diferents àmbits que es coordinen entre ells per treballar en xarxa són: Benestar Social,
Salut, Justícia, Educació i els Cossos de Seguretat. Tots ells estan representats tant a nivell
institucional com tècnic:

L’objectiu comú de tots ells és el de contribuir a la protecció dels drets del menor PREVENINT
situacions de risc o desemparament, DETECTANT el més aviat possible si un menor està patint
una situació de risc, i INTERVENINT per disminuir aquesta situació o per protegir si fos
necessari.

La XIAF està liderada pel Consell Comarcal del Maresme que ha impulsat el projecte i compta
amb els municipis de la comarca per a la formació de les xarxes municipals.

La XIAF s’estructura en tres nivells:

- Nivell superior: És on trobem el Consell General de la Xarxa (CGX) el qual el formen
representants polítics municipals i caps de les institucions implicades. Es composa per 5
representants de Serveis de la Salut, 2 representants de Serveis de Justícia, 1
representants de la DGAIA, 1 representant de Servei d’Educació, 1 representant dels
Cossos de Seguretat i 1 representant del CCM. Les funcions del CGX són les de validar el
treball de les plataformes i comissions, impulsar línies polítiques i defensar els interessos
comarcals per davant d’altres institucions.

- Nivell Intermedi : És on trobem la Plataforma Comarcal la qual està formada per tècnics
comarcals i referents de les institucions implicades en l’atenció a la infància i a
l’adolescència. Es composa per 3 representants de Sanitat, 2 representants de Justícia ,
1 representants de la DGAIA, 1 representant dels Serveis Socials, 2 representants de la
EAIA, 3 representants d’Educació i 2 representants de Seguretat. La funció principal de



la Plataforma Comarcal és la d’elaborar, revisar i mantenir el protocol i els circuits
d’atenció a la infància en risc.

- Nivell Inferior: És on trobem la Plataforma Municipal formada per tècnics municipals i
està composada pels referents de les Xarxes de Municipals de la Comarca. La
Plataforma Municipal impulsa la formació de les xarxes municipals d’infància, estableix
els circuits municipals d’atenció i elabora estadístiques comarcals sobre infància en risc.

A part de cadascuna d’aquestes plataformes trobem la Comissió d’Infància, que treballa tant
amb representants la Plataforma Comarcal com de la Municipal. La seva principal funció és la de
revisar circuits i mecanismes de traspàs d’informació mitjançant l’estudi i la revisió de situacions
reals.

Pel que fa a les accions de la XIAF hauríem de destacar el Protocol d’Atenció a la infància en
risc. En aquest protocol es fixen les línies en les quals s’ha d’anar guiant la XIAF per complir de
forma eficient les seves tasques i els seus objectius.

Actualment s’està duent a terme la difusió d’aquest protocol, per tal que pugui ser una eina útil
per tots els professionals del territori.

La Comissió d’Infància per la seva part, manté les reunions de supervisió dels circuits que marca
el protocol, per comprovar si es produeix algun problema o error en el procediment o en el
circuit i així, assegurar que totes les parts implicades en la xarxa s’articulen de manera
correcta.

Una altra tasca remarcable és l’elaboració d’estadístiques comarcals per conèixer la realitat
i establir prioritats, de manera que les actuacions professionals arribin a tots aquells infants i
adolescents que ho necessiten.

Finalment, destaquem la tasca que s’està duent a terme per tal d’impulsar la formació de
xarxes municipals, com a establiment d’aquesta metodologia de treball des de la base, més
propera a la població.

Des de l’inici d’aquesta metodologia de treball, hem pogut constatar una major implicació de tots
els professionals, serveis i institucions, aportant clars beneficis a nivell d’intervenció i coordinació
entre tots.
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