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Presentació 
 

 

Ja fa vuit mesos que la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 va capgirar les nostres vides  

i ens va enfrontar a tothom que treballem en l’àmbit  de la infància i l’adolescència, i en l’atenció a les persones  

en general, al repte de donar respostes ràpides i eficaces a situacions inèdites i molt complexes.  

 

Immersos encara en l’emergència sanitària i amb tota la incertesa dels escenaris immediats i futurs, és imprescindible aturar-nos per 

pensar quines han estat les respostes donades fins ara als infants, adolescents i a les seves famílies, els seus efectes i fins a 

quin punt aquestes respostes han tingut en compte, realment, garantir els drets dels infants. 

 

Tant les respostes donades (sovint orientades en clau exclusivament sanitària, etnocèntrica i adultcèntrica, i sense contemplar 

suficientment la perspectiva de la infància), com aquelles no donades, és evident que han tingut un alt impacte en els infants i els 

adolescents que s’han convertit en un col·lectiu encara més fràgil i vulnerable.  

En el context actual de crisi sanitària, social, econòmica..., tenim el repte compartit de crear 

el màxim d’espais protectors i de garantir els drets dels infants a la nostra ciutat.  

 

Per  avançar plegats en aquesta línia i aprofitant el marc de la TIAB, us proposem fer un 

exercici col·lectiu orientat a:  

 

 Avaluar com hem gestionat la resposta a l’emergència fins ara (des de cada servei i 

entitat i també com a xarxa) per identificar i compartir aprenentatges i  identificar 

oportunitats de millora. 
 

 Trobar conjuntament noves formules d’abordar l’emergència, però alhora sense renunciar 

a dotar-nos d’una estratègia compartida d’acció amb més recorregut i amb el màxim de 

capacitat transformadora. 
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           Objectiu del foro: 
 

MILLORAR LES RESPOSTES QUE OFERIM ALS INFANTS I ADOLESCENTS DE LA CIUTAT EN  

L’ACTUAL ESCENARI DE CRISI I D’EMERGÈNCIA PROVOCAT PER LA PANDÈMIA, PER TAL DE 

GARANTIR ELS SEUS DRETS. 
 

Per aconseguir això es proposa:  
 

A.  Analitzar conjuntament la situació actual i compartir l’experiència dels diferents membres de la TIAB durant aquests  

mesos de pandèmia, per tal de generar aprenentatge col·lectiu que ens sigui útil per impulsar accions de 

millora. 
 

B.  En base a aquest coneixement generat i a la realitat actual, actualitzar de forma consensuada els principals reptes 

i prioritats de la TIAB. 
 

C. Reprogramar tot allò que sigui necessari del nostre full de ruta*, tenint en compte les noves prioritats identificades 

(Veure doc. adjunt amb un recordatori dels tres projectes que configuren el Programa d’acció 2020 de la TIAB). 

Participants: Tots els membres de la TIAB 

Data: 3 de desembre, a les 17.30 – 19.30h   

Format: Telemàtic 
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* Programa d’acció 2020, aprovat al Plenari del mes de febrer. 



Fases de la proposta de treball 

Pre-foro Post-foro 

Ens fem preguntes crítiques  

sobre l’experiència  

per a una posada 

en comú enriquidora 

(veure pàgina següent) 

 

Posem en comú la reflexió prèvia i identifiquem junts 

allò que va anar bé i  allò que no va anar bé, 

 i analitzem el perquè 

Reflexionem sobre allò que hem de fer 

 i tenir en compte en endavant  

Foro 

Fem difusió per compartir 

allò que hem après 

1 

3 

4 

5 

A 

Allò acordat ho convertim  

en  pla d’acció 

6 

Capturem el coneixement generat  

i fem relat d’allò aprés 

7 

Plenari per aprovar la proposta 

de Programa  d’acció 2021 

2 

Treball previ en petits grups 

que configurarem, a partir de 

saber qui vol participar al Foro. 

Del 16 al 28 novembre 3 de desembre Gener 2021 

B C 
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Preguntes clau per a la reflexió col·lectiva 
 

 
Sobre l’experiència viscuda… 

 
COM VALOREU LA RESPOSTA DEL VOSTRE SERVEI/ENTITAT I DEL CONJUNT DE LA XARXA 

DURANT ELS PRIMERS VUIT MESOS DE LA PANDÈMIA, DES DEL PUNT DE VISTA DE...? 

    
A. Allò fet des del vostre servei/entitat/col·lectiu: 

 El que va sortir bé. 

 El que no va sortir bé i/o el que no es va poder fer (perquè?). 

 

B.  Com a xarxa, què podríem haver fet millor o què podríem haver fet que no vam fer? 

 

Sobre els reptes que tenim per davant… 

 
D’ARA ENDAVANT, EN BASE A L’EXPERIÈNCIA I A LA VISIÓ QUE TENÍU DE LA 

REALITAT I DE LES NECESSITATS DELS INFANTS I ADOLESCENTS DE LA NOSTRA CIUTAT: 

    

C.   On hauríem de centrar les prioritats com a TIAB, tenint en compte el canvi d’escenari i l’experiència generada?: 

 Els tres projectes que configuraven el programa d’acció 2020 de la TIAB, continuen sent prioritaris? 

  Hi hauria algun altre projecte o iniciativa d’acció més prioritari? 

 

D. Què hauríem de canviar en la nostra forma de treballar i de relacionar-nos com a xarxa? 
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Si voleu participar al Foro, 

envieu un correu a: 
 

tiab@badalona.cat 
 

abans del 13 de novembre  
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