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Portem més d’un any i mig transitant amb intensitat per la incertesa sobrevinguda arran la crisi sanitària, social i econòmica iniciada al mes de març de 2020 a causa de la irrupció de la pandèmia per
la COVID-19. Crisi que no ha fet més que agreujar moltes de les dificultats i mancances ja existents
en el nostre sector, tant pel que fa a avançar en la garantia dels drets de la infància i joventut, amb
un empitjorament de les dificultats de les famílies en situació de major vulnerabilitat, com pel que
fa al reconeixement de les professionals i Entitats . La pandèmia ha estat un mirall de les moltes
carències estructurals que ja hi havia a la nostra societat i de les moltes escletxes obertes al llarg
dels últims anys entre sectors de la nostra societat . Una situació per la qual es justifica, ara més que
mai, la feina que fem i per què la fem.
Per altra banda, la crisi ha provocat molts canvis en el funcionament i l’organització de la vida federativa, i també de les entitats, els serveis, les professionals, i l’atenció feta a infants, joves i famílies.
Any en què el confinament d’emergència de tota la població, la desescalada i diverses onades han
provocat situacions d’angoixa, de reajustaments de formes de treball, però sobretot, d’aprenentatge
de treball col·laboratiu, d’enfortiment d’aliances, xarxes i comunitats per compartir necessitats, estratègies i propostes per interlocutar amb les administracions competents.
Totes plegades ens hem reinventat i enfortit per fer front a la nova situació. I com a exemple paradigmàtic de tot això, aquesta 25a edició del nostre fòrum anual, en format virtual, que sota el títol
Atenció a la infància en l’era postpandèmia: balanç, tendències, i reptes de futur, vol continuar
sent un punt de trobada, formació i aprenentatges per compartir experiències i bones pràctiques,
però apostant per dinàmiques més participatives des del seu disseny al seu “consum”.
Són molts els temes, ponents, tallers, espais amb què comptarem. Us animem a participar, compartir i avançar juntes per construir i reconstruir en un moment tan necessari, cap on ens imaginem
el futur: més feminista, més universal, més sostenible, centrat en les cures, més coeducatiu, més
comunitari, més preventiu i més creatiu i cultural.
Us proposem una setmana on connectar-nos a xerrades, tallers, hackatons, espais més culturals,
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vivencials, de coneixença entre entitats i professionals, de projectes innovadors..., en streaming. A
més, la majoria de les sessions seran enregistrades i les podreu consultar quan decidiu vosaltres. En
definitiva, un temps diferent on trobar-nos i compartir.
EL COS: Elements de resiliència
Ens vàrem quedar a casa, tancats/des, sense gaire possibilitats de posar el cos en joc, en moviment,
de relació, d’expressió. Els infants i joves han patit l’impacte d’aquesta pandèmia on allò virtual ha
guanyat terreny a la presencialitat, al cos a cos, al directe. En farem balanç, i exposarem reptes en
relació al treball amb el cos, revisant les dificultats actuals que presenten els infants i adolescents.
LA CULTURA: El procés creatiu
Durant el confinament vàrem recórrer a la Cultura en les seves diverses formes (lectura, música,
sèries, pel·lícules, etc) per transitar els moments d’incertesa i soledat. La Cultura com eina de resiliència ens ha acompanyat al llarg del temps en els processos de transformació, reconstrucció i
revitalització de la societat. De les diferents expressions culturals en podem extreure pràctiques
que traslladades a l’àmbit de l’atenció socioeducativa ens poden ajudar a acompanyar als infants,
adolescents i famílies. Durant el Fòrum parlarem del procés creatiu com a eina transformadora i de
diferents formes d’expressió cultural aplicada al nostre àmbit
LA COMUNITAT: Espais, organització de la comunitat i comunicació
La pèrdua dels espais comunitaris durant la pandèmia (els parcs, les escoles, els casals, el centres
de joves, espais familiars, centres oberts, etc...) i per tant dels espais de socialització i de les xarxes
de suport i ajuda mútua ha tingut i té un impacte important en relació al benestar dels infants i
adolescents. El valor de lo comunitari batega amb més impuls en aquests moments i cobra prioritat en les nostres intervencions professionals. Reflexionarem al llarg del fòrum de les pràctiques de
recuperació de l’espai públic, i de les organitzacions comunitàries així com del paper dels mitjans
de comunicació en la recuperació postpandèmia.
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LA CURA: El bon tracte versus les violències i el discurs d’odi
Aquests darrers anys estem contemplant l’increment dels discursos d’odi que inciten directament a
la comissió d’actes de discriminació i violència per motius d’odi racial, xenofòbia, orientació sexual
(LGTBI+ fòbia) o altres formes d’intolerància religiosa o per qüestió de gènere (violència masclista),i
discapacitat. Som testimonis de l’estigma que pateixen els joves menors d’edat migrats en solitari,
així com de l’augment de les violències intrafamiliars i per motiu de gènere. Els discursos de l’odi i
les violències juguen un paper fonamental en la perpetuació dels estereotips discriminatoris, contribuint a la seva marginació. El foment dels valors associats a la cura i el bon tracte són eines de
contrast per combatre la deshumanització que el discurs de l’odi genera. En el Fòrum analitzarem
els motius, l’afectació en els infants i adolescents i les famílies, i el treball dels i les professionals per
atendre i prevenir l’erradicació dels discursos d’odi i la violència associada.

NOVETATS 25è FÒRUM FEDAIA!
Servei de “one to one”: disponibilitat durant tot el Fòrum d’accedir a reunions one to one. Les
reunions one to one són espais que permeten la interacció mitjançant vídeo trucada entre les persones assistents del Fòrum, distribuïdes en breus sessions de 10, 15, 20 o 30 minuts. Les assistents
configuren la seva agenda en el moment que entren per primer cop a la plataforma i podran agendar una reunió amb les altres assistents que tinguin disponibilitat habilitada en la seva agenda.
Servei per a totes les persones inscrites en el Fòrum FEDAIA, independentment de la quota triada,
durant els dies 22 al 26 de novembre, en horari de 9 a 17h.
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PRE-FÒRUM
En el marc de la 25a edició del Fòrum FEDAIA, Atenció a la infància en l’era postpandèmia: balanç, tendències, i reptes de futur, que tindrà lloc la setmana del 22 al 26 de novembre, durem a
terme una sessió prèvia en format de taller online en obert per a totes les nostres entitats sòcies.
Amb aquest taller, us oferim un tastet molt experiencial i divertit del que trobareu en el programa
del Fòrum d’enguany.
Dimecres, 10 de novembre de 2021
10:00-12:00 TALLER HUMOR SOCIAL

EL CUERPO QUE RÍE
“El Cuerpo que Ríe” és una invitació a alegrar-nos en el plaer que genera el riure. En
desinhibir-se, gaudir de l’espontaneïtat i acceptar el joc com a forma d’aprenentatge.
Els i les participants viuran una experiència creativa a través de l’humor.
A càrrec de Tatiana Torres Ruiz (Petisa), Casa Amèrica Catalunya.
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PROGRAMA
Dilluns, 22 de novembre de 2021
BALANÇ, REPTES DE FUTUR I TENDÈNCIES DE L’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA A CATALUNYA
9:00 -10:00 TAULA RODONA INAUGURAL

Taula inaugural institucional, amb mirada política, per emmarcar el balanç, reptes de
futur i tendències de l’atenció a la infància a Catalunya.
Generalitat de Catalunya. Alexis Serra, Secretari d’Infància, Adolescència i Joventut.
Diputació de Barcelona. Elena Lledós, Gerenta de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
Ajuntament de Barcelona. Sònia Fuertes, Comissionada d’Acció Social, Àrea de Drets
Socials, Feminismes i LGTBI.
FEDAIA. Elisenda Xifre, Presidenta.
10:30-12:00 TAULA RODONA

Taula amb la participació de professionals que realitzaran una radiografia del què ha
passat (balanç) i també tendències i reptes de futur en relació a la infància des de diferents temàtiques:
Com ha impactat la crisi de la COVID-19 en els serveis adreçats a la infància i
l’adolescència en situació de risc a la província de Barcelona?. Reptes i propostes dels i les professionals per al desenvolupament de l’acció Socioeducativa en
temps de pandèmia. Núria Fuentes. Estudi FEDAIA-Diputació de Barcelona-GRISIJ (UB).
La llar és la clau. Històries d’un dret reconegut, encara que vulnerat (Desembre 2018).
Fronteres in-visibles. Com la irregularitat administrativa t’estronca el projecte
vital (Novembre 2020). David Vázquez, Director del servei de Joves migrats. Càritas de
Barcelona.
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Avaluació de l’impacte de la COVID19 en la salut mental en persones amb vulnerabilitat social mitjançant la tecnologia INSESS-COVID19, a càrrec de Xavi Angerri,
Professor associat d’IDEAI-UPC.
“Covid-19 i infància a Barcelona: Resultats del seguiment de les recerques socials
d’urgència”. Mari Corominas, Investigadora i Coordinadora del programa Parlen els nens
i nenes de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.
Modera: Carme Calafat, Direcció Àrea Infància, Família i Gènere. ABD. Membre Junta
Directiva FEDAIA
12:30-14:00 PONÈNCIA

Atenció a la infància en contextos de vulnerabilitat en l’era post pandèmia: tendències de futur. Carme Montserrat, Professora de la Facultat d’Educació i Psicologia.
Investigadora del Liberi, grup de recerca en infància, joventut i comunitat, Universitat
de Girona.

Dimarts, 23 de novembre de 2021
EL COS. ELEMENTS DE RESILIÈNCIA
Ens vàrem quedar a casa, tancats/des, sense gaire possibilitats de posar el cos en joc, en moviment,
de relació, d’expressió. Els infants i joves han patit l’impacte d’aquesta pandèmia on allò virtual ha
guanyat terreny a la presencialitat, al cos a cos, al directe. En farem balanç, i exposarem reptes en
relació al treball amb el cos, revisant les dificultats actuals que presenten els infants i adolescents.
9:30-11:30

TAULA RODONA
Taula teòrica amb reflexions al voltant de com la Covid-19 ha impactat en els cossos dels
infants i adolescents: Balanç, tendències i reptes de futur.
Moderador: José Ramón Ubieto. Psicoanalista i Psicòleg especialista en Psicologia Clínica.
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Membre de l’ Associació Mundial de Psicoanàlisi i de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi.
Professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Sara Bujalance Arguijo. Directora General. Associació de Bulímia i Anorèxia de Catalunya.
Ester Morillas, Responsable programes locals. Fundació Barça
Iolanda Vives. Tariqa Psicomotriu.
Gemma Garcia, Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències-SPOTT. Diputació de Barcelona
Jordi Baroja, Director del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS).
Maria Moller, Anna Torné i Eva Veloso, Fundació d’Osteopatia de Barcelona.
Jordi Bernabeu, Psicòleg. Divisió de la Salut Mental. Fundació Althaia.
12:00-13:30 TALLERS

Tallers en relació al treball corporal des de diferents disciplines o àmbits que puguin
servir de referència pel treball socioeducatiu amb els infants i adolescents.
Simultanis 1. Taller de prevenció de la Bulímia i Anorèxia: (Associació de Bulímia i Anorèxia

de Catalunya. Sara Bujalance Arguijo, Directora General de la Associació de Bulímia i
Anorèxia de Catalunya.
2. Taller socioeducatiu mitjançant l’esport. Sonia Piñero i Beatriz Edo, Fundació Barça.
3. Taller d’atenció a les sexualitats en la infància i l’adolescència. Maria González,
Centre Jove d’Atenció a les Se xualitats (CJAS).
4. Taller d’intervenció educativa en prevenció de drogues amb joves. Marta
Claramunt. Energy Control (ABD).
13:30-15:00 TALLER

Taller Mindfulness i la cura professional en l’àmbit d’intervenció social. Ceci
Gelpí, Psicòloga i Facilitadora de Mindfulness.
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Dimecres, 24 de novembre de 2021
LA CULTURA: EL PROCÉS CREATIU
Durant el confinament vàrem recórrer a la Cultura en les seves diverses formes (lectura, música,
sèries, pel·licules, etc) per transitar els moments d’incertesa i soledat. La Cultura com eina de resiliència ens ha acompanyat al llarg del temps en els processos de transformació, reconstrucció i
revitalització de la societat. De les diferents expressions culturals en podem extreure pràctiques
que traslladades a l’àmbit de l’atenció socieducativa ens poden ajudar a acompanyar als infants,
adolescents i famílies. Durant el Fòrum parlarem del procés creatiu com a eina transformadora i de
diferents formes d’expressió cultural aplicada al nostre àmbit.
9:30-11:30

TAULA RODONA
Les expressions culturals: la cultura com element de resiliència
Música: Alba (Bittah), MC. Psicologia, Versembrant
Teatre i gestió emocional: Isabel Montero i M. Laura Fernández, Co-Directores del Projecte KOA Teatro i Co-Directores del Teatro como Oportunidad
Cinema: Carol Rodriguez Colás, Directora de la pel·lícula CHAVALAS.

12:00-13:30 TALLERS APLICATS A LA ORGANITZACIÓ COMUNITÀRIA

I PROJECTES INNOVADORS ENTITATS
Simultanis 1. Taller de teatre i gestió emocional per a joves. “El Teatre com a eina d’autoco-

neixement”. Laura Martuscelli i Marta Fusalba, facilitadores de teatre i gestió emocional
a KOA teatre
2. Taller de rap. Alba (Bittah), MC. Psicologia, Versembrant
3. Taller de Glosa. Guillem Ballaz, músic, productor i professor a les escoles Municipal
de Besalú i Aulatradi de Salt.
4. Taller La dansa i el moviment, eines d’intervenció per a infants, adolescents i joves.
Montse Iranzo. Cofundadora i directora de Dansalut.
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Dijous, 25 de novembre de 2021
LA COMUNITAT: ESPAIS, ORGANITZACIÓ DE LA COMUNITAT I COMUNICACIÓ
La pèrdua dels espais comunitaris durant la pandèmia (els parcs, les escoles, els casals, el centres
de joves, espais familiars, centres oberts, etc...) i per tant dels espais de socialització i de les xarxes
de suport i ajuda mútua ha tingut i té un impacte important en relació al benestar dels infants i
adolescents. El valor de lo comunitari batega amb més impuls en aquests moments i cobra prioritat en les nostres intervencions professionals. Reflexionarem al llarg del fòrum de les pràctiques de
recuperació de l’espai públic, i de les organitzacions comunitàries així com del paper dels mitjans
de comunicació en la recuperació postpandèmia.
9:30-11:30

TAULA RODONA

Simultànea Comunitat. Espai i organització comunitària

Infants i Espai Públic: Emma Cortes, Coordinadora Projecte Ciutat Jugable de l’ Institut
Infància i Adolescència de Barcelona.
Joves i equipaments públics: Espais Joves (Ajuntament de Girona), Edu Ortiz, tècnic de
joventut de l’Ajuntament de Girona.
Impacte de l’espai en les persones: Sergi Valera, Professor Titular, Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, Universitat de Barcelona
9:30–11:30 TAULA RODONA
Simultània

Comunitat i comunicació: Com hem generat opinió
Elvira Vilardell. Directora de continguts. Adolescents.cat i la Laura Centellas, Coordinadora El Consultori d’ adolescents.cat
Ramón Nogueras Pérez. Psicòleg, professor i divulgador
Anna Manso. Escriptora i guionista.
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12:00-13:30

TALLERS I PROJECTES INNOVADORS ENTITATS

Simultanis 1. Projecte #contiGO! Innovació&Tecnologia per una conciliació real. Carmen M. Castrejón
Cap d’Innovació, Coneixement i Avaluació d’Impacte. FASI.

2. Participació comunitària “naturalitzada”. FESS rural (agost 2021). SUARA.
3. Taller d’intervenció educativa. Jan Garrido. Grup XIULA.
17:30-19:30 HACKATÓ JOVES

Divendres, 26 de novembre de 2021
LA CURA: EL BON TRACTE VERSUS LES VIOLÈNCIES I EL DISCURS D’ODI
Aquests darrers anys estem contemplant l’increment dels discursos d’odi que inciten directament a
la comissió d’actes de discriminació i violència per motius d’odi racial, xenofòbia, orientació sexual
(LGTBI+fòbia) o altres formes d’intolerància religiosa o per qüestió de gènere (violència masclista),i
discapacitat. Som testimonis de l’estigma que pateixen els joves menors d’edat migrats en solitari,
així com de l’augment de les violències intrafamiliars i per motiu de gènere. Els discursos de l’odi i
les violències juguen un paper fonamental en la perpetuació dels estereotips discriminatoris, contribuint a la seva marginació. El foment dels valors associats a la cura i el bon tracte són eines de
contrast per combatre la deshumanització que el discurs de l’odi genera. En el Fòrum analitzarem
els motius, l’afectació en els infants i adolescents i les famílies, i el treball dels i les professionals per
atendre i prevenir l’erradicació dels discursos d’odi i la violència associada.
9:30-11:30 TAULA RODONA

Abús sexual infantil. Pilar Polo, psicòloga i responsable de relacions institucionals de la
Fundació Vicki Bernadet.
Discurs de l’odi. FundiPau. Antoni Soler Ricart, especialista en cultura de pau i no-violència, membre del patronat.
L’acompanyament a la Infància i l’Adolescència Trans i els seus entorns. Agustí Bonifacio. Treballador Social Hospital Sant Joan de Déu. Referent social de psicosi, gests
autolítics, conductes addictives i Identitat de Gènere.
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12:00-13:30 TALLERS APLICATS EN RELACIÓ CURA VS. DISCURS ODI
Simultanis Prevenció de la violència sexual infantil. Núria Iturbe. Directora tècnica PrevenSI

Com educar en la prevenció de la violència masclista en època postpandèmica, a
càrrec d’Ainhoa Roca, Facilitadora i formadora en l’àrea d’educació, de comunitats i de
teràpia de la Cooperativa Fil a l’Agulla.
Factores de riesgo infanto-juveniles durante el confinamiento por COVID-19: revisión de medidas de prevención familiar en España. Lluís Ballester Brage. Universitat
de les Illes Balears.
Les masculinitats en triangle. Revisant models amb joves i professionals. SUARA i
LIGHTHOUSE GLOBAL
com a codinamitzadors del taller conjuntament amb el servei de SUARA.
Fronteres Invisibles. Taller per treballar discurs de l’odi. Guillem Castelló i Marta Pons, Socis
fundadors de la Cooperativa Fronteres Invisibles i Marie Faye. Presidenta de Diomcoop.
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS ADULTS
Del 5 al 19 de novembre.
1. Omplir el formulari d’inscripció online a través del següent enllaç
2. Ingressar l’import total de la inscripció indicant nom, cognoms i entitat a qui correspon la inscripció, al compte de la FEDAIA de “la Caixa”: ES68-2100-3325-11-2200084146
3. Enviar còpia de l’ingrés bancari a fedaia@fedaia.org. L’ordre d’inscripció es farà d’acord a la data
d’ingrés bancari.
MODALITATS I PREUS D’INSCRIPCIONS*
Accés il·limitat per visualitzar en directe totes les activitats del Fòrum i, en diferit, la majoria de continguts gravats:

Quota Premium ................................. Entitats sòcies: 75€ .......................Entitats no sòcies: 95€
Accés a totes les activitats d’aquest dia, exclusivament per visualització en directe:

Quota dia 22 ................................................................. Entitats sòcies: 40€............................... Entitats no sòcies: 50€
Quota dia 23 ................................................................. Entitats sòcies: 40€............................... Entitats no sòcies: 50€
Quota dia 24 ................................................................. Entitats sòcies: 40€............................... Entitats no sòcies: 50€
Quota dia 25 ................................................................. Entitats sòcies: 40€............................... Entitats no sòcies: 50€
Quota dia 26 ................................................................. Entitats sòcies: 40€............................... Entitats no sòcies: 50€
Accés a totes les activitats del Fòrum, exclusivament per visualització en directe. Adreçada a estudiants menors de 24
anys que cursen la seva primera carrera universitària. Imprescindible prèviament enviar còpia de la matrícula al mail
fedaia@fedaia.org per confirmar la condició:

Quota estudiant ......................................................... 20€
* Condicions: la quota és personal i intransferible.
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EQUIP TÈCNIC DE LA FEDAIA
Horari:
Dilluns a dijous de 8:30 a 14:00 hores i de 15:00 a 17:00 hores
Divendres de 8:00 a 14:30 hores
T. 674 594 278 / 619 245 441
www.fedaia.org / fedaia@fedaia.org

Més informació a https://fedaia.org/altres-edicions/25a-edicio/
Organitza
Caballero 79, 1r B.
08014 Barcelona
T 933 367 265 / 933 359 891
www.fedaia.org / fedaia@fedaia.org

Amb el suport de:

En conveni amb:

