La TIAF es va reunir en sessió
extraordinària el passat 5 de
juny del 2020, amb l’objectiu
de fer una anàlisi de les prin-
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Des d’un punt de vista preventiu i en clau de futur,
es va fer una valoració de
quines necessitats es preveia que podrien aparèixer i agreujar-se arran de
la crisi social i econòmica
provocada per la pandèmia. El grup de treball
va elaborar, recollint les
impressions dels diversos
Enllaços d’interès

https://www.ccosona.cat/images/Manifest_2020_DEF.pdf

JOVES
Em sento sol i desemparat. A casa augmenta la violència
i l'agressivitat. Com fem front al desemparament dels joves?
Com acompanyem les famílies per accedir a les ajudes?

SALUT

GÈNERE

Com m'impacta la incertesa i el canvi d'hàbits? Hem fet
canvi d'hàbits d'alimentació, de son. Hem incrementat el
sedentarisme i hem abusat de pantalles i addicions. Ens
falta suport emocional? Com elaborem el dol? Com vivim
l'augment de la violència a casa?

Per què com a dona m'ha d'impactar més la pandèmia
econòmicament, amb violència o amb la dificultat per
conciliar la meva vida familiar i laboral. L'emergència
sanitària i social ha demostrat que són les dones les que
més han patit i pateixen les seqüeles socials de la covid-19

EDUCACIÓ

BRETXA DIGITAL

La meva família fa un sobreesforç per superar
la desigualtat educativa. Com gestionem la manca de
competències digitals de pares i mestres? Com ajudem
les famílies que estan fent un sobreesforç per acompanyar
infants i adolescents amb patologies de salut mental? Com
ajudem les famílies a conciliar vida laboral i familiar?

On és l'equitat quan vull accedir a internet? Com podem
fer arribar els recursos tecnològics i el suport necessari
per a utilitzar-los per tal de contribuir a l'equitat
educativa i garantir els drets bàsics de les famílies? Cal
treballar per escurçar i eliminar la bretxa digital i estar
preparats pel futur.

IMMIGRACIÓ

REPTES PENDENTS

Com voleu que la meva família s'integri en plena
pandèmia? En les famílies migrades, la pandèmia
dificulta el seu procés d'inclusió social. No hi ha ocasió
d'establir vincles comunitaris i associatius. A més, se'ls
fa difícil de comprendre i complir les recomanacions
sanitàries respecte la Covid 19. Tampoc és fàcil aïllar-se
en habitatges petits on viuen moltes persones.

Reivindiquem que tingueu presents la infància,
l'adolescència i les famílies. Junts hem de fer front
als factors de risc associats a la pobresa, immigració,
malalties específiques, discapacitats i bretxa digital.
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Hi formen part professionals dels diferents àmbits
de la salut, de l’educació, de
serveis socials, de justícia,
mossos d’esquadra, entitats
del tercer sector i tècnics de
la Universitat de Vic. Estem
pendents d’incorporar la
participació directa dels infants, adolescents i famílies.

La TIAF d’Osona es va constituir el 2 de juny de 2017
en compliment de la llei
14/2010, de 27 de maig,
dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència, que 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 diverses administracions i institucions implicades. Mitjançant el Decret
250/2013, de 12 de novembre, es regulen la Taula Nacional i les taules territorials i locals de la infància de
Catalunya.

Manifest TIAF Osona
davant l'impacte de la
crisi covid en la infància,
adolescència i famílies
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La TIAF promou la participació de totes les àrees, els
sectors i les administracions
implicades en la participació, la prevenció, la promoció i la protecció de la infància, l’adolescència i les seves
famílies, amb la voluntat de
trobar una metodologia de
treball que sumi esforços i
complicitats.

SOM INFANTS I ADOLESCENTS.
SOM FAMÍLIES. SOM OSONA
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Dra. Susanna Matesanz
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La pandèmia ha afectat
de manera significativa a
les famílies, especialment
aquelles que ja estaven en
situació de vulnerabilitat,
situació ara agreujada per
la crisi econòmica. A més,
l’impacte de la crisi ha deixat conseqüències físiques
i psicològiques a la població. La situació d’excepcionalitat viscuda ha implicat
la necessitat d’accelerar
els processos de canvi per
adaptar-se de manera ràpida a noves experiències i
situacions de gran abast.
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vocat per la crisi sanitària de
la Covid-19.

Impacte de la crisi Covid

Infància i
adolescència.
Necessitats
derivades del
confinament
La Taula d’Infància,
Adolescència i Famílies
(TIAF) d’Osona és
una Taula comarcal
que forma part d’un
projecte impulsat pel
Consell Comarcal, amb
l’objectiu de crear un
espai de debat i de
treball transversal
que serveixi d’eix
vertebrador de totes les
taules que es puguin
anar creant a Osona.

cipals percepcions i necessitats detectades en la infància,
l’adolescència i les famílies
durant l’estat d’alarma pro-

professionals
implicats,
un manifest per tal de
conscienciar sobre l’im-

pacte de la Covid-19 en la
població infanto juvenil i
les seves famílies.

