
Investigació participativa infància adolescència

En les darreres reunions que vam fer en el marc de la taula de governança vam
destacar que calia tenir coneixement de la realitat, o realitats que presenta el barri,
per tal  de que aquest coneixement pugui guiar la prioritzatzació i  disseny de les
accions que podem desplegar de forma conjunta des de la taula comunitària. Entre
els àmbits en els que estem es va prioritzar com a col·lectius a incidir la infància i
gent gran. Una de les diferències entre la nostra acció en aquests dos col·lectius
respecte la taula comunitària, és que des de la taula comunitària ja existeix (pre-
existeix) una comissió que està desplegant accions de forma coordinada. Pel que fa
a la infància i adolescència existeixen accions, algunes d’elles centrades en aquelles
situacions de vulnerabilitat. 

Pel que fa la infància i adolescència no s’ha format cap comissió dins d’aquesta
estructura comunitària, tot i haver moltes entitats dedicades específicament: centres
educatius, AFAs, entitats d’educació en el lleure, educadors de carrer… A partir de
les organitzacions que hi treballen de forma específica afegint d’altres que també
tenen  incidència  en  aquesta  població,  especialment  en  aquells  casos  d’alta
vulnerabilitat,  proposem  fer  unes  sessions  per  tal  de  compartir  coneixements  i
establir  accions  de  cara  el  2022.  Aquesta  investigació  participativa  esdevé  una
oportunitat de conformar la comissió dedicada a la infància i adolescència per tal de
dissenyar, executar i fer seguiment d’accions. 

Aquesta investigació ens remet al coneixement proper i/o expert fruit del treball amb
aquests  col·lectius.  La  recerca  estaria  enfocada  a  partir  del  concepte  de
vulnerabilitat,  per tal  de detectar-ne, caracteritzar-la,  situar-la  i  estudiar diferents
línies possibles d’actuació.

Planificació:

Setembre: Breus entrevistes amb els participants per explicar el projecte i fer un 1r 
contacte.

- Posibles participants: 
Centres educatius: Ferran Sunyer, Aldana, Escola pia de Sant Antoni Abat, 
Salesians Sant Josep, Institut Poeta Maragall, Tres tombs,
AFAs:
Col·lectius de lleure: Casal de Calàbria 66, Cotxeres Borrell?, Totikap, Sant 
Ferran Nivaira, Pau Claris, Sant Antoni Abat.
Educadors de carrer?  Escoleta, Trapelles.
Altres: CAP Manso, Serveis socials, De veí a veí. EAP Atenció 
psicopedagògica



- Sessions (octubre-desembre):

1a Sessió: Aproximació conjunta.
Es tracta de fer una repassada dels diferents temàtiques o problemàtiques 
detecten. No centrar-se en la solució. I comprovar accions que els diferents 
participants estan duen a terme en aquest sentit.
2a Sessió: Aprofundir.
A partir dels temàtiques o qüestions seleccionades establir que que hi intervé
en aquestes qüestions, com es desenvolupen, quina afectació tenen...
3a Sessió: Concloure quins aspectes començar a treballar i planificar accions.
Seleccionar les qüestions i quins aspectes d’aquestes treballarem. 
Relacionar això amb els recursos disponibles i les accions vigents.

- Evitar  biaixos  (a  partir  de  la  crítica  a  les  mesures  covid  en  l’informe
metropolità):

 Adultcèntric: Menysteniment de les necessitats específiques dels infants.
 Jeràrquic: Manca de participació o donar veu a infants.
 Elitista: No tenir en compte la desigualtat social.
 Unidimensional: No tenir en compte altres dimensions de la vida de l’infant.

- Concepte vulnerabilitat:
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En les darreres reunions de la taula de governança vam assenyalar l’interès per
explorar  a  partir  de  la  vulnerabilitat,  doncs allà  on  es  detecti  un  major  grau  de
vulnerabilitat és més urgent evocar-hi esforços per tal de pal·liar o revertir  (en el
millor dels casos) la situació.

La  vulnerabilitat  és  un  concepte  complex,  ha  estat  estudiat/definit  en  diverses
disciplines (algunes més enllà  de les ciències humanes)  i  pot  estar  compost  de
molts altres conceptes. Podríem començar a situar una definició de la vulnerabilitat
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com una característica relacional enfront d’un risc/amenaça a patir un mal, un mal
de caràcter físic, emocional i/o social. Aquest es pot aplicar tan a individus com a
col·lectius.

Part d’aquesta complexitat en la definició, però que per altra part li proporciona un
interès  al  concepte  és  que  es  pot  definir  com  una  característica  definitòria  de
l’existència humana, l'ésser humà com vulnerable. Per exemple tothom, per molt bé
que  ens  hagi  anat  la  vida,  hem  transitat  per  moments  clarament  de  d’alta
vulnerabilitat, especialment si ens definim com a individus, quan som nadons, quan
hem patit alguna malaltia, on la cures esdevenen imprescindibles per a la propia
continuïtat  de la  subsistència.  A més d’aquest  aspecte que en el  pla  teòric  ens
iguala  en  certa  manera,  tots  som  éssers  fràgils,  també  ens  allunya  de  certes
ideacions individualistes on s’aspira i alhora es parteix l’individu plenament autònom
i il·lusoriament autosuficient, on la cura de l’altre queda com quelcom residual. Les
nostres formes de vida estan lligades a les condicions que possibiliten aquestes
formes  de  vida,  estem  immersos  en  la  interdependència.  Aquest  lligam  es
transformable en explotació, dominació i violència.

Però  tot  i  assenyalar  que  la  vulnerabilitat  i  la  fragilitat  la  puguem situar  com a
quelcom intrínsec a la condició humana, cal dir que no tothom ni totes les situacions
comporten el mateix grau de vulnerabilitat. La definició de vulnerabilitat i la gradació
d’aquesta situades en un món social portarà a que les “amenaces” i la capacitat de
resiliència  tinguin  un  component  social  en  la  gènesi,  manteniment  i  variació.  La
desigualtat, uns serveis del benestar insuficients, lògiques de dominació i lògiques
socioeconòmiques juguen un paper cabdal per a generar situacions de vulnerabilitat
significatives, una distribució desigual de la vulnerabilitat. Denominar un grup com a
vulnerable, pot esdevenir un pas de reconeixement que de la necessitat d’acció,
però alhora un reforçament de jerarquies socials en una lògica paternalista.

Així  doncs  mitjançant  la  vulnerabilitat  podem  estudiar  i  intervenir  en  diferents
fenòmens característiques ben diferents, doncs és un concepte molt general, per
tant  l’especificitat  de cada fenomen sobre el  que volem intervenir.  Podem posar
l’èmfasi amb el subjecte definit com vulnerable, la situació i la relació on es produeix
aquesta vulnerabilitat o sobre tot plegat.

Qüestions problemàtiques(a  partir  de  la  crítica  a les  mesures covid  en  l’informe
metropolità):

- Augment de la pobresa infantil.

- Educació  fora  del  centre  educatiu  (acompanyament  en  l'aprenentatge,
acompanyament  emocional,  foment  al   pensament  crític,  foment  de  la
curiositat)

- Manca de dispositius telemàtics i connexió.



- Salut:  alimentació (Barri  25-30% combo de sobrepès i  obesitat),  hores de
son, exercici físic.

- Violència: domèstica, entre infants.

Aquest és un exemple que assenyala l'informe, però qui finalment assenyalarà
quines  són  les  problemàtiques  situades  en  el  nostre  barri  seran  els
participants en la investigació col·lectiva.

-


