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agraïments

Volem expressar la nostra satisfacció per l’acolliment que van tenir les Jornades i agrair 
molt sincerament la participació de totes les persones assistents contribuint a millorar 
el patrimoni del saber de les nostres professions.

Volem fer arribar molt especialment el nostre agraïment a tots els professionals 
que van participar a les taules rodones i als espais de comunicacions, així com a tots 
els col·legiats i col·legiades que des d’arreu de Catalunya van contribuir al procés 
d’elaboració i al bon desenvolupament de les VII JSSAP.

Amb aquestes línies volem agrair al Departament d’Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de 
Barcelona i a l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, el suport i la 
implicació que hem rebut per celebrar les VII Jornades de Serveis Socials d’Atenció 
Primària.

També volem expressar el nostre agraïment a les juntes de govern dels diferents 
col·legis professionals que han fet possible aquesta nova edició i als professionals i 
col·laboradors que des d’aquestes entitats ens han donat suport i han participat en la 
preparació de les Jornades: el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, 
el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i el Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya.

Comitè Organitzador-Científic de les VII JSSAP
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Col•loqui 2007

El 25 d’abril de 2007, va tenir lloc al CaixaForum de Barcelona 
el Col·loqui de presentació de les VII JSSAP.

Vam comptar amb la presència del Sr. Joan Subirats i de la Sra. Sílvia Navarro, 
en una taula rodona moderada pel Sr. Pep Vilajoana.
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treballem en xarxa en el sIstema de serVeIs socIals

Comitè Organitzador-Científic de les VII JSSAP.

Ja a l’any 1998, a les Segones Jornades de Serveis Socials d’Atenció Primària, es va 
debatre al voltant del «subjecte i xarxes socials, estratègies d’acció comunitària», i ha 
estat aquell debat un dels fonaments de les reflexions que avui us volem exposar. Els 
Comitès organitzador-científic i assessor, basant-se en les avaluacions de les jornades 
anteriors i en les reflexions dels membres dels comitès, hem triat el lema següent per a 
les setenes jornades: «treballem en xarxa en el sistema de serveis socials».

Volem compartir amb vosaltres els que seran els eixos que guiaran el camí cap a les 
Jornades.

En primer lloc, parlarem de la necessitat dels professionals de serveis socials d’atenció 
primària d’explorar, crear i construir xarxes, per poder nodrir el treball individual, 
grupal i comunitari. Davant d’aquests reptes i situacions, els professionals anem 
responent amb l’estudi, la formació, l’acció i la reflexió, tant en l’àmbit personal com 
interdisciplinari. Pensem que ajudar amb el nostre treball i la nostra intervenció a 
establir i reforçar xarxes és donar oportunitats a la ciutadania. Pensem que els canvis 
continus de les necessitats de la ciutadania i l’evolució de les noves lleis (la Llei de la 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; 
la Llei de serveis socials; l’avantprojecte de la Llei d’infància; la Llei Orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la resta del marc legislatiu) 
fan necessària l’adaptació contínua de ciutadans i professionals. 

Les formes de manifestar les necessitats són diferents, i es fa necessària l’adaptació 
contínua dels recursos a les necessitats reals i no de les necessitats als recursos. I també 
es fa necessària l’avaluació del procés de treballar en xarxa, i recollir experiències de 
Catalunya, de la resta de l’Estat espanyol i d’Europa.

En segon lloc, cal fer que la xarxa —la relació entre equips d’atenció primària i 
especialitzada, i de serveis socials amb els altres sistemes, com ara justícia, salut o 
educació, principalment— sigui àgil i eficaç; moltes vegades es dupliquen actuacions 
i no sempre és possible evitar-ho. Cal apuntar cap a la coordinació i procurar que les 
persones no caiguin pels forats de les xarxes i quedi la necessitat desatesa.

Pensem que la xarxa és un procés participatiu en què l’objectiu principal és compartir 
metodologies, aportacions de diferents disciplines, criteris i indicadors d’avaluació, 
etc., per donar un servei a les persones de forma integral quan ho requereixin. Els 
professionals del territori necessitem del coixí de la transversalitat per poder abordar 
un treball conjunt amb les persones, el grup i la comunitat.
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En tercer lloc, cal prendre consciència que treballem en el sistema de serveis socials, és 
a dir, que en el moment d’establir el contacte i la coordinació amb l’altre professional 
estem en contacte amb un altre sistema, amb igualtat, amb responsabilitat, però 
amb altres marcs normatius i de recursos. Amb els altres professionals prenem 
contacte, establim relacions, fem aliances... en definitiva, teixim xarxes socials, 
intercanviem i reinventem. La xarxa pot esdevenir preventiva, i per això no és nomes 
una metodologia, sinó quelcom més, un marc teòric on es poden mirar els models 
d’intervenció professional. La prevenció recolzada per la legislació esdevé generadora 
d’igualtat d’oportunitats.

En quart lloc direm que la xarxa és viva, permeable i complexa pel que fa a la gestió, 
amb noves formes de gestió pública; també és complexa per l’ús que en fa el subjecte, 
i perquè la circulació social del subjecte només es pot garantir quan aquest està 
representat o té qui el representi. El treball en xarxa és complex d’incorporar en el 
treball diari d’un equip de serveis socials d’atenció primària (amb agendes, visites, 
reunions, urgències, etc.). La complexitat també es visualitza quan, per exemple, un 
projecte comunitari és recolzat per diverses administracions, cadascuna de les quals 
representa nivells diferents d’actuació.

Tots aquests elements els posem avui sobre la taula, tot i reconeixent les diferències dels 
individus, els grups i les comunitats, i pensant a fer promoció de la seva autonomia.

Com us dèiem al principi, tornem a les xarxes sense oblidar que, per tal que no 
es transformin en «corretges de transmissió» deshumanitzades, les xarxes les 
constitueixen les persones, subjectes de la seva pròpia vida. 

Tornem a les xarxes perquè hem fet un camí des d’aleshores i el que fa temps era una 
voluntat d’arribar-hi, és ara una voluntat d’aprofundir-hi.

Presentació del lema
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canVIs socIals I noVes regUlacIons de l’anomenada 
«dePendÈncIa»1

Joan Subirats, professor de Ciència política a la UAB i director de l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques (IGOP).

Estem a les portes del major canvi en els serveis socials d’aquest país des del restabliment 
de la democràcia. La posada en marxa de la «Llei de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència” (la mal anomenada «Llei de 
dependència») implicarà una enorme sacsejada en la manera de funcionar dels serveis 
socials d’aquest país. El canvi de lògica és evident. Fins ara, disposàvem d’uns serveis 
socials que, per simplificar, estaven més aviat pensats com a àmbit especialitzat en 
què les persones amb més dificultats de supervivència aconseguien més o menys 
sobreviure amb les ajudes previstes a l’efecte a les administracions públiques. El que 
està en joc ara és que, almenys en l’àmbit de les persones amb problemes d’autonomia, 
els serveis socials ofereixin prestacions de caire universal, és a dir, per a qualsevol 
ciutadà. És, sens dubte, un gran canvi, i un canvi molt positiu. Encara que no eximeix 
de riscos i problemes. Alguns d’ells tenen a veure amb el fet que les persones que no 
tinguin reconeguda la seva ciutadania puguin tenir accés a aquestes prestacions (a 
l’avantprojecte de serveis socials de la comunitat del País Basc, s’esmenta, com a únic 
requisit, estar empadronat). Un altre tema de gran importància és l’abast del sistema 
de copagament que ve incorporat en la nova llei i el seu desplegament en un àmbit com 
el sociosanitari, de perfils imprecisos. I no és tampoc menor el repte que suposen per 
als serveis socials i el conjunt de professionals que els personalitzen, el fet que de la nit 
al dia vegin incrementada de manera molt significativa la població que han d’atendre, 
tant quantitativament com, sobretot, qualitativament. 

En aquests inicis del segle XXI, destaquen alguns grans vectors de transformació. 
Predominen, més que mai, incerteses i riscos en els recorreguts vitals de les 
persones. Ja no tenim només un eix de desigualtat essencialment vertical (de dalt 
a baix) i material, sinó que estem en societats més fràgils, amb vincles d’integració 
social (de dins a fora) molt més vulnerables. Els serveis socials s’enfronten, doncs, 
als problemes vells de sempre i als problemes nous de la diversitat, que generen més 
complexitat en el diagnòstic i més dificultats en la recerca de solucions. Les polítiques 
socials, en els seus diversos components, s’han «pensat» i «produït» de manera poc 
fraccionable, a partir del supòsit que era necessari respondre a necessitats-demandes 
tendencialment homogènies. I s’ha tendit a anar acumulant respostes. A cada nova 
demanda, nous serveis, nous «negociats» administratius, noves especialitzacions 
professionals. Tot això no va generar excessius problemes mentre es van mantenir en 
peu els forts llaços socials, les dinàmiques socials comunitàries o els grans agregats 

1. Aquest document ha gaudit de la participació del professor José Adelantado, sense la qual no hauria estat 
possible elaborar-lo.



13

socials, ja que eren aquests col·lectius els que acabaven integrant unes prestacions i 
uns serveis fortament especialitzats. Avui, a la desintegració social i a les renovades 
dinàmiques individualitzadores, els segueixen corresponent respostes especialitzades 
i segmentades, compartiments professionals estancs i responsabilitats polítiques no 
compartides. El punt clau de les polítiques socials de nova generació segueix sent la 
lluita contra les desigualtats, però reconeixent les diferències, i amb una forta defensa 
de l’autonomia individual, entesa com a situació en què no es dóna una situació de 
dominació d’uns sobre els altres, siguin aquests qui siguin. Aspirem a una forta equitat, 
valoritzem la diversitat i apostem perquè cadascú pugui seguir la seva trajectòria vital i 
personal des de la seva autonomia. 

Aquest conjunt de canvis condicionen i vénen acompanyats de pressions en els serveis 
socials. Exemples de tot això són: forta diversificació de persones ateses, envelliment 
de la població, erosió de les formes de convivència familiars, dificultat d’accés al mercat 
de treball i d’emancipació dels joves i, més en general, els efectes de fragilització dels 
esquemes de protecció social vinculats al mercat de treball. Tot això comporta una 
clara sobrecàrrega de treball dels professionals de l’atenció primària, que no se senten 
acompanyats ni veuen suficientment reconeguda la seva labor, amb la sensació de 
descoratjament i frustració que això genera. Convé anar entenent que les polítiques 
de benestar en el seu conjunt s’enfronten a dilemes i han de respondre a situacions 
individuals i col·lectives la problemàtica de les quals és molt rarament atribuïble en 
exclusiva a un sol àmbit d’aquestes polítiques. Per tant, és important avançar en 
perspectives que apuntin clarament al treball en xarxa, i des de perspectives integrals 
i transversals. Això, però, ha d’evitar aparèixer com una mena de deriva cap a la 
desprofessionalització (esvaïment de perfils professionals, assumpció de jerarquies 
implícites o explícites en aquest treball en xarxa, etc.), i més aviat requereix un procés de 
reprofessionalització, que permeti participar en aquestes noves perspectives des d’una 
major clarificació dels perfils propis dels serveis socials i dels seus professionals. 

Hem de partir de la hipòtesi que els serveis socials i els seus professionals tenen una 
especificitat pròpia en relació amb altres polítiques i altres professionals. Allò que 
identifica els serveis socials és la seva capacitat d’impulsar, des dels seus recursos, el 
reforçament de la condició de ciutadà i, més concretament, de les opcions vitals dels 
individus, contribuint a la cobertura de les seves necessitats bàsiques, i a la densificació 
dels vincles i llaços relacionals i comunitaris. Així es contribueix, des de la proximitat, 
a la reducció i superació dels riscos d’exclusió social. Els serveis socials se’ns presenten 
doncs com a nòduls centrals i bàsics de la xarxa de benestar en un territori determinat. 
Els seus professionals han de ser entesos com el valor afegit més important d’aquest 
nòdul. Són ells els responsables de formar, orientar, canalitzar i donar suport 
individual i col·lectiu a persones i comunitats. Perquè això sigui plenament possible és 
molt important evitar rigideses, excés de protocols i tràmits, i contribuir al fet que on 
hi ha informació existeixi poder. 

Canvis socials i noves regulacions de l’anomenada “dependència”
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Els serveis socials han de formar part del nucli dur dels serveis de benestar en el seu 
conjunt. I poden ser al mateix temps un nus bàsic de la xarxa d’agents públics, socials, 
comunitaris i familiars que en un territori determinat assumeixen o poden assumir les 
responsabilitats compartides sobre el benestar i la cohesió d’aquesta col·lectivitat. En 
aquest sentit, la nova llei implica, evidentment, problemes, però no hi ha dubte que és 
també una gran oportunitat. 

els serveis socials en el període del tripartit. entre la inèrcia i la innovació 
(2004-2006)

El model aplicat per CiU s’esgotà en la mesura que la magnitud de les necessitats 
i les demandes socials derivades no es podien considerar com una mera assistència i 
gestionar els mecanismes de forma quasi clientelar. Això no obstant, la inèrcia del disseny 
institucional en les seves dimensions de contingut substantiu, per una part, i instrumental, 
per l’altra, dificultaren els processos d’innovació. Així, de la combinació de la inèrcia 
institucional amb l’explosió de les necessitats era previsible que en resultés, si més no 
en el primer any de govern del tripartit, un pla de xoc que augmentés la dotació de 
recursos als programes en marxa. Tant el pla de xoc com les aspiracions d’innovació 
es plasmaren al Pacte del Tinell. En aquest pacte, firmat a mitjans de desembre de 
2003, en l’apartat titulat Benestar Social: Polítiques d’Acció Social, es comprometeren 
principis com la universalitat, la transversalitat, la municipalització, el reforçament 
del tercer sector, la participació, un major finançament o la inclusió. 

Pla de xoc incrementalista en recursos i programes existents

L’esforç realitzat a Catalunya en protecció social fins el 2003 mostra que les taxes de 
despesa i cobertura segueixen estant molt per sota de la mitjana europea. La despesa 
realitzada pel Departament de Benestar Social indica el grau de prioritat dels serveis 
socials; la Generalitat redueix la seva despesa del 1994 al 2000 d’un 3,7% al 2,7%; a 
partir del 2001 inicia una remuntada, però el 2003 encara té un nivell de despesa com 
a l’any 1994, és a dir, un 3,7% del pressupost de la Generalitat.

 quadre 1

1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Despesa soc. Unió Europea-15(1) 28,5 26,9 27,1 27,4 27,7 27,6

Despesa social Espanya(1) 22,8 19,7 19,5 19,8 19,9 20,0

Despesa social Catalunya(2) 20,4 17,5 17,7 17,7 17,9

Despesa Dept. Benestar Social /
Pressupost Generalitat (%)(3)

3,7 2,7 2,8 3,3 3,7 5,1 5,0 5,4

Variació Pressupost Generalitat 
any anterior (%)

7,3 10,8 8,4 16,4 15,0 11,2

    Fonts: (1) Eurostat, (2) Idescat, (3) Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Col·loqui 2007
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El Quadre 1 mostra el fort impuls de la despesa del Departament en relació amb el 
pressupost de la Generalitat des del 2003. La mitjana dels darrers tres anys de govern 
de CiU fou el 3,3% del total, mentre que en els tres primers anys de tripartit fou el 
5,2%. És cert que el tripartit comptà amb més recursos financers, però també que 
incrementà més que proporcionalment els recursos destinats al Departament. No hi 
ha dubte de l’esforç financer del tripartit per dotar el Departament de majors recursos 
per afrontar les necessitats encara pendents i les derivades del canvi social. La major 
«visibilitat» pressupostària del Departament sembla dirigir-se cap a una dignificació 
d’aquests serveis en la Catalunya del 2006.

dimensió substantiva: universalització, individualització, inclusió i ingressos 
mínims

La relativa proximitat del component programàtic dels grups polítics del tripartit, si 
més no respecte a aquesta política, ha fet possible acords de contingut envers un canvi 
de model: de l’assistència cap a la consolidació jurídica de drets socials. Sens dubte, 
el projecte més ambiciós i estratègic fou l’elaboració de la nova Llei de serveis socials; 
però l’aportació substantiva també s’estén cap a la lluita contra la pobresa mitjançant 
la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic, aprovada pel Parlament l’estiu del 
2006; i cap a l’elaboració del Pla d’inclusió i cohesió social.

El Projecte de llei de serveis socials de Catalunya tindrà l’honor d’haver estat acordat 
dues vegades pel govern de la Generalitat el mateix any, el 17 de gener i el 2 de desembre 
de 2006. El projecte formava part del Pacte del Tinell, i el seu desenvolupament 
s’emmarca en el debat sobre la necessitat d’establir un dret universal als serveis socials, 
el quart pilar de l’estat del benestar. L’expansió de necessitats i demandes que afecten 
les classes mitjanes, el relleu a l’executiu del Govern central (març del 2004), més afí, 
així com la publicació, al desembre del 2004 del Libro Blanco sobre atención a las personas 
en situación de dependencia formen part del context en el qual s’ha gestat el projecte. 

A continuació, i de forma telegràfica, es mostra una anàlisi DAFO del Projecte de llei 
de serveis socials de Catalunya: 

Debilitats (aspectes més negatius del projecte). Els immigrants extracomunitaris (fins 
i tot els residents legals) no tenen dret d’accés, se’ls atendrà per via d’urgència 
social (beneficència). Sobre la participació cívica i ciutadana, no es supera el disseny 
burocràtic i consultiu: el Consell General de Serveis Socials, els consells territorials 
i els consells locals tenen funcions de consulta i capacitat de seguiment, però no de 
participació en les decisions. Sobre l’aportació financera de la Generalitat, es traslladen 
responsabilitats als ajuntaments (les prestacions d’urgència social). 

Amenaces (aspectes crítics que depenen del desenvolupament de la llei). Sobre el dret 
universal i el copagament, els motius per justificar l’aportació econòmica dels ciutadans 
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són molt amplis: alimentació, vestit, neteja de la casa, allotjament. Tots ells poden ser 
sotmesos a l’aportació de la persona usuària. Quant a la cartera de serveis socials, es 
constata una indefinició de les prestacions garantides: la cartera inclou les prestacions 
garantides exigibles jurídicament, que depenen de dos aspectes bàsics no concretats: 
a) l’aportació dels beneficiaris al cost de cada servei, b) l’establiment del mòdul social 
per part de la Generalitat (el que pagaran les Administracions).

Fortaleses (aspectes més positius del projecte). Especificació de drets i deures de 
beneficiaris i altres agents. Reconeixement subjectiu del dret. Individualització (davant 
la familiarització) del dret d’accés. Quant als objectius quantitatius, és molt positiu 
que en l’avantprojecte de llei hi apareguin objectius de dotació de personal i taxes de 
cobertura de serveis. Important procés de participació social.

Oportunitats (potencialitats que depenen del desenvolupament de la llei). Possibilitat 
d’integrar a la Xarxa d’Atenció Pública les entitats d’iniciativa social i les col·laboradores. 
Possibilitat de millorar la coordinació transversal entre diferents sistemes de 
benestar. 

A més del Projecte de llei de serveis socials, el tripartit va donar un pas envers el 
desenvolupament de la recomanació del Consell d’Europa sobre l’elaboració de plans 
d’inclusió social. El Departament impulsà el debat a partir de la publicació, el gener del 
2006, d’un document titulat: Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya. 
Visió, necessitats, conceptes, estratègia. Construint la resposta. Es tracta d’un document 
propositiu de treball a partir del qual s’ha iniciat un debat social el fruit del qual ha de 
ser la creació d’un nou model amb actuacions avaluables i amb finançament anual que 
replantegi els sistemes d’inclusió social, que han de reduir substancialment la pobresa 
existent a Catalunya. En realitat, planteja la coordinació dels dispositius existents per 
a la inserció laboral, la immigració i la lluita contra la pobresa. En aquest sentit, el pla 
sembla configurar-se com una malla que atén tres tipus de col·lectius, amb un nivell 
molt diferent de drets per a l’accés als recursos. Per a les persones que tenen pensions 
de la Seguretat Social baixes, es crea un dret subjectiu mitjançant la Llei de prestacions 
socials de caràcter econòmic; la població immigrada extracomunitària i la d’ètnia 
gitana està atesa pel Pla de ciutadania i immigració 2005-2008 i el Pla integral del poble 
gitano, que operen en clau assistencial quant a drets i disponibilitats pressupostàries. 
Per la població en edat laboral, el programa és la RMI, de caràcter assistencial, amb 
comprovació de mitjans i contrapartida: si bé successives reformes, com l’última 
del Decret 339/2006 de 5 de setembre, rebaixen les exigències a força d’introduir 
nombroses excepcions a la legislació anterior per accedir a la prestació.

La Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic és una 
peça important de les polítiques reactives del pla de xoc contra la pobresa, ensems 
que és un exemple de la persistència d’una concepció selectivista (no universal) i de 
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tipus assistencial. La llei regula una altra transferència monetària més, mitjançant 
un nou indicador de la línia de pobresa, l’Indicador de la Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC)2 per sota del qual no és possible viure amb dignitat, segons el 
tripartit. Les prestacions econòmiques que preveu la llei procedeixen de tres fonts 
quant a la seva exigibilitat com a dret i responsabilitat de la prestació. 1) Tenen un 
caràcter de dret subjectiu per a determinats col·lectius (joves extutelats, pensionistes, 
pensionistes de les prestacions de mort i supervivència, complement per a les 
pensions no contributives, per invalidesa o jubilació, acolliment familiar de menors 
tutelats, persones amb una disminució de, com a mínim, el 65%); 2) altres prestacions 
tenen un caràcter de concurrència pública, és a dir, dependent de les disponibilitats 
pressupostàries, ambdues finançades per la Generalitat; i 3) tot el que es concep com 
a prestacions d’urgència social (alimentació, vestit, allotjament) no es contemplen 
com un dret subjectiu i són responsabilitat de l’administració local. A les prestacions 
dependents de la Generalitat, podran accedir-hi les persones residents legalment a 
Catalunya, mentre que les que visquin sense residència legal o estiguin de pas hauran 
d’anar a l’administració local. En termes generals, per avaluar la situació de necessitat 
i l’accés a les prestacions, es tindrà en compte el «patrimoni», els ingressos econòmics 
i les condicions socials de la persona. Finalment, com en el cas de la Ley de atención a 
la dependencia de l’Estat central, la seva implementació serà progressiva. L’IRSC, que 
es considera el llindar per sota del qual no és possible viure amb dignitat a Catalunya, 
no s’aconseguirà per aquest tipus de prestacions i col·lectius fins el 2010. Per als anys 
2006 i 2007 es cobrirà el 75%, el 2008 serà el 80% i el 2010 s’assolirà el 100%. Així és 
possible que per a moltes persones la prestació arribi massa a tard. 

la dimensió operativa: delimitació de competències, fragmentació de 
programes, transversalitat i coordinació de polítiques

El Projecte de llei de serveis socials de Catalunya insisteix de manera vehement 
en la participació cívica, en la conveniència de descentralitzar, desconcentrar i 
territorialitzar cap a vegueries i ajuntaments. Es proposa passar d’una lògica de grups 
a una lògica de persones i territori, procurant que les demarcacions de salut, educació, 
etc. coincideixin amb la de serveis socials. S’afirma la voluntat de transversalitat quan 
es planteja la coordinació amb els serveis educatius, laborals i de salut del mateix 
territori. I es proclama una voluntat del sistema de coordinar els recursos dels sectors 
públic, mercantil i social. 

El Projecte reconeix la importància de les entitats d’iniciativa privada (social i 
mercantil), però respecte a la primera no defineix amb precisió el paper del voluntariat 
social. Respecte a la iniciativa mercantil, podrien ser majors les salvaguardes per 

2. L’IRSC és la versió catalana de l’IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples) que substitueix 
des del 2004 el Salari Mínim Interprofessional com a referent d’ingressos per l’accés a beques, habitatge de 
protecció oficial, ajuts socials, etc.
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garantir la qualitat dels serveis que presten, de manera que no sigui possible una 
concertació amb el sector mercantil en què prevalguin els baixos costos enfront de 
l’alta qualitat. Seria convenient deixar clar que els criteris de qualitat que s’utilitzen 
seran els mateixos independentment que els serveis, equipaments o prestacions 
els realitzi l’administració pública o la iniciativa privada, ja sigui social o mercantil. 
Respecte dels professionals, no es concreten les ràtios i les titulacions, que es definiran 
«reglamentàriament» i no se sap si seran d’aplicació exclusiva a les administracions 
públiques, o també a les entitats d’iniciativa social i mercantil. Un nombre important 
de treballadors del sector comparteixen una certa temença que l’externalització de 
serveis pugui suposar una precarització laboral, ja que uns perfils professionals es 
podrien substituir per altres més econòmics.

El projecte mostra un notable esforç racionalitzador (coordinació, territorialització, 
descentralització); tanmateix, l’excessiva fragmentació de plans i programes ha sofert 
un procés d’expansió, com amb la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic. Al 
mateix temps, però, es constata una voluntat de coordinació, com el futur Pla d’Acció 
per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya, o el programa «ProDep», creat el 
2005, i que és un antecedent de l’Agència de Promoció de l’Autonomia i Suport a la 
Dependència, amb actuacions conjuntes del Departament d’Acció Social i Ciutadania i 
del Departament de Salut. Amb tot, es podria aprofitar l’oportunitat de reestructurar 
el model cap a un altre que pugui concebre la política de serveis socials amb un caràcter 
més preventiu i inclusiu, i dotar-la de mecanismes d’activació social abans de caure en 
l’exclusió social. I també es podria aprofitar l’oportunitat per transformar els serveis 
socials en autèntics serveis de proximitat i de desenvolupament comunitari.

conclusió 

A finals del 2006 ja s’havia constituït un nou govern a Catalunya (Govern d’Entesa) 
amb les mateixes formacions que el tripartit anterior. La política desenvolupada fins 
aleshores es pot resumir en dos enunciats: canvi de tendència en l’esforç pressupostari 
i canvi de model en la concepció dels serveis socials; tot plegat, gens menyspreable 
si es té en compte el punt de partida i l’avanç de les eleccions. Les oportunitats són 
moltes i encara estan obertes, però els reptes són considerables. Hi ha la possibilitat 
de «revolucionar» els serveis socials i de convertir-los en el quart pilar de l’estat 
del benestar, però aquest pilar ha de ser igual de gran que els altres tres. Fa falta 
voluntat política en dos aspectes estratègics: dedicar-hi més recursos econòmics i 
canviar el model organitzatiu. S’han assentat les bases per a la seva universalització, 
però el camí que cal recórrer perquè es situïn a la mitjana europea dels 15 encara és 
molt llarg, mentre que les necessitats emergents ja són un fet. S’ha avançat en el 
reconeixement del dret exigible tant en el Projecte de llei de serveis socials com en 
la Llei de prestacions econòmiques d’assistència social; tanmateix, la introducció del 
copagament i la «pluja» de recursos que s’esperen de l’Estat central amb l’aplicació 
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de la Llei d’autonomia personal, amenacen la seva viabilitat. El copagament, encara 
per concretar, ha penetrat a l’estat del benestar com a modalitat de finançament 
de les prestacions, i pot obrir una escletxa que debiliti la solidaritat mitjançant el 
sistema fiscal en individualitzar l’aportació (a més dels costos burocràtics). El perill 
més gran és que comenci pel quart pilar i s’estengui als altres tres retallant la seva 
profunditat. La revolució en la concepció substantiva de la política de serveis socials 
es concreta per la progressiva substitució de principis assistencials per universals, 
estenent l’accés a la població «normalitzada», i per l’impuls discursiu de les polítiques 
de la integració social. Això no obstant, resulta paradoxal que el Projecte de llei de 
serveis social exclogui expressament la immigració extracomunitària del dret a tenir 
aquest dret a l’accés als serveis socials. No sembla raonable deixar el 12,5% de la 
població resident a Catalunya3 que s’escoli pels forats, massa grans, de l’última malla 
de seguretat. D’altra banda, el canvi de model organitzatiu de la política de serveis 
socials és un repte insuficientment abordat tant en el disseny de polítiques com en 
la coordinació institucional. No es recomana seguir una estratègia que alimenti la 
proliferació de programes sota el mantell de les prestacions individualitzades, ja que 
així es fragmenta el principi d’universalitat i s’augmenten les situacions que exigeixen 
comprovació de mitjans (amb el consegüent risc d’estigma). Des del punt de vista 
substantiu també apareix en el discurs la voluntat d’aconseguir per tota la població, el 
2010, el nivell de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, que es defineix com 
un llindar monetari per sota del qual no és possible viure amb dignitat, que seria una 
estratègia per crear les bases d’un sistema de «Renda Bàsica». En aquest sentit, és molt 
convenient simplificar els programes de transferències de rendes i dotar-los d’algun 
criteri d’homogeneïtat, probablement reduint les contrapartides o augmentant la 
consideració de «l’estat de necessitat». Actualment, hi ha programes que es regeixen 
per l’edat, per les discapacitats, per la malaltia, per la insuficiència de rendes, per 
l’exclusió laboral, pel temps de residència, etc. Un altre dels reptes inajornables i que 
exigirà una bona disposició política és la coordinació institucional, difícil en un govern 
monocolor i més en un govern que ara és d’Entesa. La distribució de les Conselleries 
respon a complicats equilibris de poder entre diferents grups, ja siguin partits o 
famílies dins d’aquests; la delimitació de competències entre les diferents Conselleries 
i Administracions delimita la influència del poder, de manera que si la fragmentació de 
programes ja és un problema, la necessitat de coordinació institucional és imperiosa. 
En aquest sentit, sembla molt convenient delimitar més clarament les competències 
entre les diferents Administracions i millorar la coordinació entre l’atenció primària i 
l’especialitzada, així com també es necessita que s’estableixin mecanismes de relació 
formal, mitjançant protocols per exemple, entre distintes polítiques socials que operen 
en el mateix territori: educació, salut, habitatge, ocupació, etc.

Barcelona, 25 d’abril de 2007

3. Pla de Ciutadania i immigració. Estimació del padró municipal, xifres al 31-12-2005.
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xarxes socIals: 
Una altra mIrada des de l’atencIó PrImàrIa

Sílvia Navarro Pedreño, diplomada en Treball Social i llicenciada en Sociologia.

Bona tarda. Primer de tot, vull agrair públicament poder col·laborar, un cop més, en 
una activitat que té a veure amb unes jornades a les quals em sento vinculada gairebé 
sentimentalment, perquè vaig viure de molt a prop la seva gestació i naixement ara fa 
ja una dècada. Que la criatura vagi creixent i gaudeixi de bona salut i molta vitalitat, 
com avui es demostra aquí, em sembla que és un bon motiu per felicitar-nos.

Començaré la meva exposició fent-vos una petita confessió. Quan els companys 
de l’organització es van posar en contacte amb mi per convidar-me a participar en 
aquest col·loqui, parlant des de la perspectiva professional sobre el tema de les xarxes 
socials, i em van explicar qui estava previst que fos el meu company de taula, vaig 
sentir una barreja de sensacions. De satisfacció, pel privilegi que sempre representa 
que es pensi que pots aportar quelcom d’interès i, alhora, de vertigen per dos motius: 
un, òbviament, provocat pel que suposa seure al costat d’algú de la categoria de Joan 
Subirats, a qui admiro molt, i, per altra banda, perquè des de fa temps penso que les 
nostres narracions tenen un valor especial si estan fermament arrelades a la nostra 
experiència. I és clar, tenir l’atreviment i córrer el risc de parlar posant-nos en joc 
en primera persona, des de les nostres vivències i construccions particulars, sempre 
genera una certa sensació d’exposició al món i, per tant, dubtes i temors.

Intentant gestionar creativament aquesta ambivalència de sentiments i inspirar-me 
per composar la música de fons que havia d’acompanyar la meva aportació d’avui, vaig 
recordar un conte magnífic de Peter H. Reynolds que es titula Quasi. Com els que em 
coneixeu ja sabeu que no sóc massa ortodoxa en les meves exposicions i que m’encanta 
jugar amb les metàfores, permeteu-me que us expliqui breument aquest conte, perquè 
té molt a veure amb el lloc i la posició des d’on parlo avui, i amb com penso i sento 
l’acció social des de l’atenció primària. El conte explica la història del Ramon, un nen 
a qui li agradava molt dibuixar però que va decidir deixar de fer-ho, desanimat per les 
burles del seu germà gran i per no aconseguir que els seus dibuixos semblessin exactes 
a la realitat.

Però la vida del Ramon va canviar radicalment un bon dia quan va descobrir bocabadat 
l’exposició que la seva germana petita havia anat fent a la seva habitació amb el que ella 
anomenava quasi dibuixos, que no eren altra cosa que els molts dibuixos arrugats que el 
Ramon havia llençat a la paperera. Quan en Ramon va remirar tots els «quasi dibuixos» 
penjats a la paret, va ser com si els veiés per primera vegada. Llavors es va sentir amb 
l’energia suficient per deixar que les idees li fluïssin lliurement. Va començar a dibuixar 
el que sentia. És més, es va adonar que podia dibuixar també quasi sentiments i el seu 
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quasi art va inspirar la seva quasi poesia. Un matí de primavera, en Ramon va tenir una 
gran sensació que ni els quasi poemes ni els quasi dibuixos podien expressar. Va decidir 
no expressar-la, només sentir-la, i va viure quasi feliç per sempre.

I us preguntareu; per què ara la Sílvia ens explica aquest conte? Doncs, perquè recordar 
aquesta història em fa sentir amb la quasi força suficient i quasi autoritzada per parlar 
avui, des de la crítica i amb esperit constructiu, d’una acció social com és la que es 
desenvolupa des de l’atenció primària, en la qual crec profundament i que ja forma 
part de les meves senyes d’identitat professional, però que a vegades em fa la sensació 
que li passa com al Ramon: que mirava però sense veure, que per voler fer el millor, 
s’oblidava de fer el possible, que estava tant preocupat per reproduir exactament la 
realitat que s’oblidava de gaudir-la.

Tot això l’immobilitzava i el submergia en un mar de complexes i de frustracions que 
només desaparegué quan va recuperar i va assumir la seva identitat pròpia com a autor, 
reconeixent el valor de la seva obra, més enllà dels judicis aliens i de les conjuntures 
poc favorables. En Ramon només va ser feliç quan va canviar la seva mirada, quan va 
mirar allò que l’envoltava i allò que feia des d’una altra posició, quan es va permetre 
ser ell mateix i gaudir d’allò que podia fer, que era molt més que el que s’escapava del 
seu abast.

Justament, això és el que a mi m’ha permès la perspectiva de les xarxes socials: mirar 
des d’una altra posició i, a partir d’aquí, descobrir noves possibilitats de pensament i 
d’acció en el meu exercici professional. Aquest “optimisme de la pràctica”, terme que 
prenc prestat de Franco Basaglia i que té a veure amb una recuperada capacitat de 
sorpresa i d’invenció arrelada a la nostra praxis quotidiana, em sembla que ens és molt 
necessari, si tenim en compte: l’impacte profund de les noves realitats i dels fenòmens 
socials emergents (que hem de saber llegir no només en clau d’amenaces, sinó també 
d’oportunitats), les imminents conseqüències i el canvi de cultura que comportarà el 
progressiu desplegament normatiu ja iniciat en el camp de l’acció social i, sobretot, pel 
que fa específicament a l’atenció social primària, certes tendències que amb pas lent 
però segur estan fent, al meu parer, que aquesta corri el risc de perdre pel camí part de 
la seva essència.

Davant de tot això, crec que cal fer un exercici que pot semblar paradoxal: recrear i 
repensar “la primària” per tal de recuperar-la. Cal recuperar i defensar aferrissadament 
el sentit originari de proximitat i d’immersió implicada en el medi comunitari dels 
serveis d’atenció primària, així com la seva funció d’observatori privilegiat de les 
dinàmiques socials i de ser punts nodals i referencials del conjunt d’iniciatives d’acció 
social d’un territori. Però, alhora, cal repensar i recrear tot aquest imaginari ideològic 
en el marc dels nous temps. En definitiva, hem de saber quina és l’atenció primària 
que volem (com ja ho vam fer fa molts anys, quan semblava que tot estava per fer) i, 
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conscients dels nostres mitjans i condicions, imaginar els escenaris intermedis que 
ens ajudin a avançar vers aquest horitzó.

Només així, podrem fer front a certes tendències tecnòcrates i buròcrates que pretenen 
convertir els serveis d’atenció primària en simples oficines gestores de prestacions, 
des de les quals es despatxi, de manera mecànica i acrítica, un catàleg de recursos 
estàndards i amb un caràcter preferentment reparador i assistencial que, a vegades, 
porta associats certs efectes secundaris. Els serveis socials d’atenció primària tampoc 
poden esdevenir illes, dispositius que sobreviuen de manera defensiva i reactiva en 
un entorn que perceben hostil, convuls i vertiginosament canviant, i davant el qual 
construeixen ponts llevadissos que en aixecar-se ens allunyen cada cop més de la 
ciutadania i de la realitat social. Això és greu perquè estic plenament convençuda que, 
fent una adaptació d’aquell antic espot publicitari que molts de vosaltres recordareu, 
és en les distàncies curtes on una política de benestar social se la juga.

Probablement, d’aquest mapa de situació que amb poques pinzellades he traçat fins 
aquí, el que em sembla més preocupant és el perill d’oblidar, de perdre de vista en mig de 
la invasió de protocols, normatives, tràmits, xifres, estadístiques, càlculs, expedients..., 
allò que és nuclear en la intervenció social: la relació, les relacions. Em refereixo a 
perdre de vista el rostre, el nom propi, la història i la realitat singular de cadascuna 
de les persones que accedeixen als nostres serveis i, també, la incidència que poden 
tenir en les seves vides els vincles socials que configuren el seu univers comunitari, 
el qual pot ser, hauria de ser, una font excepcional de suport i d’oportunitats vitals. 
És més, jo diria que la nostra funció professional té molt a veure amb acompanyar 
processos de construcció i reconstrucció de la xarxa social d’un nombre cada vegada 
major de persones que, immerses en aquesta societat nostra, líquida i precària, com a 
conseqüència de fractures o successos crítics en el seu cicle vital, veuen com les seves 
xarxes socials es trenquen o s’empobreixen, amb la conseqüent pèrdua de referents 
i recursos naturals de suport per afrontar les seves dificultats i assolir les seves fites 
vitals.

Dit això, a continuació, vull compartir amb vosaltres, a manera de collage, algunes 
idees sobre com l’enfocament ecològic de l’acció social i la perspectiva de les xarxes 
socials, que m’han ajudat, al llarg del meu itinerari professional nòmada, a construir 
els meus imaginaris i narratives, els mapes que m’han permès descobrir una renovada 
concepció de la intervenció social des de l’atenció primària on puguin conviure, 
feliçment, la tècnica, l’ètica i l’estètica. Probablement per això, ja us avanço que en 
les meves aportacions trobareu materials molt diversos que, com si d’una labor 
de patchwork es tractés, aniré retallant i cosint per crear la tela que vol ser aquesta 
exposició. Vull parlar d’idees, raons, conceptes, però també d’experiència, ideologia, 
desitjos i afectes. Tot això, en diferents dosis i combinacions, està present en els temes 
als quals faré referència a continuació:
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 El nostre model de comprensió de la realitat social.•	
 Els mapes conceptuals que ens serveixen de guia.•	
 Els mètodes d’acció i les eines per les quals optem.•	
 L’ètica i els valors associats a un estil determinat de treball.•	
 El nostre desenvolupament professional i la concepció que tenim del saber i de •	
l’aprenentatge.
 La influència dels contextos organitzatius en les nostres pràctiques i, a l’inrevés, •	
de nosaltres, els professionals, en els contextos organitzatius.
 El paper de la col·lectivitat professional com a agent actiu en l’orientació de les •	
polítiques i les pràctiques socials.

el nostre model de comprensió de la realitat social

Crec que la contribució principal de la perspectiva de les xarxes socials és apropar-
nos a una forma diferent de relació amb la realitat i estimular en nosaltres la passió 
per comprendre un univers social cada cop més concorregut, divers, complex, incert, 
canviant i contradictori que es resisteix a la lògica del pensament únic, abstracte i 
fragmentat, el qual sempre amaga un afany colonitzador sospitós. Els atles oficials són 
perillosos en els models d’anàlisi social, perquè ens porten a concentrar tot l’interès 
de la nostra mirada en confirmar allò que dibuixen els mapes d’altres. Fa un parell 
de setmanes, llegint al diari un article sobre Florència, vaig aprendre què és «l’efecte 
turifel», que es produeix quan els monuments resulten tan familiars i previsibles, 
perquè els hem vist mil vegades en fotos o postals, que en viu i en directe l’ull no els 
veu, només els identifica i reconeix. Em pregunto si això, d’alguna manera, no passa 
també en el tipus de mirada que sovint fem servir en l’atenció social primària.

Estar disposats a viatjar per les xarxes socials, em sembla que ens obre al descobriment. 
I fer de la nostra capacitat de veure la realitat un acte creador i emocionant, ja és un 
gest de sana i valenta dissidència, perquè ens ajuda a adquirir una visió més profunda 
i autèntica del que és la realitat, els altres, nosaltres mateixos i allò que està per fer. 
Justament, és en aquest punt on resideix per a mi la veritable potència de l’enfocament 
de les xarxes socials: no és només un pensament sobre com funciona la societat, sinó 
que també és una praxis sobre com transformar-la col·lectivament.

Aquí mateix, al CaixaForum, podeu visitar en aquests moments una exposició d’art 
contemporani (que us recomano) i que té un títol molt suggerent: «Escolta amb els teus 
ulls». M’agrada molt aquesta consigna perquè està en total sintonia amb l’aprenentatge 
del sentits que crec que fa possible la perspectiva ecològica i de les xarxes socials, la 
qual ens aporta una mirada oberta a la polifonia de les relacions, dels vincles existents 
o possibles que habiten i configuren un espai social i existencial comú, una mirada 
orientada a les oportunitats de construcció social que aquests vincles poden generar. 
En definitiva, són les ulleres de veure i el desig d’escoltar les xarxes socials els que han 
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modelat, en bona mesura, la meva concepció de l’atenció social primària com a context 
privilegiat d’intervenció.

És així com «la primària» ha esdevingut per a mi una «habitació amb vistes» a l’entorn 
comunitari, una finestra oberta des de la qual aprendre a incorporar una mirada 
calidoscòpica que ens aporta, a més de «sentit i sensibilitat», un plus d’imatges, 
presències i possibilitats dins la realitat social. És aquesta una mirada implicada, àmplia 
i positiva, de llarg abast, estratègica, sensible al petit gran món de la vida quotidiana, 
atenta a l’element vivencial col·lectiu, al paisatge humà i a la geometria variable que 
dibuixen en cada moment les xarxes relacionals d’un determinat territori. Una mirada 
que traça camins i cruïlles, una mirada també humil i generosa perquè té en compte la 
visió dels altres i l’escolta activa de les històries corals que sobre la seva pròpia realitat 
generen aquestes xarxes socials creadores de comunitat.

els mapes conceptuals que ens serveixen de guia

Dic la paraula comunitat en veu alta i sóc conscient que no són poques les veus que 
diagnostiquen avui el seu declivi i en qüestionen la viabilitat. Però, malgrat les 
transformacions que han experimentat les relacions interpersonals, les pràctiques i 
els valors en la nostra societat, cada vegada es fa més evident que existeixen reptes 
vitals i socials que només es poden afrontar col·lectivament, des de l’alteritat, la 
solidaritat, la cooperació i la confiança en un destí compartit del qual som tots i totes 
coresponsables.

La perspectiva de les xarxes socials ens apropa a una conceptualització realista, 
complexa, dilemàtica i operativa de la comunitat que ens implica activament en la 
seva construcció. Les xarxes socials ens conviden a visualitzar la comunitat, ja no com 
un objecte acabat amb una configuració ordenada, previsible i inalterable, sinó com 
un subjecte actiu, com una realitat viva, dinàmica i diversa que es crea i recrea dia 
a dia, a partir de teixir, amb creativitat, cura i paciència, els fils de diferents colors i 
textures que són els vincles socials. Són els universos relacionals que constitueixen les 
xarxes socials, amb la seva pròpia geografia d’actors socials, connexions, temps i espais 
comuns, complicitats, experiències i narratives compartides, les que fan possible 
crear noves realitats convivencials més confortables i acollidores que rescatin el fet 
comunitari per a la nostra societat.

Aquest discurs i aquesta visió sobre la comunitat possible avui, penso que té el valor 
d’introduir en els nostres mapes de ruta un ric ventall de conceptes de caràcter 
constructiu, positiu i dinàmic, associats a la noció de xarxa i capaços d’influir la 
nostra mirada i de transformar les nostres pràctiques. A més, parlar, per exemple, 
d’actors socials, de capital social, d’“empowerment”, de reflexivitat, de sinèrgies, de 
transversalitat..., com si d’un joc de miralls es tractés, ens obliga a pensar i repensar 
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com la pròpia organització dels nostres serveis socials d’atenció primària, la cultura de 
treball que promouen i els nostres posicionaments professionals afavoreixen la relació 
d’aquests serveis amb l’entorn i la seva funció de generar, donar suport i enfortir les 
xarxes territorials.

Reconèixer el caràcter polièdric del concepte “xarxes socials” i la seva aplicació a 
diferents contextos, ens recorda que no és possible crear complicitats i marcs estables 
d’intercanvi i de cooperació entre tots aquells serveis, entitats, grups i col·lectius que 
interactuen en una mateixa realitat social sense sentir-nos art i part d’aquestes xarxes 
socials, sense interioritzar i assumir en la nostra tasca quotidiana el seu sentit profund 
i la seva lògica pràctica. Fer el salt del discurs sobre el treball en xarxa a les pràctiques 
del treball en xarxa, té a veure amb el que jo en dic passar de la “cosmètica” del Treball 
Social (o la retòrica sobre allò què caldria fer) a una nova ètica i una nova estètica del 
Treball Social, a partir de les quals atrevir-nos a començar a fer i a ser amb un nou estil, 
amb una nova sensibilitat.

els mètodes d’acció i les eines per les quals optem

Aquest nou estil que proposo per a les nostres pràctiques, ens exigeix que revisem 
les metodologies d’acció amb les quals operem en la realitat amb vida pròpia i en 
construcció permanent que són les xarxes socials. Des d’aquesta perspectiva, el mètode 
mai pot esdevenir un producte estàndard, precuinat, envasat i llest per consumir, ni la 
rígida i despòtica execució d’un pla previst que ens porti a confondre els mitjans amb 
els fins, i a convertir-nos en aprenents de bruixot. El procés d’acció no crec que hagi de 
ser un guió tancat des de l’inici, sinó una història que es va fent mica en mica, amb els 
diferents materials i processos que generen i aporten les mateixes xarxes quan aspiren 
a convertir-se en “armes de construcció massiva”.

Per tant, necessitem metodologies que ens permetin viure la intervenció social com una 
aposta contínua i una experiència creativa i d’aprenentatge amb altres, metodologies 
que siguin dúctils i molt versàtils, que permetin un accionar estratègic (que es pugui 
reorientar sobre la marxa) i de llarg abast, capaç de generar efectes multiplicadors en el 
si de les xarxes, metodologies a l’únic servei d’aquestes que, més que oprimir i intentar 
quadricular la seva realitat, acaronin amb extrema delicadesa els seus contorns i 
facilitin el seu desenvolupament. Necessitem també metodologies que contemplin 
una lògica de procés respectuosa amb els temps i ritmes particulars de les xarxes i, 
també, amb el valuós potencial d’innovació que sovint habita en aquells sectors més 
informals d’aquestes.

En definitiva, ens cal proveir-nos de metodologies i d’una motxilla ben plena de 
tècniques educatives i participatives que tinguin especial cura de l’element dialògic 
i conversacional, que converteixin les nostres pràctiques en inspiradores de noves 
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històries comunitàries, en bombes extractores de creativitat i d’implicació social, a 
partir d’estimular la capacitat de coneixement i d’anàlisi de la seva pròpia realitat, i de 
mobilització i d’autoorganització que poden generar les xarxes socials.

Incorporar aquesta nova perspectiva metodològica, que pren com a eix central el 
coneixement de l’estructura i dinàmica de les xarxes socials en cada moment i cerca 
el seu paper actiu en la producció de benestar, des de la meva experiència, obre als 
nostres serveis socials d’atenció primària un camp ampli de possibilitats. En aquesta 
línia, crec que hauríem d’avançar en el disseny i el desenvolupament de programes 
d’acció concebuts com la confluència d’estratègies diverses orientades a reforçar i 
articular eficaçment els diferents sistemes o fonts de suport social (formal i informal) 
existents en el medi comunitari i que produeixen les xarxes, i així generen itineraris 
multifacètics de resposta als quals les persones puguin accedir de forma fàcil, natural 
i normalitzada. Convertir les xarxes socials en escenari i agents de l’acció social em 
sembla l’oportunitat perquè, des de «la primària», superem una atenció aïllada, puntual 
i reparadora que, a aquestes alçades del partit, ja hem confirmat no és gens efectiva.

l’ètica i els valors associats a un estil determinat de treball

La perspectiva de les xarxes socials també m’ha permès entendre la pràctica 
professional, no només com la possibilitat tècnica de provar mètodes i eines que facin 
possible transformar amb altres la realitat social, sinó també com el repte d’estar 
disposats a canviar nosaltres mateixos. La perspectiva de les xarxes socials ens remet 
a la necessitat de tenir cura i tacte en el contacte, a l’aprenentatge del tracte amb algú 
que és altre, algú proper a mi i, per tant, exposat als efectes dels meus gestos, paraules, 
interessos, preferències, decisions, errors, encerts, etc. Des d’aquest punt de vista, crec 
que la nostra pràctica professional és una gran experiència ètica que ens apropa a una 
poètica de la proximitat.

Ha estat aquest descobriment el que m’ha portat a créixer fent-me moltes preguntes: 
què és el que el meu coneixement li permet saber a l’altre?, què és el que el coneixement 
de l’altre em permet saber a mi?, fins a quin punt reconec la competència i valor dels 
altres i facilito la seva participació en els processos col·lectius?, sóc capaç de deixar-
los als altres temps i espai per pensar sobre la seva realitat pròpia, decidir i actuar en 
llibertat?, com em sento quan, a mesura que els processos maduren i els altres guanyen 
competència, jo em faig menys necessària?, fins a quin punt sóc capaç de tolerar els 
meus propis límits i els dels altres?

Del fons de cadascuna de les respostes a aquestes preguntes, armades al llarg del 
temps, emergeix sempre la mateixa idea: el que jo penso i faig no és l’únic ni el millor, 
és quelcom més que només té sentit i valor si els hi serveix d’alguna cosa a les persones 
amb les quals treballo. És a dir, la meva competència professional és la competència 
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dels altres. Evidentment, parlo d’una competència professional que implica moltes 
coses: saber saber, saber fer, saber ser i, també, saber sentir.

Tot i que soni agosarat, fa temps que penso que els que optem per una acció professional 
compromesa amb les xarxes socials, amb la relació i el treball amb altres, hauríem de 
tenir més cura de la nostra «educació sentimental». Per sort, més enllà de la ciència i 
la tècnica hi ha vida, relacions, afectes, emocions i vivències que, sense quasi adonar-
nos, ja formen part del nostre viatge vital i ens fan sentir que allò que fem, malgrat 
les moltes dificultats i vicissituds que trobem pel camí, és una experiència única en 
la qual val la pena deixar una mica de nosaltres mateixos. Per tant, per a mi, un bon 
professional no és qui articula discursos brillants i té moltes habilitats tècniques. 
Un professional autèntic és qui suma a totes aquestes competències la capacitat 
d’apassionar-se i comprometre’s en la seva tasca, construint ponts i camins entre la 
seva experiència i la que produeixen les xarxes socials en les quals s’hi implica.

el nostre desenvolupament professional i la concepció que tenim del saber i 
de l’aprenentatge

En coherència amb tot el que fins ara he plantejat, és obvi que el nostre desenvolupament 
professional escapa del domini estrictament conceptual i instrumental, i té a veure 
també amb un aprenentatge ètic, relacional i vivencial. Aquest aprenentatge global, 
per a mi, té un context privilegiat en la pràctica quotidiana si, a partir de l’exercici de la 
sistematització, interroguem la nostra experiència i reflexionem sobre ella. La pràctica 
conscient, associada a la dimensió artística de la intervenció amb les xarxes socials, 
és imprescindible per operar en situacions d’alta incertesa, complexitat i singularitat, 
les quals reclamen abordatges pertinents per a cada situació particular. Per tant, 
l’aprenentatge és el motor de la pràctica i la pràctica és (o hauria de ser) una història 
compartida d’aprenentatge.

Per més experiència que tinguem, aquesta mai és suficient i, fins i tot, el bagatge 
que anem incorporant permanentment pot trair-nos i convertir-se en un obstacle. 
Aprendre és el resultat d’una experiència radical que es construeix de mica en mica, a 
foc lent, una recerca permanent, l’opció valenta de ser capaços de desfer-nos a cada pas 
del saber acumulat al llarg del nostre transitar.

Crec que només són especialistes en treballar amb les xarxes socials aquells que creuen 
en elles, que aprenen d’elles, i que inventen cada dia formes i maneres de fer-les 
funcionar i ajudar-les a desenvolupar-se, per tal que es vagin fent més solidàries i més 
productives socialment. El treball en xarxa és producció col·lectiva d’un saber crític i 
radical, un «saber frontera», fet d’allò nostre i d’allò dels altres, capaç de posar en crisi 
el saber expert per deixar espai al saber dels altres, el d’aquells que durant molt de 
temps han estat per a nosaltres objecte d’atenció però no subjectes de saber.
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Des d’aquesta concepció de l’aprenentatge rellevant, ja fa temps que qüestiono 
l’eficàcia dels models formatius tradicionals. L’experiència em reafirma en el major 
impacte que tenen altres fórmules, com ara les basades en l’acció-reflexió-acció i 
l’acompanyament expert als professionals en projectes concrets d’intervenció o en la 
modalitat d’autoaprenentatge en el lloc de treball, a partir de la qual professionals 
experimentats serveixen de model per a altres companys. També, les comunitats de 
pràctica, enteses com a espais autoorganitzats d’aprenentatge on hi ha intercanvi de 
saber pràctic, em sembla una bona manera d’aprofitar tot el capital social i la riquesa 
de coneixement acumulat en les nostres organitzacions que no sempre està prou 
reconeguda i valorada. Per tant, l’aprenentatge en els nostres serveis socials d’atenció 
primària també té a veure, com en el treball amb les xarxes comunitàries, amb la 
relació, l’intercanvi, la participació, el compromís col·lectiu, la producció de saber, el 
canvi i la millora contínua.

la influència dels contextos organitzatius en les nostres pràctiques i, a 
l’inrevés, de nosaltres, els professionals, en els contextos organitzatius

Arribats fins aquí, com imagino el que molts de vosaltres esteu pensant, vull fer també 
una incursió dins els nostres contextos organitzatius, els quals no són una variable 
independent de la nostra acció tècnica, tot al contrari, la influeixen i força.

Cal reconèixer que a les institucions en les quals treballem (menys obertes, receptives 
i flexibles a l’entorn social del que seria desitjable) no sempre trobem condicions 
afavoridores per exercitar una pràctica social orientada a la promoció de les xarxes 
socials.

Però, malgrat els condicionaments i els límits que tots tenim en els nostres contextos 
organitzatius, també és cert que sempre existeixen en ells marges de llibertat que, si 
els sabem utilitzar estratègicament com a territori d’influència i de negociació, dins de 
les xarxes de complicitat i el joc relacional de les nostres institucions, són font de poder 
tècnic. Per això, crec que els professionals hem de reivindicar la nostra autoritat tècnica 
en el marc de les institucions en les quals treballem, entesa aquesta autoritat tècnica 
com la capacitat de ser i sentir-nos autors, de defensar models professionals i dissenys 
organitzatius més ecològics i connectats amb l’entorn, d’apostar (en complicitat amb 
els actors dels diferents nivells organitzatius) per la innovació i la millora contínua de 
les respostes que oferim a la ciutadania.

La creació d’estats d’opinió que promoguin el debat i el canvi de tendències en l’atenció 
social primària ha de començar en el marc de les nostres institucions, i desplaçar així 
tota forma de submissió i de victimisme que mai ha estat, ni serà, motor de mobilització 
social. També crec que ens cal un tipus de lideratge orientat al desenvolupament 
d’allò que José Antonio Marina anomena «organitzacions intel·ligents», que serien 

Col·loqui 2007



29

aquelles capaces d’aconseguir que un col·lectiu de persones no extraordinàries 
produeixin resultats extraordinaris, a partir d’aportar el bo i millor d’elles mateixes i 
d’interrelacionar-se eficaçment cap a dins i cap a fora de la seva institució.

Cada cop més, la iniciativa personal serà molt valuosa en els nostres serveis, però 
dins del context de xarxes i equips professionals. Les exigències dels nous temps, 
les turbulències i les altes dosis d’incertesa presents en les realitats socials on hem 
d’intervenir imposen la realització de tasques que reclamen una intel·ligència flexible 
i una capacitat d’aprenentatge extrema. I això només és possible mitjançant equips 
multidisciplinaris que (superant les fronteres i les rigideses internes dels diferents 
dispositius d’acció social que conflueixin en un territori) han de crear amb inventiva en 
el marc de projectes cada cop més complexos, en els quals la cooperació i la comunicació 
ràpida, constant i eficaç entre els diferents actors implicats és la clau de l’èxit.

el paper de la col·lectivitat professional com a agent actiu en l’orientació de 
les polítiques i les pràctiques socials

Desbordant l’espai particular de cadascuna de les nostres organitzacions, crec que 
també és necessari crear esperit de col·lectivitat entre tots aquells que treballem a 
l’atenció social primària. I això passa, en bona part, al meu parer, per aconseguir que 
les bones pràctiques professionals abandonin el seu discret anonimat i tinguin una 
àmplia difusió mitjançant xarxes d’intercanvi.

Sistematitzar la nostra pràctica per reflexionar sobre ella i elaborar productes que 
es puguin socialitzar, serveix perquè altres col·legues la puguin conèixer i inspirar-s’hi 
en ella per construir quelcom nou en el seu context particular de feina. Per això, 
insisteixo, és necessari que el funcionament en xarxa es faci extensible també a tots 
aquells professionals compromesos amb models de treball crítics i innovadors, i així 
es garanteixi que aquest intercanvi vagi, progressivament, renovant la cosmovisió i la 
praxis del conjunt professional.

Fer possibles aquestes xarxes d’intercanvi és qüestió de voluntat, de constància, de 
condicions i de mitjans adequats. És evident que, en aquest darrer pla dels mitjans, 
l’aliança amb les altres xarxes, les informàtiques, ens posiciona avui per avui millor que 
mai per fer viable aquesta tasca de transferència que proposo.

Tot i que ja sé que durant molt de temps s’ha dit que hem de fugir de «les receptes» en 
el treball social, sempre que defenso aquesta necessitat de crear xarxes per compartir 
coneixement i experiència entre els professionals de l’atenció social primària, penso 
en el sentit originari d’una cosa molt vinculada a l’univers femení com és la recepta 
de cuina. Em refereixo a la recepta entesa com una forma de transmetre un saber 
creatiu que neix de la pròpia pràctica, un saber mai fix i que sempre anem millorant a 
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partir del que experimentem per nosaltres mateixos, i dels consells i aportacions que 
rebem d’altres, un saber que ens convida a provar, a innovar, a modificar determinats 
ingredients, o les quantitats d’aquests, o la temperatura del forn, a sentir que allò que 
hem elaborat és un producte únic i valuós. Com únics i valuosos són molts projectes i 
experiències que, a petita escala, ens demostren dia a dia que des dels serveis socials 
d’atenció primària un altre treball social és possible. El reconeixement del valor i de 
l’autoritat que tenen les pràctiques dels altres és allò que ens dóna mesura de nosaltres 
mateixos, allò que ens aporta pautes i alè per continuar experimentant.

En definitiva, crear esperit de col·lectivitat entre els professionals de l’atenció social 
primària implica que en el marc de les xarxes d’intercanvi que proposo la paraula i la 
relació tornin a ser per a nosaltres un miracle, un edificant elixir capaç de refrescar-nos 
i d’evitar que defallim durant el viatge.

Fins aquí aquestes reflexions que són retalls del meu quadern de bitàcola i que espero 
hagin provocat en vosaltres certes ressonàncies i algun que altre estímul per continuar 
aprofundint, en altres espais, algunes de les qüestions que a l’entorn del tema de les 
xarxes socials i l’atenció social primària, per les limitacions de temps, avui jo només he 
presentat de manera molt sintètica i panoràmica.

M’agradaria molt que les jornades de l’any vinent esdevinguin una conversa (iniciada 
ja amb aquest col·loqui) al llarg de la qual reflexionar junts a fons i ampliar el nostre 
camp de visió i d’acció a «la primària». El moment actual i els reptes que tenim davant 
nostre, insisteixo, ho reclamen i ens conviden a assajar altres mirades que ens ajudin a 
veure coses noves on potser abans no veiem res i a anomenar d’una forma nova allò de 
sempre i que facin possible repensar «la primària» des d’un altre lloc.

I ara voldria tancar la meva exposició, com l’he començat: amb una metàfora, però 
en aquest cas cinematogràfica. En la meva tasca docent, quan parlo de la importància 
d’aprendre a incorporar una mirada nova en l’acció comunitària, acostumo a utilitzar 
com a material didàctic una excel·lent pel·lícula: En construcción, del director José Luis 
Guerin. Imagino que molts de vosaltres l’heu vista (qui no, la hi recomano) i coneixeu 
el seu argument, que tracta de com afecta al microcosmos humà que l’envolta la 
construcció d’un edifici en ple procés de remodelació del casc antic de Barcelona.

M’agradaria que veiéssim junts alguna de les magnífiques escenes de la pel·lícula, però 
les limitacions de temps no ens ho permeten. Per això, he triat un fragment molt breu, 
de dos minuts, d’una entrevista en la qual Guerin parla de la seva pel·lícula i, sobretot, 
de la seva forma tan original i personal d’entendre el cinema. Amb el seu permís, em 
prenc la confiança de fer meves les seves paraules, i traçar un paral·lelisme entre el que 
ell explica sobre el procés de filmació i la concepció que us he intentat transmetre sobre 
com entenc el procés d’acció des de la perspectiva de les xarxes socials. Difícilment jo, 

Col·loqui 2007
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amb tan poques paraules i tan ben dites, hagués trobat una manera millor de rescatar i 
subratllar, a tall de conclusions, les que crec són les idees clau de la meva exposició.

[Transcripció de les paraules de J. L. Guerin en el transcurs del fragment 
d’entrevista projectat:]4

Es una experiencia, una experiencia el rodaje, que además vas entendiendo, 
vas descubriendo tú mismo a medida que vas rodando. De alguna manera, yo 
era el primer espectador sorprendido de la película que estaba haciendo. Y 
eso era lo que me estimulaba de esta película: no partir de un guión cerrado 
(el cine suele concebirse así, como la ejecución de un plan previsto). Yo quería 
ir descubriendo la película que estaba haciendo. De tal modo que íbamos 
alternando fases de rodaje con fases de montaje. En el montaje analizábamos el 
material, las secuencias que se iban formando, el desarrollo de los personajes, 
y ese análisis sobre la mesa de montaje nos permitía programar, prever 
posibles líneas de rodaje posteriores. Digamos, que esa alternancia de rodaje 
y montaje sería lo que vendría a suplir la idea de guión. Porque, en fin, la 
película aún siendo de naturaleza documental creo que tiene una estructura, 
una secuencialidad, una relación de causas y efectos que la hacen muy similar 
a una narrativa de una película de ficción.

Cuando yo montaba esta película, más siendo una experiencia tan larga, de tres 
años, me preguntaba: ¿quién diablos va a querer ver una película de paletas 
y de obras? Entonces la respuesta fue absolutamente algo imprevisible para 
mí porque fue muy buena, muy buena. Me beneficié de unos personajes y de 
unos diálogos maravillosos que yo nunca habría podido ni sabido escribir, que 
daban algo nuevo y desconocido para mí, que hicieron que la película tuviera 
un componente popular del que carecían otras películas mías.]

Jo també ho crec. Si la història que he construït per compartir avui amb vosaltres té 
algun valor és que és una història que no em pertany i que, per mi mateixa, mai hagués 
trobat prou inspiració i recursos per crear-la. El deute el tinc amb tantes persones 
que, de diferent forma, des de diferents xarxes (comunitàries i professionals), han 
acompanyat el meu pas per l’atenció social primària. Ara també el tinc amb vosaltres.

Moltes gràcies.

Barcelona, 25 d’abril de 2007

4. Aquesta entrevista figura en la presentació de la pel·lícula que inclou l’edició del film realitzada pel diari 
El País (Col·lecció Un País de Cine 2).

Xarxes socials: una altra mirada des de l’atenció primària
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PresentacIons terrItorIals

Durant la tardor de 2007 va tenir lloc la presentació oficial de les VII JSSAP 
a les quatre capitals de província. A banda d’informar els assistents sobre 

les Jornades, diferents professionals de cada territori van presentar  
experiències del seu treball en xarxa.
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ProJecte comIssIó serVeIs socIals I salUt 
dIstrIcte de gràcIa

Almudena Alfonso, Marisol Fernández, Adoración Garmón, Merche Molina, Susana 
Durán, Gemma Díaz, Olga Alonso, Cristina Bravo, Marta Salbrés, Pilar Minguillón i Pilar 
Hernández, professionals del Projecte Comissió Serveis Socials i Salut Districte de Gràcia, i 
Pilar Lleonart, directora del Projecte.

El fet de compartir territori provoca que, en nombroses ocasions, els diferents serveis 
d’atenció primària, tant de salut com de serveis socials, ens trobem treballant amb les 
mateixes persones, o bé que l’atenció que els dispensem des del nostre servei requereixi 
del suport o del traspàs del cas a d’altres serveis amb diferents funcions. Al llarg dels 
últims anys, han sorgit nous recursos, tràmits, encàrrecs polítics... que han suposat, 
per una banda, una major implicació dels dos serveis i, per altra, una necessitat de 
treballar de manera més coordinada i en xarxa. Un exemple d’això el trobem en l’actual 
Llei de la dependència.

D’altra banda, com a professionals també tenim la necessitat de trobar-nos entre 
nosaltres per poder parlar obertament dels nostres dubtes, els conflictes que 
puguin sorgir, l’optimització de la feina i les emocions que ens genera la nostra tasca 
quotidiana. És per això que l’any 2003 vam impulsar des de Serveis Socials la creació 
d’una comissió de treball en què participessin els equips d’atenció primària en salut i 
serveis socials del Districte de Gràcia. 

Durant aquest temps, s’ha anat evolucionant fins al moment actual, i s’ha inclòs a la 
comissió d’altres serveis més especialitzats (PADES, CSMA) i de forma puntual, també 
s’hi ha incorporat l’EAIA.

Arran d’aquestes incorporacions, han sorgit dos grups de treball centrats en el 
maltractament a la gent gran i a la infància de Gràcia. El treball en aquests grups ha 
permès la integració d’altres membres dels equips de salut, serveis socials i educatius 
que no formaven part de la comissió.

Tot això facilita portar a terme una tasca interdisciplinària i en xarxa.

La comissió té com a objectius principals:
— Portar a terme un treball de millora dels circuits de comunicació i derivació.
— Portar a terme treballs des de la dimensió grupal i comunitària
— Manteniment i estabilització de la Comissió de Serveis Socials i Salut.

Aquests objectius generals es poden concretar en objectius més operatius:
— Incorporació, seguiment i revisió del protocol de derivació als nous recursos i     

serveis que s’incorporin a la comissió de treball.
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— Manteniment i millora de la coordinació de casos dels diferents equips que  
intervenen a la comissió.

— Intercanvi d’informació amb els diferents recursos, serveis i programes que cada  
equip utilitza a la seva quotidianeitat i, a posteriori, fer partícips del coneixement  
d’aquests recursos i serveis els diferents membres dels equips de salut i serveis  
socials del districte.

— Establiment de vies de resolució de possibles conflictes en el treball conjunt de  
casos.

— Impuls de la creació de grups de treball que ens portin a abordar el tema de la  
sensibilització, la prevenció i la promoció social.

— Creació d’una bona xarxa de treball entre els diferents equips que ens permeti  
intervenir des d’un vessant multidisciplinari.

— Aconseguir dur a terme les sessions establertes.
— Aconseguir i mantenir un alt grau de motivació amb els participants de la  

comissió.

Per aconseguir aquests objectius ens proposem reunions mensuals rotatòries de dues 
hores (excepte en períodes vacacionals) a tots els serveis participants que disposin 
de l’espai adient. Al final de la sessió, s’estableix l’ordre del dia i el lloc per a la sessió 
següent. El servei acollidor de cada reunió de la comissió és l’encarregat de realitzar 
l’acta i moderar la sessió. Els membres de la comissió es comuniquen periòdicament 
per correu electrònic.

Els recursos per portar a terme aquest projecte són exclusivament humans. 
Actualment, l’única disciplina representada a la comissió és la del treball social. No és 
així al grup de treball d’infància, que està representat per altres professions: educador 
social, psicopedagog i, en un futur pròxim, metges i infermeres. Els membres fixes 
de la comissió són 7 persones que pertanyen als serveis següents: els dos centres de 
serveis socials del districte de Gràcia, els ABS Pare Claret i Larrard, el PADES de Gràcia 
Sud i el Centre de Salut Mental d’Adults de Gràcia.

També tenim establert realitzar una sessió anual d’avaluació en què es revisin els 
objectius i activitats del projecte, com poden ser: el protocol de derivació de casos, les 
sessions de coordinació dels equips i de reunió de la comissió, el nivell de satisfacció 
dels participants, etc.

Des de la comissió, creiem en la necessitat del treball en xarxa per optimitzar la nostra 
tasca, aprofitar els recursos, millorar les relacions entre els serveis, treballar des de la 
proximitat i no des de la distància, des de la confiança i no des del desconeixement, per 
tal de donar un bon servei al subjecte del nostre projecte, que és el ciutadà.

Barcelona, 9 d’octubre de 2007

Barcelona
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xarxa lleIdatana de llUIta contra 
la Pobresa I l’exclUsIó socIal

Joan Canut, cap de la UT de lluita contra la pobresa i l’exclusió social de la Regidoria de 
Serveis Personals de l’Ajuntament de Lleida.

Es constitueix l’any 1998 com a espai de coordinació i de treball conjunt sense 
personalitat jurídica pròpia. 

Al començament, està formada per l’Ajuntament de Lleida, Càritas, Creu Roja, 
Fundació St. Ignasi de Loiola i CECAS. De manera informal i dinàmica, d’acord amb les 
necessitats, es van ampliant les entitats que en formen part.

Per què cal treballar en xarxa? 
Ajuda a rendibilitzar els recursos, ja que permet un coneixement millor dels •	
recursos del territori i evita duplicitats.
Promou l’anàlisi conjunta dels reptes nous.•	
Permet aplicar estratègies més adequades.•	

Funcionament de la Xarxa Lleidatana de Lluita contra la Pobresa
El seu funcionament és dinàmic i respon a les necessitats detectades i als projectes 
específics que cal endegar per donar resposta a aquestes necessitats. En funció del 
camp específic que s’hagi de tractar (atenció als temporers, acollida de persones sense 
llar, atenció a persones usuàries de drogues, etc.), hi intervenen de manera més activa 
unes entitats o altres.

Funciona amb dos nivells:

1. Comissió de representants.
2. Comissió tècnica.

En el nivell tècnic es reuneixen els professionals diversos que tracten una necessitat 
específica i/o apliquen un projecte d’intervenció concret. El treball tècnic permet 
elaborar propostes conjuntes.

Aquestes propostes es presenten en un segon nivell a la Comissió de Representants, 
formada pels directius de les entitats de la Xarxa que, si ho consideren escaient, 
aproven les propostes tècniques.

Aquest funcionament s’ha mostrat eficaç, tant pel que fa a l’anàlisi conjunta de la 
realitat, com a la creació, el seguiment i l’avaluació de projectes comuns.

Com a exponent del treball en xarxa que es realitza a Lleida, presentem aquest 
projecte:
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atenció i acollida a les persones que arriben a lleida durant la campanya de 
la fruita 

Justificació
La ciutat de Lleida, rep cada any, a l’estiu, un gran nombre de persones per a la campanya 
de la fruita. L’atenció a aquestes persones requereix intervencions adreçades a dos 
aspectes diferenciats:

D’una banda, la qüestió laboral que cada cop està més organitzada tant pel que fa 
a les administracions vinculades com pel que fa als sindicats tant d’empresaris com 
de treballadors. 

D’altra banda, l’atenció social adreçada a garantir els mínims de subsistència 
mentre les persones busquen feina, cosa que implica que tant administracions 
com entitats socials desenvolupin una xarxa comuna que permeti donar resposta 
a aquestes necessitats.

Tot i que l’organització de la campanya comporta molts contractes en origen, hi ha 
encara moltes persones que, sense tenir una contractació pactada, arriben amb les 
expectatives d’assumir contractes puntuals i excedents de feina no previstos o com a 
mà d’obra per als empresaris que no empren els recursos sindicals. 

Al llarg de les últimes edicions, hem observat un increment molt significatiu de les 
persones que, tot i no tenir documentació per treballar, arriben a les nostres contrades 
amb la intenció de cercar feina i aquest grup va ser el majoritari l’estiu passat. Aquestes 
persones, que vénen amb situacions personals diferents, tant de salut com de caire 
administratiu, presenten un estat de precarietat més intens i durador. Treballen 
pocs dies a la campanya i les condicions que han de suportar són més dures. També 
hem detectat que arriben abans a la ciutat i saturen els serveis adreçats a l’atenció de 
persones sense llar. Aquesta realitat provoca que tot i que no augmenta el nombre 
total d’usuaris, sí que creix la demanda de serveis.

Per atendre aquestes persones, s’organitzen un seguit de serveis, alguns dels quals 
estan actius tot l’any, però s’han de reforçar, i d’altres s’han de crear de nou. 

Conscients de les dificultats que representa atendre un volum tan important de 
persones, amb necessitats bàsiques per cobrir i concentrades en un període de temps 
limitat, es duu a terme aquest projecte en què entitats socials i Ajuntament es coordinen 
i vinculen per tal de donar una atenció millor a les persones.

A la campanya d’estiu del 2002, es va crear l’Oficina d’Atenció Social per a temporers, 
una oficina única per atendre aquelles persones que arriben durant la campanya, des 

Lleida
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de la qual se centralitza la gestió dels recursos i les derivacions als altres recursos 
(específics o no) de campanya.

D’acord amb les dades registrades des del 2002, hem d’estar preparats per atendre 
entre 800 i 1.200 persones diferents, de les quals possiblement el 60% estaran en una 
situació laboral no regularitzada i, per tant, obtindran a la campanya uns ingressos 
molt limitats. 

Qui hi participa?
Impulsat per la Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública de l’Ajuntament de 
Lleida, i amb la participació d’/de:

ADRA•	
Càritas Diocesana•	
Creu Roja•	
Esclat•	
Fundació Social St. Ignasi de Loiola•	
Lleida Solidària-MPDL•	

A més d’altres entitats que donen suports puntuals a aspectes diversos del projecte.

Com funciona?

Com es pot observar al gràfic, els serveis s’articulen al voltant d’una Oficina Única que 
acredita els usuaris per tal que puguin utilitzar els recursos que ofereix el projecte. 
Aquest sistema ens permet ordenar els fluxos i evitar duplicitats. 

Presentacions territorials
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Les entitats participants es coordinen per oferir ajuda humanitària als temporers sense 
recursos mitjançant l’aportació de professionals, voluntaris i recursos materials.

El volum de persones ateses, entre 800 i 1.200, i la situació de precarietat que presenten 
(la majoria són estrangers indocumentats que viuen al carrer) fa que la intervenció en 
xarxa sigui la manera més efectiva d’afrontar aquesta situació que per ella mateixa 
desbordaria qualsevol altra actuació no coordinada.

Lleida, 18 de setembre de 2008

Lleida
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HIstÒrIa d’Un, HIstÒrIa de dos, 
HIstÒrIa de molts

Sònia López, tècnica en animació sociocultural, i Pat Velilla, educadora social.

Agraïments

Al Lluís Canals, per donar-nos l’oportunitat de permetre’ns «parar a pensar» en la feina 
que fem i oferir-nos l’opció d’escriure un article per a Quaderns.5

Al Dídac Boix i al Jaume Rafí, com a professionals que van obrir camí en el treball en 
equip a Bonavista. A l’Agustí Ferrandiz, com a educador que comença amb la Sònia tot 
plantejant una forma de treball que després la Pat va poder continuar.

Cal tenir en compte que treballem per a unes institucions, com l’Institut Municipal de 
Serveis Socials de Tarragona (IMSST), que en un moment donat va afavorir el treball 
en equip amb professionals de diferents rols, i l’Ajuntament de Salou, que va facilitar 
la incorporació d’una nova figura professional en la seva plantilla.

A més a més, cal no oblidar tots aquells altres professionals, com ara monitors/ores de 
lleure, mestres, treballadors/ores socials, etc. que van col·laborar en què el treball que 
preteníem fer fos possible. 

Així mateix, volem donar les gràcies als ciutadans; sense ells difícilment treballaríem.

Presentació

La nostra experiència com a tal l’expliquem en primera persona, però pensem que ha 
estat una construcció de tots aquells amb els quals hem treballat.

En l’actualitat la Pat, des del mes de gener del 2007, està treballant a l’IMSST a 
l’EBASP de Part Baixa com a responsable dels Projectes d’Intervenció Socioeducativa i 
responsable dels Projectes de Col·laboració amb els Centres Educatius (juntament amb 
un altre company), a la ciutat de Tarragona. 

La Sònia, ara amb permís de maternitat, però contractada com a animadora 
sociocultural per l’Ajuntament de Salou a la Regidoria d’Igualtat i Ciutadania (que no 
a la de Benestar Social).

L’experiència que volem donar a conèixer és del període en què la Pat i la Sònia 
treballaven juntes:

5. LÓPEZ, Sònia; VELILLA, Pat. Història d’un, història de dos, història de molts. Quaderns d’Educació Social, 
2007, núm. 9, p. 99-111.
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al barri de Bonavista on ja hi havia la Sònia (la qual va arribar al desembre del •	
2000 i s’hi va estar fins al maig del 2005) i s’hi incorpora la Pat (a l’octubre del 
2001 fins que la canvien de zona a mitjan 2003). 
i l’experiència de Salou on ja treballava la Pat (des del novembre del 2003) i arriba •	
la Sònia al maig del 2005 fins al desembre del 2007, quan la Pat marxa de nou a 
l’IMSST. 

A Bonavista es va poder treballar en xarxa pels antecedents que ja teníem, per 
la idiosincràsia del barri. A Salou, atès el volum de feina, per coneixements i per 
l’experiència ja viscuda dels tècnics en aquest estil de treball, es va promoure la 
incorporació d’una nova companya a l’equip.

treball en xarxa a bonavista

Bonavista és un barri de Tarragona que ja supera els 8.000 habitants. Compta, entre 
d’altres, amb associacions, entitats, esplais, dos centres escolars, una Àrea Bàsica de 
Salut, una llar d’avis, etc. És un barri on es fa molta «vida de carrer» i on el Centre Cívic 
Municipal és un punt més de trobada. 

Al centre cívic estan ubicats l’UBASP del barri i l’ASC. El centre, a més, és obert a les 
entitats i associacions del barri, que també poden fer ús de les instal·lacions, prèvia 
demanda a l’ASC.

Al Centre Cívic de Bonavista, quan va començar a treballar la Sònia ja existien 
precedents de col·laboració entre les figures anteriors de l’ES d’Atenció Primària i l’ASC 
del centre cívic, en un programa adreçat a joves on hi existien activitats adreçades a 
tota la població juvenil i estava limitat només pel nombre de places i projectes adreçats 
a un perfil concret de jove. La coordinació i la col·laboració entre els tècnics consistia a:

elaborar conjuntament la programació.1. 
realitzar un seguiment, supervisió i avaluació conjunt de tots el projectes i 2. 
activitats.
decidir conjuntament a quins joves pertanyents a projectes tancats seria positiu 3. 
derivar-los a projectes oberts.

Aquests eren projectes d’oci i temps lliure, com per exemple: taller de teatre, formació 
de monitors i inserció a un esplai de voluntaris, i els joves derivats pertanyien al grup 
de centre obert d’adolescents (abans de la implantació de l’ESO).

Aquesta forma de treballar amb el temps es va estendre als projectes de nova creació. 
Els projectes els diferenciàvem en funció del professional que el gestionava i vam 
trobar llavors:

els gestionats únicament per l’ASC, com teatre, entorn i natura, formació de •	
monitors, voluntaris, casal d’estiu i ludoteca.

Tarragona
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els gestionats per l’ES, com el •	 CO i el Mou-te.
els projectes de col·laboració: l’Aula Estudi, l’•	 Expressa’t, La Cafetera.

Volem destacar que el projecte Mou-te va facilitar el contacte amb les escoles del barri 
i ens va apropar per, alhora, enriquir-nos mútuament, ja que, fruit de la relació, se’ns 
va convidar a participar a les reunions de pares que els centres tenien, per donar a 
conèixer les activitats que es portaven a terme al Centre Cívic i van poder sorgir altres 
projectes nous com l’Expressa’t i l’Aula Estudi.

Així mateix, i seguint en aquesta línia, l’Eskurri Esplai, pel treball amb l’associació de 
veïns, va obrir la porta al treball conjunt per a la Festa Major, el Nadal, la setmana 
cultural, etc.

treball en xarxa a salou

Salou neix el 1989, fruit de la segregació amb Vila-seca. Actualment és un municipi 
de més de vint i dos mil habitants, amb quatre centres escolars públics, dos instituts 
d’educació secundària, un centre concertat, llars d’infants, llars d’avis, associacions de 
dones i d’immigrants, etc.

L’EBASP que hi ha al municipi pertany a l’Àrea Bàsica d’Atenció Social Primària del 
Consell Comarcal del Tarragonès. Al 2005, l’equip el formàvem dos educadors socials, 
tres assistents socials, vuit monitors de lleure i un auxiliar administratiu.

Després de fer una prospecció de zona, vam veure que l’oferta educativa i de lleure del 
municipi estava més centrada en el camp comercial i en activitats de caire poliesportiu. 
Vam detectar que mancaven recursos d’educació en les àrees de lleure, social i 
d’animació comunitària, que poguessin donar cobertura a la quantitat d’infants i de 
demandes existents a Salou.

És des de l’EBASP, l’any 2005, que vam apostar per mirar d’incidir en tots aquells 
àmbits educatius que més rellevància crèiem que tenien en el desenvolupament 
personal i social dels infants i joves: 

— Centre Obert El Dofí Màgic, amb l’escola de pares.
— La coordinació periòdica amb les llars d’infants, els CEIP i l’IES i amb un Projecte  

d’habilitats socials.
— A escala comunitària: coordinació amb entitats, associacions i serveis educatius 

(Comissió de Prevenció Educativa, pediatres, serveis de salut infantils i juvenils,  
justícia juvenil, etc.) i un fort desenvolupament d’activitats educatives comunitàries 
(casals d’estiu, colònies, parc de Nadal, activitats per a la Festa Major, etc.).

Com a educadors, valorem que no podem arribar a incidir en tots els vessants i és quan 
ens plantegem la possibilitat d’ampliar l’equip amb la figura d’un ASC.
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Quan entra la Sònia, inicialment desenvolupa tasques que ja estaven iniciades pels 
educadors (casals d’estiu, colònies, parc de Nadal, activitats per a la Festa Major, etc.) i 
amb el temps, fruit de la prospecció de la zona en què es van detectar noves situacions, 
s’han generat noves xarxes de treball entre els diferents tècnics de l’Ajuntament.

conclusions

Com el que intentem és, a través d’una experiència viscuda –parlar del treball en 
xarxa–, volem exposar, per una banda, com neixen i creixen dos projectes concrets 
com són l’Expressa’t i La Cafetera al barri de Bonavista i, per l’altra, les millores que ha 
tingut l’Àrea de Benestar Social i la Dona (regidoria anomenada així fins a les últimes 
eleccions) des de l’entrada de la Sònia.

Pel que fa als projectes Expressa’t i La Cafetera us remetem a l’article de Quaderns 
referenciat a la pàg. 41.

A Salou, amb la incorporació de la Sònia, es van poder millorar els recursos existents, 
així com la seva qualitat, crear-ne de nous, i es va optimitzar el treball transversal.
Amb exemples concrets podem dir:

Quant al casal d’estiu: millor funcionament en general (la Sònia hi ha dedicat molt •	
de temps); millora en l’atenció dels monitors i per tant també dels participants; 
millora de la relació amb altres entitats que també feien activitats d’estiu.
Quant a les colònies: inicialment estaven organitzades per l’Àrea de Benestar i, •	
fruit del treball realitzat, es decideix apostar pel treball transversal i es col·labora 
amb l’escola de música municipal per fer colònies. No calia duplicar recursos.
Parc de Nadal i campanya de Reis: millora de la relació amb el tècnic de joventut.•	
Marató de la sang.•	
Casals d’avis: realització conjunta d’activitats i assessorament tècnic a la llar •	
municipal. Organització de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran.
Dones: organització d’activitats conjuntes amb l’associació Grup de Dones de •	
Salou i desenvolupament d’activitats concretes en relació amb la festivitat del Dia 
de la Dona.
Pla d’entorn: portaveu de les accions que es portaven a terme des de l’Àrea de •	
Serveis Socials.

El que hem intentat, doncs, és millorar la realitat del territori on hem treballat, ja 
sigui un barri d’una gran ciutat o bé un municipi jove amb ganes de créixer. Ho hem 
fet partint de les necessitats detectades i, fins i tot, en alguna ocasió explicitades pels 
ciutadans, mitjançant l’aprofitament, la millora o la creació de recursos nous.

La interdisciplinarietat i el treball en xarxa són, doncs, segons la nostra particular 
experiència, les millors garanties per a l’enriquiment mutu entre professionals 

Tarragona



44

diferents i, alhora, per potenciar-ne les capacitats. Sovint, la conjunció de les pràctiques 
professionals té a veure amb el nivell de responsabilitat, de decisió, d’autonomia… 
però com que no triem les persones amb les quals treballem, cal que sigui la institució 
on es treballa la responsable de sistematitzar el treball en xarxa.

Tot i ser realitats territorials diferents, i les dimensions i característiques de les 
institucions molt diferents, pensem que el treball en xarxa és possible.

Al barri de Bonavista, on el territori és limitat i «petit», on qualsevol acte, decisió, 1. 
etc. s’ha escampat amb el vistiplau i consentiment de tots els professionals 
involucrats, però la institució que emmarca el dia a dia atén la realitat de Tarragona 
ciutat i la resta de barris. 
En canvi a Salou, hem intentat que la forma de treballar fos similar (atès el bon 2. 
resultat que teníem), tot i que el territori és molt ampli (més del doble de població), 
però la institució (l’Ajuntament de Salou i la regidoria) «petita», ha permès aquesta 
forma de treballar.

Tarragona, 7 de novembre de 2007
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grUP de reFlexIó àgora

Sera Sánchez, Maite Boldú i Blai Binaixa, professionals de l’Àrea de Benestar Social del 
Consell Comarcal de la Selva.

què és Àgora?

Àgora és un grup de treball, integrat per diferents professionals de l’Àrea de Benestar 
Social del Consell Comarcal de la Selva.

Aquest grup té bàsicament dos objectius. Un d’ells és la reflexió rigorosa sobre temes 
que afecten l’àmbit dels serveis socials en el sentit més genèric. L’altre és donar a 
conèixer fora de la nostra comarca tot el treball que es porta a terme dins l’Àrea de 
Benestar Social.

El grup va sorgir de les inquietuds dels professionals per poder compartir la feina 
diària amb altres companys i companyes i des de la convicció que només la reflexió 
i l’aprofundiment de la pràctica pot ser garantia d’una bona praxis. A la vegada, la 
reflexió sobre el propi treball ajuda a prevenir situacions de desgast professional que 
es donen sovint en les relacions d’ajuda.

La metodologia que utilitzem és: escollir un tema que sigui del nostre interès, 
aprofundir-hi a través de documentació teòrica, la reflexió en grup i l’experiència i 
posar-ho en comú a les reunions periòdiques.

La feina que ens hem proposat és la redacció d’articles d’opinió per enriquir el llegat 
escrit que hi ha sobre temes socials i la presentació de ponències i comunicacions a 
congressos i jornades de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol.

activitats

Durant tots aquests anys, Àgora ha participat en diferents jornades i ha presentat i 
escrit documents diversos.

— Escola d’interculturalitat de SER.GI. Setembre del 2001.
— Article sobre treball en xarxa http://www.selva.cat/benestar/agora.php.
— Participació en les Jornades Luso-Galaiques a Santiago de Compostela. 2002.
— Presentació d’una comunicació a les Jornades d’Atenció Primària amb un article 

sobre el burnout.
— Organització de la 1a. Jornada de Treball en Xarxa al Consell Comarcal de la 

Selva. Febrer del 2006.
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conclusions de la jornada sobre el treball en xarxa

El 17 de febrer del 2006, el grup Àgora va organitzar una jornada sobre el treball en 
xarxa, amb la participació de professionals de l’ensenyament, els serveis sanitaris, els 
serveis socials, la justícia, etc. de la comarca de la Selva.

Segons els tres grups de treball, es poden extreure les conclusions següents:

Actualment els professionals treballem en xarxa de manera puntual, especialment 1. 
quan es tracta de casos multiproblemàtics i en què concorre el treball de molts 
serveis.
Necessitem un protocol que emmarqui el treball en xarxa.2. 
Els professionals hauríem de ser flexibles i mostrar empatia amb els companys i 3. 
companyes.
Hem de distingir entre treball en xarxa i coordinació.4. 
S’observen dificultats d’alguns serveis davant el treball en xarxa (poca mobilitat, 5. 
horaris poc flexibles, manca de tradició en el treball en xarxa, formació, etc.).
Cal tenir en compte la xarxa significativa per a l’usuari.6. 
Amb el treball en xarxa s’aconsegueix:7. 

aportar seguretat als professionals i contribuir a la prevenció del •	 burnout.
optimitzar els recursos existents.•	
treballar per a la prevenció.•	
ampliar el coneixement que es té de cada usuari i professional.•	
confirmar que hi ha uns bons tractes vers cada usuari.•	

Cal fer pedagogia del treball en xarxa des de cada servei.8. 

Les conclusions a les quals va arribar el Sr. Alonso Varea, psicòleg i consultor expert en 
treball en xarxa convidat a les jornades, són les següents:

Per superar una certa frustració dels professionals, és important que cada equip 1. 
reconegui que no ho sap tot i que no ho pot tot. En canvi, entre tots aconseguim 
més saber i més poder, i així oferim més suport als usuaris i als mateixos 
professionals que formem part de la xarxa.

No cal que tothom tingui el 100% de la informació. Tampoc cal que el 100% dels 2. 
professionals estiguin d’acord a treballar en xarxa; poden començar els que en 
aquell moment tinguin motivació per fer-ho i així contribuir a crear un canvi 
cultural en la manera de fer.

Cultura de treball en xarxa: entesa no només com a treball en xarxa, sinó com a 3. 
potenciació i enfortiment de les xarxes socials existents, tant les formals com les  
informals (veïns, associacions, voluntariat, grups d’ajuda mútua). La cultura 
en xarxa hauria de permetre elaborar plans de millora que no només incloguin 
els usuaris, sinó el mateix professional, l’equip i la xarxa. Dins d’aquests plans  
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de millora, cal definir objectius concrets i possibles, que un cop assolits ens 
aportaran més energia per aconseguir nous objectius.

Un cas. a títol d’exemple

En el cas que abordem, tractarem d’ajudar, mitjançant la xarxa, un nucli familiar 
format per una mare i el seu fill de 9 anys per tal que puguin desenvolupar-se. Cal 
tenir en compte que són nouvinguts en un poble d’uns 8.000 habitants i que porten 
al darrere un llarg període de conflictes familiars i intervencions de l’EAIA de la zona 
on vivien abans que va acabar amb la separació dels pares i l’assumpció de la tutela del 
menor per part de la Generalitat. 

Construcció de la xarxa
L’activació corre a càrrec de l’EAIA mitjançant el Pla de Millora. Es proposa a la mare 
que assisteixi a un servei psicològic per violència domèstica i, al menor, seguiment 
amb el CSMIJ. 

Funcionalitat
La funció que pren l’EAIA té dos vessants: en relació amb els diferents serveis, s’actua 
de coordinador tant pel que fa al traspàs d’informació, com al suport mutu en la recerca 
d’estratègies d’actuació. En relació amb la família, es realitza una funció mediadora 
amb la comunitat i la família extensa, i s’ajuda a la recerca de recursos (tot això sense 
renunciar a la funció pròpia com a avaluador i de control de la tutela).

Hi ha un element fonamental que es vetlla perquè hi sigui sempre present i compartit 
per tota la xarxa i és que la mare hi sigui present perquè malgrat el seu trastorn, 
mostra uns «espais de possibilitat» en què es desenvolupa prou bé, i uns altres 
«d’impossibilitat», que són aquells on es manifesten de manera especial les seves 
limitacions. 

Ens trobem una mare amb pensament de tipus paranoic, en què quan una persona li 
desencadena aquesta lectura de la realitat en relació amb algun fet, se li desperten una 
sèrie de reaccions que van des de la desconfiança, la necessitat d’apartar-se, i, en casos 
extrems, la presència d’al·lucinacions que farien témer el pas a l’acció. Això requereix 
d’un maneig terapèutic sobre la mare, un sobre el fill i, en l‘àmbit de xarxa, acceptar 
la necessitat que, de tant en tant, té de separació de certes situacions o persones on 
ella hi projecta intencions negatives; saber, en definitiva, que les relacions amb els 
elements de la xarxa poden arribar a canviar de sentit. Per aquest motiu, s’intenta 
que la xarxa professional no estigui totalment lligada, almenys en la percepció de la 
mare, per tal que si en algun moment la mare necessita separar-se d’algun servei, no 
s’estengui la desconfiança a tota la xarxa.

Pel que fa al menor es procura que aquest tingui accés a aquells serveis que necessita 
i es procura en allò possible protegir-lo de la dinàmica de la mare, a la vegada que 
s’intenta un treball que l’ajudi a l’estructuració del «jo».
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Aspectes que han ajudat a mantenir la xarxa
— La voluntat de la mare que hi troba un camí per viabilitzar el seu projecte com a 

mare.
— També la implicació dels professionals que troben suport en la xarxa pel que 

fa a idees, a estratègies, en l’àmbit emocional, se senten acompanyats i troben 
reconeixement i motivació. 

— La fragilitat de la xarxa és que no està enquadrada en cap marc institucional, sinó 
que depèn dels professionals mateixos.

Evolució de la xarxa
Primera fase: Estructuració a partir del pla de millora.
Desenvolupament: màxima cohesió. Dels 9 als 11 anys del menor es manté un mateix 
funcionament i una permanència en els elements de la xarxa que permet que el menor 
es vagi desenvolupant. En aquest període, el servei que rep la desconfiança de la mare 
és l’escola, en gran part alimentat per les dificultats escolars que presenta el menor i la 
impossibilitat de la mare de donar-hi resposta adequada.

Crisi: Als 12 anys, producte del creixement del noi, de les seves exigències a la mare 
i de les demandes del pare de tenir permisos, s’arriba a una crisi en què els serveis 
donen suport per una marxa temporal del noi amb el seu pare. Es passa gairebé un any 
en què la mare es malfia de tots els serveis que fins llavors l’acompanyaven. El CSMIJ 
desapareix de la xarxa, les entrevistes amb l’EAIA són telefòniques i també es distancia 
del suport psicològic (ella l’acceptava perquè s’identificava com a víctima de violència 
domèstica).

Reestructuració: En el moment actual torna a demanar el suport de l’EAIA però amb 
reticències i motivada perquè es troba en contínues situacions de conflicte amb el fill. 
Aquest, només té el suport dels amics del carrer i està a l’espera d’un recurs UEC. 

Conclusions
La feina realitzada des del punt de vista del treball amb la xarxa ha permès que tots 
els implicats tinguin una major sintonia amb les particularitats de la família i com 
a conseqüència puguin ajustar-se i donar resposta durant els períodes de crisi. No 
obstant, ha faltat trobar un recurs de lleure que ajudés el menor i on aquest se sentís 
lliure del món que construeix i controla la mare, sota les seves percepcions, sovint 
deformades, de la realitat. 
Durant aquest temps, no ha aparegut cap figura que pogués tenir una funció de 
referent del noi.

Girona, 21 de novembre de 2007
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Programa

dijous 15 de maig de 2008

8.30 h - 9.00 h Entrega de documentació

9.05 h - 9.30 h Benvinguda i presentació

Hble. Sra. Carme Capdevila i Palau. Consellera d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya.

Il·lm. Sr. Ricard Josep Gomà i Carmona. Tinent d’alcalde d’Acció Social i 
Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona.

Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña. Presidenta delegada de l’Àrea de 
Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

Sra. Maite Mauricio i Jareño.	 Presidenta	 del	 Col•legi	 d’Educadores	 i	
Educadors Socials de Catalunya.

Sr. Jaume Almenara i Aloy.	 Degà	 del	 Col•legi	 Oficial	 de	 Psicòlegs	 de	
Catalunya.

Sra. M. Pilar Puig i Giner.	Presidenta	del	Col•legi	Oficial	de	Diplomats	en	
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya.

Sra. Maria Rosa Monreal Bel. Presidenta del Comitè Organitzador-Científic 
de les VII JSSAP.

9.30 h - 11.00 h Conferència inaugural: “Usos possibles de la xarxa”, a càrrec del Sr. José 
Ramón Ubieto, coordinador del projecte Interxarxes. 

11.00 h - 11.30 h Pausa – Cafè

11.30 h - 14.00 h Comunicacions de professionals

Espai 1
 Projecte Cicerone: creant xarxes d’acollida (L’Hospitalet)•	
 Programa ‘Fem Xarxa’ de l’Associació Catalana per la Infància •	
Maltractada (Barcelona)
 Els altaveus de la gent gran (Consell Comarcal de La Segarra)•	

Espai 2
 Construint nous marcs de relació (Gavà)•	
 El Projecte Clau: un projecte de coresponsabilitat socioeducativa •	
(L’Hospitalet)
 Xarxa d’atenció a famílies i infància del Raval “XAFIR” (Barcelona)•	

Espai 3
 Una xarxa per cuidar els que cuiden (Barcelona)•	
 Desenvolupa’t per la convivència (Reus)•	
 L’experiència de treball compartit al Vallès Oriental (Consell •	
Comarcal del Vallès Oriental)
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14.00 h - 16.00 h Dinar

16.00 h - 16.30 h Cafè tertúlia

16.30 h - 18.30 h Taules rodones simultànies

Nou panorama legislatiu: consolidació de l’estat del benestar?

- Sr. Fernando Díaz Gallo, advocat i assessor jurídic de l’Àrea de Benestar 
Social de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

- Sr. Jordi Estivill, sociòleg.
- Sr. Vicenç Relats i Casas, periodista.

Taula rodona moderada pel Sr. Sergi Martínez, educador social, membre 
del Comitè Organitzador-Científic de les VII JSSAP

Supervisant professionals d’atenció primària: treball en equip i diagnòstic 
social

- Sra. Carmina Puig i Cruells, diplomada en Treball Social i psicòloga. 
Professora titular de la Universitat Rovira i Virgili i supervisora d’equips 
de serveis socials i educatius.

- Sr. Joan-Andreu Bajet i Royo, psicòleg clínic i psicoanalista de l’equip de 
supervisió de l’Àrea de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona.

- Sr. Òskar Ekai Pagoto, educador social i supervisor d’equips d’atenció 
primària.

Taula rodona moderada per la Sra. Mercedes Delgado Anguisola, psicòloga, 
membre del Comitè Organitzador-Científic de les VII JSSAP

divendres 16 de maig de 2008

8.30 h - 9.00 h Convocatòria i rebuda

9.00 h – 9.30 h Introducció a la taula rodona a càrrec de l’Il·ltre. Sr. Rafael Ribó, Síndic de 
Greuges de Catalunya.

9.30 h - 11.00 h Taula rodona

La ciutadania entre els sistemes d’educació, salut i serveis socials
Sra. Eva Fernández – , presidenta de la Federació de Veïns i Veïnes de 
Barcelona.
Sra. Teresa Montagut – , professora titular de Sociologia. Llicenciada en 
Econòmiques i Doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona.
  – Sra. Victòria Pelegrín Casanova, Tinent d’alcalde i Consellera de l’Àrea de 
Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona.
Sra. Marta Selva – , presidenta de l’Institut Català de les Dones.

Taula rodona moderada per la Sra. Carmen Martínez Esparcia, treballadora 
social, membre del Comitè Organitzador-Científic de les VII JSSAP.

11.00 h - 11.30 h Pausa – Cafè
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11.30 h - 13.30 h Conferència de cloenda: “El desenvolupament positiu de la joventut. Una 
responsabilitat de tots els agents socials”, a càrrec del Dr. Jacques Lecomte, 
doctor en Psicologia.

13.30 h - 14.00 h Conclusions i comiat

Sra. Maria Rosa Monreal Bel. Presidenta del Comitè Organitzador-Científic 
de les VII JSSAP.

Sra. Maite Mauricio i Jareño.	 Presidenta	 del	 Col•legi	 d’Educadores	 i	
Educadors Socials de Catalunya.

Sr. Jaume Almenara i Aloy.	 Degà	 del	 Col•legi	 Oficial	 de	 Psicòlegs	 de	
Catalunya.

Sra. M. Pilar Puig i Giner. Presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya.
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dIscUrs de benVIngUda a les VII JssaP

Maria Rosa Monreal, Presidenta del Comitè Organitzador-Científic.

Com a Presidenta del Comitè Organitzador-Científic, i també en nom del Comitè 
Assessor, us dono la benvinguda i agraeixo la vostra assistència en aquestes VII 
Jornades de Serveis Socials d’Atenció Primària que duraran només dos dies però que 
han implicat molta feina que hem fet amb molt de gust.

Aquest Comitè va començar a treballar en el mateix moment en què van acabar les 
anteriors jornades, partint de les vostres aportacions i avaluacions, que van ser la 
nostra primera guia.

Les VII Jornades es van fer públiques el 25 d’abril de 2007 després d’haver arribat al 
consens per triar el lema: “Treballem en xarxa en el sistema de serveis socials”. En 
aquell moment es va elaborar un primer document que va ser el nostre full de ruta.

La reflexió i difusió van continuar durant la tardor del 2007, en què es van oferir 
quatre espais de debat sobre quatre experiències de treball en xarxa a Barcelona, 
Lleida, Tarragona i Girona. Va ser en aquell moment, també, quan us vam demanar 
la vostra col·laboració en forma de comunicacions i pòsters, per tal de mantenir viva 
aquesta forma de participació que ha estat una de les millors valorades per vosaltres 
en les avaluacions de les anteriors edicions. Des d’aleshores un seguit de reunions de 
treball, debats i intercanvis d’idees han servit per elaborar el programa de ponents i 
taules rodones que us presentem per avui i demà.

Com els seus articles ens han acompanyat tot aquest temps no podia ser un altre 
qui inaugurés les Jornades: gaudirem de la presència d’en José Ramon Ubieto en la 
conferència inaugural, com a expert en treball en xarxa. Pel que fa a les taules rodones 
us volem presentar la xarxa des de diferents prismes: el context legislatiu, la supervisió 
i els ciutadans entre sistemes. A la cloenda hem volgut portar-vos un dels especialistes 
sobre la resiliència, com a nou element emergent dins dels marcs teòrics on ens podem 
emparar per a la pràctica diària: la conferència anirà a càrrec d’en Jacques Lecomte.

Durant aquest matí, a partir de les 11.30h, tindran lloc els espais de comunicacions. 
També hem preparat un espai on podreu visualitzar experiències de diferents grups de 
professionals que ens mostraran la seva feina en format de pòster.

Les comunicacions són un procés personal i professional d’exposar i pensar sobre el 
treball realitzat, i creiem que al llarg dels anys d’aquest sistema de benestar que tenim i 
tindrem, aquestes aportacions professionals seran un testimoni de professionalització 
i de compartir saber, que esdevindran una forma més de patrimoni cultural.
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Pensem que la innovació és fonamental per avançar, també pensem que les innovacions 
ens sustenten d’idees i projectes que sempre han existit. Aprofitem-los, treballem-
los realment fins a esgotar les seves possibilitats i després innovem. Trenquem 
reflexivament aquesta inèrcia que ens porta a l’acció per l’acció, a la innovació com a 
finalitat en si mateixa, al consum de projectes. Aprofitem les experiències que se’ns 
ofereixen i treballem-les en profunditat.

Desitgem que trobeu el tema que hem escollit per a aquestes Jornades tan interessant i 
enriquidor com nosaltres. La nostra experiència de treball com a grup de professionals 
ens ha fet pensar en la nostra relació com a equip de treball. Som professionals a qui 
ens costa qüestionar-nos; a qui de vegades se’ns plantegen dubtes… Tenim moments 
de compromís i de confiança, i també en tenim de rigor tècnic i metodològic. El 
professional dels serveis socials d’atenció primària fa permanentment un treball de 
sensibilització del treball en xarxa amb altres agents socials.

Personalment, comparteixo la fortuna d’aquells que hagueu tingut la sort de trobar 
companys en el territori, i aconsello, a aquells que no hagueu tingut aquesta experiència, 
que els busqueu, ja que sense ells el treball en xarxa es converteix en simples línies 
divisòries en un paper. Així que no dubteu, no tingueu por… La creativitat és un camí 
sense retorn que implica il·lusió contagiosa i complicitat entre desconeguts.

Avui i demà, NO us presentarem receptes del treball en xarxa, ja que aquesta està en 
construcció permanent, però SÍ que tindreu l’oportunitat de gaudir, de relacionar-vos, 
de xerrar, d’intercanviar… Aquestes Jornades ens seran d’utilitat en la mesura en què 
estenguem les nostres inquietuds més enllà de les mateixes, perquè ara és el moment 
de compartir amb un ponent allò que havíeu pensat un dia a la feina; perquè ara 
tindreu al costat un company d’una altra professió que viu i treballa a 100 quilòmetres 
de distància… Ara és el moment de treballar per la vostra xarxa.

En nom del Comitè Organitzador-Científic i Assessor, moltes gràcies!

VII JSSAP
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Usos PosIbles de la red

José Ramón Ubieto. Psicòleg, coordinador del Projecte Interxarxes.

Dedicar estas VII Jornadas SSAP al tema del trabajo en red es sin duda una oportunidad, 
diez años después, de revisar nuestras prácticas de red. Y no es casualidad que hayamos 
tenido que esperar una década para hacerlo. Es el tiempo –dicen– que hace falta para 
que una idea o una orientación tome forma sólida en el seno de un colectivo amplio y 
heterogéneo como es el nuestro.

El magnifico texto de presentación de estas jornadas ya destaca algunos cambios 
relevantes en el panorama de las políticas públicas y de atención a las personas: 
organizativos, legales y metodológicos. Tenemos un nuevo marco legal que afecta a 
nuestras funciones y roles, con una futura Ley de infancia que dará carta de naturaleza 
a las prácticas de red en el ámbito de la atención a la infancia y las familias. Es una 
ley a la que se añaden otras normativas recientes relativas a los servicios sociales, la 
educación y la salud, que también apuestan por estas prácticas.

Interesarse por el camino que nos ha precedido no es solo un ejercicio de memoria 
histórica, es además un requisito para comprender la situación actual y las posibilidades 
que nos ofrece.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

La historia de la intervención social en Cataluña tiene ya unos cuantos años. Sus 
inicios –como nos indica Montserrat Colomer6 en su emotivo libro El treball social que 
jo he viscut– fueron muy discretos y se remontan a la República, época (1932) en la que 
se fundó la Escola de Formació Social, la primera de estas características en el estado 
español.

Desde entonces hasta la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos 
(1979), la intervención social estuvo muy marcada, sobre todo en la época franquista, 
por la tutela moral y social del Estado y de la Iglesia y por un marcado acento benéfico. 
Todo ello no impidió a muchos profesionales valiosos y decididos, como la propia 
Montserrat Colomer, introducir en su método y en sus análisis una perspectiva 
comunitaria, capaz de trascender ese cariz paternalista que se adjudicaba al trabajo 
social. A su manera, y sin nombrarlas así, había ya unas prácticas de red en las que los 
profesionales, los ciudadanos y las propias familias participaban.

De hecho, fueron estos pasos previos los que tomaron forma y consistencia a partir de 
1979 en una primera etapa a la que corresponde un modelo organizativo de tipo 
comunitarista militante, heredero de estos movimientos sociales reivindicativos de 
la Transición, en el cual la función profesional aparece bajo cierta indiscriminación: 

6. COLOMER, Montserrat (2006). El treball social que jo he viscut. Barcelona: Impuls a l’Acció Social.
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«entre todos lo haremos todo», sería el lema operativo. El bienestar social y la idea 
misma de salud aparecen claramente enraizados en lo local y bajo un paradigma 
sociocomunitario, no hay salud y bienestar sin lazos sociales colectivos. Los servicios 
que se crean responden a esa lógica.

Con el declive de esta idea entramos en una nueva etapa, donde el eje del debate 
se desplaza hacia las discusiones economicistas. La década neoliberal de los 90 
viene acompañada de un nuevo discurso sobre el bienestar y la salud y de un nuevo 
modelo organizativo. Cierto crecimiento económico inicial permite desplegar nuevos 
dispositivos y nuevos programas que alimentan la idea de un individualismo 
triunfante que, a efectos operativos, se traduce en un «cada uno se basta en su casa» 
y en una fragmentación de los servicios y de la atención. La diferenciación de roles 
profesionales se acentúa y el sujeto se convierte en causa sui, él es agente y gestor de su 
problemática. Ahora el «asunto», para los especialistas, radica en la competencia por 
la pluralización de los «tratamientos» y por la legitimación institucional que de ellos 
haga el estado gestor. Los indicadores atienden básicamente a la eficiencia y la eficacia. 
Estos significantes «económicos» sustituyen a los caducos significantes «ideológicos», 
centrados entre el «bien» y el «estar» para todos.

Este discurso no es ajeno a los descubrimientos de la ciencia, en especial de las 
neurociencias y de la psicofarmacología, en lo referente a la salud mental y a las 
aportaciones del business management por lo que se refiere a las políticas sociales 
públicas. Es un momento social en el que constatamos un empuje a la atomización 
de los lazos sociales y a establecer como vínculo privilegiado el de cada uno con su 
satisfacción por la vía de los objetos varios a los que la técnica y el capitalismo le dan 
acceso. Cada uno queda, de esta manera, reducido a un cuerpo precario, carenciado, 
siempre en falta: el usuario-consumidor interpreta que sufre por la extracción de 
ese plus de satisfacción que le correspondería y no encuentra7. En su lugar, debe 
acomodarse a una felicidad limitada y además está impelido a hacerse cargo de sus 
propios vínculos sociales, a un permanente «Do it Yourself» (Háztelo tú mismo). 

Su expectativa, como sujeto demandante, de cuidados de salud y de prestaciones 
sociales es encontrar alivio al fenómeno creciente de la angustia. La vía regia para ese 
consuelo es la oferta de consumo, el catálogo de productos al que tiene derecho como 
ciudadano-consumidor. Por eso, encontramos una variedad de los modos de demanda: 
los hay que piden un tratamiento para su «sufrimiento» y los hay que van a por «su» 
dosis: sea esta medicamentosa o en forma de prestación social. 

Finalmente, encontramos un tercer momento en esta periodización, cuyo inicio 
podemos hacer coincidir con el cambio de siglo y que es ya una respuesta a la crisis del 
modelo anterior que, lógicamente, no ha desaparecido, puesto que perviven ambos. 

7. MILLER, J-A. (2006) «Las buenas noticias del progreso» en El Libro Blanco del psicoanálisis. Clínica y 
política. Barcelona: RBA.
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Ahora se trata de un discurso menos optimista sobre el presunto wellness, que pone el 
énfasis en la acción social y la ciudadanía. El Estado ya no aspira a hacerse cargo de esa 
felicidad prometida, pero tampoco confía en que cada uno, por su cuenta, la alcance y 
además debe velar porque esas vías individuales no supongan un problema de orden 
público8. Sobre todo, atendiendo al hecho de que las patologías crecientes, ligadas al 
acto y a las adicciones, atentan contra el lazo social y la convivencia misma. Por eso los 
servicios de salud y atención social tienen, en esta nueva etapa, el encargo de gestionar 
esas patologías de la postmodernidad: violencia, adicción, depresión y dispersión de 
la identidad.

El libro de Hillary Clinton9, It Takes a Village (1996) ya marcó el inicio de un nuevo 
modelo que trataba de recuperar el efecto terapéutico de lo colectivo y de los lazos 
comunitarios. Como en una dialéctica, se trataba, 20 años más tarde, de una nueva 
síntesis en la que conjugar, de otra manera, lo individual y lo colectivo. Para ello, el 
concepto estrella de red se ofrecía como paradigma de este nuevo modelo. 

Hoy, preguntar si un servicio trabaja en red es poco interesante, ya que todos los servicios 
están en la red, basta ojear cualquier documento programático para darse cuenta de 
que en su diseño (competencias, funciones, flujos de coordinación e información) está 
ya previsto como un nodo de la red general (ya sea la de salud mental, la de atención a 
la infancia o la de protección de violencia de género).

Estar en red, pues, no es una opción, sino un requisito de constitución del propio 
servicio, ya que hoy el tratamiento (entendido como el conjunto de acciones que tratan 
una situación definida como problemática) es la red misma. No hay tratamiento fuera 
de la red ni es posible pensar nuestra intervención profesional al margen de las otras 
intervenciones, las conozcamos o no. Todo lo que hacemos es relativo a nuestro lugar 
en la red, ya que el tiempo de los saberes y disciplinas absolutas pasó. Hoy el malestar 
se trata por medio de la distribución social e institucional: a cada uno su cuota y a la 
red, el global.

Una distribución que hace que cada uno se ocupe de una parte del problema, borrando 
así los limites claros en cuanto a las funciones y competencias de otros momentos. En 
ese sentido decimos que todos trabajamos en red, porque todos nos ocupamos de una 
parte de ese malestar, aunque desconozcamos, a veces, de qué parte se ocupa el otro o 
no veamos las líneas de fuerza y las conexiones entre una y otra intervención.
Por eso, la verdadera pregunta para nosotros, la que puede causar nuestro deseo de 
trabajar juntos y encontrar respuestas a estos malestares contemporáneos, es qué 
uso –puesto que hay varios usos posibles– queremos hacer de esa red, en la que ya 
estamos. 

8. UBIETO, J. R.  (2008). «Ideología del bien-estar, estándares corporales», en Los objetos en la experiencia 
psicoanalítica. BBAA: Grama ediciones.
9. CLINTON, H. (1996). It Takes a Village. Nueva York: Simon and Schuster.
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Todo este preámbulo histórico tenía como objetivo justificar la pregunta sobre el uso 
que queremos hacer de la red, ya que de todas maneras haremos un uso de ella.

modelos actuales de trabajo en red

El modelo común (instalado por defecto) es concebir la red en términos de la 
reingeniería, un circuito donde se trata de poner a circular al sujeto bajo la perspectiva 
de la máxima rentabilidad y, por tanto, de la optimización máxima de los recursos. 
Eso implica que el vínculo priorizado entre los servicios y los profesionales es 
la derivación de un lugar de la red a otro, partiendo de un conjunto de protocolos 
previamente definidos y establecidos. Sabemos de las consecuencias de este modelo: 
la más grave es la deriva en la que quedan muchos de estos sujetos y los conflictos que 
se generan entre los servicios de la red.

La coartada de esta propuesta es que dice apostar por lo comunitario, pero entendiendo 
lo común como la globalización de los derechos que todos persiguen, si bien ese «ir todos 
a lo mismo» (bien-estar) incluye el matiz de «cada uno a lo suyo». Si antes los sujetos se 
colectivizaban por la identificación con un ideal común (político, religioso, moral, etc.), 
hoy acceden a la inserción social vía el consumo, siempre individualizado.

Este modelo, que algunos managers tratan de presentar como el modelo eficaz y 
eficiente, en realidad es un modelo poroso, con grietas que hay que tapar para evitar las 
fugas. Una de las estrategias de reflote del modelo es la creciente tendencia a continuar 
la estratificación de los servicios, fragmentándolos aún más, en la dirección de una 
mayor especialización, por la vía monosintomática. Así encontramos programas de 
educación social en la calle que se ocupan de aquellos sujetos que ya no son incluidos 
en la red de servicios sociales de atención primaria (SSAP), programas específicos de 
atención a homeless que cubren las deficiencias de los SSAP y de la propia red de salud 
mental, programas específicos centrados en un trastorno (TDAH, anorexia, psicosis 
incipientes, etc.).

Por otra parte, esto se conjuga con la proliferación de nuevos perfiles profesionales 
(insertadores sociales, mediadores interculturales, acompañantes terapéuticos, 
especialistas en interculturalidad y cohesión, gestores sociales, etc.) que no son 
incluidos en la red «de pleno derecho» sino en sus márgenes y con la función de suplir 
las carencias de los «titulares».

El otro modelo posible, en la línea de lo promovido en la Conferencia Ministerial de 
la OMS para salud mental (Helsinki, 12-15 de enero de 2005), es organizar la red a 
partir del lugar central que toma el caso y los interrogantes que suscita en los diversos 
profesionales. Eso implica que la red pueda alojar la particularidad de cada situación 
definida en una perspectiva de análisis global (social, familiar y personal). Esta 

Conferència inaugural



59

elección privilegia otro tipo de vínculo entre los profesionales, más centrado 
en sostener una conversación permanente acerca del caso y sus interrogantes. 
Una conversación no basada en las rivalidades narcisistas acerca del estatus permite al 
sujeto distribuir sus dichos, demandas y propuestas entre varios10. 

El trabajo en red deviene así el resultado de un pacto entre profesionales que consienten 
en un referente tercero, la situación (sujeto, familia) a abordar, que organiza y vectoriza 
su trabajo alrededor de ese vacío de saber, de un interrogante que los pone a todos a 
trabajar y les causa el deseo de colaborar en una invención realista en el tratamiento 
del malestar. Crear, entre todos, una nueva pragmática de la acción que insista más en 
lo que el sujeto es capaz de inventar, en sus «soluciones», que no en aquello que cojea, 
que no va. Aquí la idea de bienestar y de salud mental aparece vinculada a los recursos 
que el sujeto puede poner en acto y a la función de apoyo que para él puede representar 
la red11.

los actores necesarios en el trabajo en red

En el modelo de centralidad del caso12,  por el que nosotros apostamos, hacen falta tres 
requisitos para que sea sostenible.

En primer lugar, hace falta un pacto previo entre los actores implicados sobre la 
necesidad de elegir ese modelo. Eso implica un tiempo preliminar para hacer converger 
las expectativas e intereses de un grupo inicial que dinamice y asegure la puesta en 
marcha del proyecto. Debe ser un tiempo de hacer, de una práctica previa mediante 
espacios de encuentros y proyectos iniciales de coordinación bilateral (entre dos 
servicios), para ir comprendiendo que trabajar en red, desde esta perspectiva, no se 
asimila a lo que habitualmente entendemos por coordinación, implica un plus.

En segundo lugar, hace falta que esa apuesta inicial se traduzca en el compromiso, uno 
por uno, de todos los agentes del proyecto, lo cual ya supone una posición ética ante las 
dificultades, que opta por abordarlas en lugar de negarlas u obviarlas. La magnitud de 
estas dificultades, así como las implicaciones personales que muchas veces comportan, 
elevan el nivel de angustia hasta un punto que puede resultar paralizante (impotencia 
del hacer) o bien puede ser causa de un pasaje al acto profesional (impulsividad del 
hacer) que conduce a la segregación del sujeto. La experiencia nos muestra cómo 
muchas veces esta angustia nos impide tomar decisiones, lo que introduce cierta 

10. DI CIACCIA, A. et al. (2003). «La práctica entre varios», en Cuadernos de Psicoanálisis 28, pág. 75-183. 
Bilbao: ICF.
11. VILÀ, F.; DÍAZ, E. (2007). «Variaciones de la práctica a varios con adolescentes excluidos del orden 
educativo». Ponencia PIPOL 3. París, julio 2007 [consultable en línea en http://www.observatoriopsi.
com/0719.htm].
12. Modelo que orienta el proyecto Interxarxes, implementado, desde el año 2000, en el distrito de Horta-
Guinardó de la ciudad de Barcelona: www.interxarxes.net.
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cronificación del caso, y otras veces nos precipita a tomar decisiones que, sea por la 
vertiente de colmar la demanda (conceder prestaciones, activismo profesional), o por 
la de imponer exigencias imposibles (condiciones al usuario no realistas), aseguran la 
ruptura del vínculo.

Estos dos requisitos, si bien son necesarios, no son suficientes ya que por sí mismos 
no evitarían el voluntarismo que suele devenir estéril. Hace falta un paso más en 
la dirección de disponer de un plan mínimo (modificable cuando proceda) ya que la 
colusión espontánea de los profesionales no garantiza la sostenibilidad del trabajo en 
red o lo hace solo en el modelo de la derivación protocolizada que, como decíamos, es 
la mejor manera de dejar a los sujetos «a la deriva», navegando en la intrincada red 
de servicios y profesionales. Este plan es la garantía de la aplicación del modelo, ya 
que a partir de él se definen las reglas de juego. Proporciona, por tanto, referencias 
claras y compartidas y funciona como un elemento de regulación y mediación entre 
los servicios. Traduce, en un modelo organizativo, ese pacto entre profesionales al que 
aludíamos antes y es la clave de la sostenibilidad.

empezar por los principios 

Diseñar un proyecto de trabajo en red es relativamente sencillo, lo que resulta más 
complicado es definir y consensuar los principios que lo orientan. El primero se refiere 
al estatuto que damos al saber, ¿cómo se produce el saber en la red? ¿Es la suma de 
lo que ya saben los profesionales que la integran? Y el saber de las familias, ¿dónde 
queda? ¿Qué sabemos de un caso, qué queremos saber, qué informaciones son útiles? 
¿Comunicar es informar?

Desde el punto de vista epistémico, pues, contemplamos la producción del saber como 
una elaboración colectiva que parte de la existencia, en cualquier situación individual 
o grupal, de un no-saber, de algo que no está escrito (relaciones de pareja, educación 
de los hijos) y que requiere de la producción de un saber, de la invención de respuestas 
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que nunca pueden ser unilaterales, como si los profesionales (los llamados sistemas 
expertos) ya las tuvieran de antemano. Algunos de los sujetos que atendemos es 
posible que no tengan muchos conocimientos, pero lo que es seguro es que tienen un 
saber que los orienta en su vida, en sus acciones.

Por eso debemos partir de ese saber, propio de los implicados (sujeto, familia, grupo 
social, profesional), y movilizarlo, ponerlo a prueba (cuestionarlo) para producir un 
«nuevo» saber, que no existe, previamente, como tal.

Muchas veces las informaciones que conocemos acerca de una familia o de una temática, 
a veces cuantiosas, no nos permiten saber qué ocurre en ese caso o en esa situación. 
Hay ocasiones en que funcionamos con la lógica de Google, acumulamos cualquier 
cosa, indiscriminadamente, como en una metonimia infinita que no se acaba nunca. 
Siempre habría otra información que añadir para no (querer) saber. El psicoanalista 
Jacques Lacan situaba la ignorancia como la pasión de no saber.

Si tuviéramos que elegir un indicador de saber, lo mejor sería detectar, ante un problema, 
el surgimiento de lo nuevo como la invención de soluciones. Esa es la eficacia, saber 
qué es importante y qué no lo es. Una elaboración colectiva es esto: asegurarse de que 
en este trabajo en común estamos vislumbrando dónde está el problema, situar los 
interrogantes productivos, ver dónde está la cosa, más allá de lo que el propio sujeto 
dice o de nuestros juicios previos13.

Este abordaje del saber como una construcción difiere mucho de la propuesta 
contemporánea de las taxonomías, tan en boga en los manuales de evaluación 
psiquiátrica (DSM), donde el individuo deviene un ejemplar de una clase «artificial» 
que, por carecer de fundamento real, deviene infinita. Basta ver cómo las divisiones 
por trastornos crecen exponencialmente en cada nueva versión del manual.

Nuestra orientación14, por el contrario, apuesta por privilegiar el detalle, el caso por 
caso, lo no generalizable. Sabemos que las clases son artificiosas, relativas, semblantes 
que no se fundamentan, por tanto, ni en la naturaleza ni en la estructura, ni en lo 
real15. No tienen otro recurso que la estadística a partir de la cual la normalidad estaría 
conformada por los rasgos que son comunes a una mayoría. Por eso, es clave dar un 
lugar propio a los «inclasificables» y no bajo el paraguas de un cajón de sastre, tipo 
«familias desestructuradas», «fracaso escolar», «violencia juvenil», «trastornos de la 
conducta o de la personalidad», «inmigrantes», etc.

13. LAURENT, E. (2001) «Lo imposible de enseñar», en AA.VV. Del Edipo a la sexuación. Buenos Aires: ICBA-
Paidós.
14. MILLER, J.-A. (2001) «El ruiseñor de Lacan», en AA.VV. Del Edipo a la sexuación. Buenos Aires: ICBA-
Paidós.
15. UBIETO, J. R. «Semblante, clase y síntoma», en El Psicoanálisis, núm. 9, Noviembre 2005. Madrid: ELP.
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Existen, pues, dos maneras de apercibirse del sujeto que tenemos delante: la clase 
universal o el síntoma particular. En la primera se trata de clasificar los sujetos para 
aplicarles un tratamiento estandarizado (para todos igual). Eso lleva implícita la 
supresión de la idea misma de sujeto como dato singular: todos anoréxicos, todos 
marginados sociales, todos delincuentes juveniles, todos...

En la segunda vía, se trata de tener en cuenta el uno por uno, los detalles particulares. 
Considerar a cada uno, en cierto modo, como inclasificable: la manera concreta en que 
esa mujer elige mal a sus parejas o el detalle de la respuesta agresiva de ese chico hacia 
sus semejantes o la forma específica de dirigirse a nosotros de ese adicto al alcohol. 
Captar, en definitiva, su «invención» particular, la manera en que cada uno responde a 
su malestar, sea esta respuesta más o menos fallida.

Si optamos por la primera vía, y es la solución habitual, encontramos cada vez más 
la protesta del sujeto (más o menos violenta) como retorno de esas particularidades 
borradas. Ese sujeto clasificado como uno más en el montón, reducido a una categoría 
universal y tratado de manera uniforme (medicación, prestaciones, reeducación) 
responde al abuso del protocolo con el abuso de la violencia. Es un dato constatado en 
el día a día de los servicios de salud, educación y servicios sociales.

En lo referente al principio que debe prevalecer en el método, resulta del todo 
necesario pensar la articulación de los saberes de las diferentes disciplinas (sociales, 
clínicas, educativas, jurídicas) que intervienen, como un requisito básico para abordar 
las problemáticas multicausales. Articulación no es sumatorio de saberes, sino 
interpelación. No se trata de que cada uno diga su versión del caso, las agrupemos y 
tengamos la versión colectiva. Ese «saber» ya lo teníamos antes y, por tanto, no es nuevo 
y además es «ilegible», ya que ni los códigos ni las perspectivas son homogéneos. Más 
bien se trata de partir de allí para averiguar el punto de vacío, de falta de compleción de 
todos esos saberes. Ese interrogante acerca de la conducta que se repite en la historia 
de ese adolescente o del vínculo inseparable de esa mujer maltratada o la falta de 
ímpetu de ese sujeto que siempre se ve en menos.

Finalmente, y en lo que respecta al supuesto ético de nuestra intervención con familias, 
es necesario que hagamos de la participación de los sujetos un principio axiomático, 
y no solamente un lugar común de la retórica metodológica. Las elecciones que cada 
uno hace (de pareja, laborales, sociales) en función de las combinatorias posibles que 
se le ofrecen, son su responsabilidad y nuestra actuación nunca puede sustituir este 
proceso, a pesar de que muchas veces sea esta la demanda que recibimos: «¡Dígame 
qué tengo que hacer!». Hemos de considerar las invenciones sintomáticas de cada 
individuo, familia o colectivo y ayudar a analizarlas para que finalmente cada uno 
pueda querer o no eso que orienta su vida.

Se trata, en definitiva, de pasar del «decir» sobre el sujeto a la escucha de su decir. Y esto 
es, hoy más que nunca, necesario si queremos contrariar esa inercia de la civilización 
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que nos empuja a la dependencia. Dependencia de los objetos que nos rodean (drogas, 
medicamentos, móviles, ordenadores, compras, comida), pero también dependencia 
de ciertos vínculos (jóvenes no emancipados, parejas patológicas, parados de larga 
duración, usuarios crónicos, etc.).

no hay técnica sin ética

Algunos profesionales, cuando reflexionan sobre los límites y las posibilidades del 
trabajo en red, admiten su idoneidad pero se lamentan de su inviabilidad. Suponen 
que la inversión que requiere es un handicap para su implementación y lo viven 
como un incremento, inviable, de las llamadas «cargas de trabajo» habituales, y más 
en un sistema de actuación claramente asistencialista y productivista (predominio 
evaluativo de los indicadores de actividad sobre los de proceso). Y es cierto que, como 
toda iniciativa, requiere una inversión inicial, fácilmente recuperable después.

Sin embargo, esa es una «resistencia» que en ningún caso debemos obviar, porque 
responde a un estado de las cosas muy real. Como veíamos antes, el modelo de trabajo 
en red que proponemos subvierte el modelo «oficial» de la derivación protocolizada 
y, por tanto, la primera observación a tener en cuenta es que su porvenir depende 
del beneficio que sepa generar para todos los agentes: profesionales, usuarios y 
responsables políticos. Beneficio de diversos tipos: en términos de producción de 
saber, de mejora de la calidad asistencial, de mejora de la cooperación entre servicios y 
también de la eficiencia de la actuación.

Una buena manera de afrontar esa resistencia es tomarse en serio la optimización de 
los recursos existentes, no bajo el criterio exclusivo de la rentabilidad económica, 
sino también –y como algo esencial– en el aprovechamiento de los espacios y lazos ya 
existentes entre servicios y profesionales. En muchas escuelas, por ejemplo, existen 
las llamadas comisiones sociales, espacios regulares de coordinación entre docentes, 
equipos psicopedagógicos y profesionales de servicios sociales. Ellas son, sin duda, 
un buen punto de partida para articular el trabajo en red16. Otras veces encontramos 
ya implementados, y con éxito, dispositivos de coordinación estable entre servicios 
de salud mental y servicios sociales o entre salud mental y escuelas (programa Salut i 
Escola) o entre los propios servicios de salud (mental y primaria).
No se trata, pues, de inventar lo que ya existe, sino de basarse en ello para darle todo 
el valor y aprovechar su potencial.

Otro aspecto a tener en cuenta, en lo referente al método, es la «disciplina» del caso, 
cómo aseguramos la construcción del caso. Sabemos que los casos no existen per se, 
existen los expedientes que recogen las informaciones sobre el sujeto y su familia, 

16. La escuela es un nodo esencial de la red y como tal debe implicarse en todo el proceso, pero para ello 
el trabajo en red debe vivenciarse como algo positivo, que añade un plus de saber, de deseo, de producción 
a lo ya existente. Sin ese beneficio, la implicación de los profesionales queda limitada a un «debe hacerse» 
estéril.
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la cronología (diacronía) de las actuaciones, pero eso no basta para captar la lógica 
(sincronía) del caso. Como decíamos antes, la mera acumulación de datos no nos 
explica la secuencia de los hechos. Necesitamos un saber que no ponga énfasis en la 
valoración moral, ni en la clasificación, sino en el establecimiento y en la construcción 
de la lógica del caso a partir de la formulación de hipótesis interpretativas de los 
fenómenos observados y de las posiciones subjetivas.

Un saber donde los hechos se contemplen como datos al servicio del cálculo 
interpretativo, ya que no debemos olvidar que siempre nos manejamos con una 
hipótesis consciente o inconsciente, que es quien ordena la mirada y la investigación. 
Cuando uno selecciona un dato, deja otros y lo hace en función de una lógica previa 
que puede desconocer, pero que por eso mismo opera con una mayor eficacia.

Este saber incluye la descripción, el diagnóstico y el pronóstico o cálculo evaluativo 
futuro. No acumula datos, sino que los interpreta. Es un saber que aspira a la 
transmisión, no a lo inefable de una conclusión privada17.

Una familia la podemos pensar como un dispositivo donde se transmiten valores, 
modos de vida, donde se repiten lazos y donde también se causan las «invenciones» 
particulares de cada miembro; donde cada uno, con eso que recibe y con la significación 
que otorga a los hechos biográficos, «inventa» sus propias respuestas, sus modos de 
hacer, más o menos logrados.

De ahí que el saber que cuenta para nosotros es aquel que nos permite una orientación 
en el trabajo con esa familia, el que nos permite situar el hilo que recorre lo que allí 
falla (fracasos, impasses, repeticiones) pero también lo que surge como novedad 
y como «solución» (siempre provisional), a partir de la cual podremos intervenir 
conjuntamente con ellos.

Construir un caso requiere, pues, darse una disciplina que venza el automaton de 
la inercia actuadora y de la parálisis que la angustia produce. Para ello, hacen falta 
espacios regulares de conversación (seguimientos periódicos, seminarios de análisis 
de casos, etc.) y un cierto uso de lo escrito (presentaciones de caso escritas, planes 
de trabajo ágiles pero en papel) ya que escribir un caso es ya una primera manera de 
ordenarlo, de apuntar hipótesis y descubrir los vacíos de saber que uno tiene18.

La tercera cuestión de método que querríamos señalar es la importancia del timing 
del proyecto, que debe contemplar los diferentes tiempos de los servicios. Por ello 
debe avanzar de manera progresiva, sincronizando las diversas velocidades, sin que se 

17. AA.VV. (2000) «El saber com a producció col·lectiva». Materials del COPC, núm. 11. Barcelona: COPC 
[consultable en línea en http://www.copc.org].
18. ALEGRET, J., CASTANYS, E., OCHOA , S. «El trabajo en red profesional en salud mental infantojuvenil» 
en Revista de la AEN, vol. XXV n.º 95, julio/septiembre 2005, páginas 49-68.
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vaya abriendo una brecha excesiva entre el liderazgo del proyecto y el conjunto de los 
profesionales que lo integran. Ni entre los profesionales y los responsables políticos, 
ni mucho menos entre profesionales y familia.

Conviene un tiempo que permita a cada uno encontrar allí algunas respuestas a 
sus interrogantes y también un lugar donde inventar sus propuestas. Para ello hace 
falta que el grupo motor sepa adelantar un paso la marcha para dibujar un horizonte 
colectivo sin que todos los detalles estén ya decididos.

la legitimidad institucional

Cualquier intervención en red debe estar plenamente legitimada por las instituciones 
que la impulsan, aún cuando suponga cierta subversión al modelo oficial existente. De 
lo contrario, esa intervención, marginalizada, reproduce la propia marginalidad de las 
problemáticas que aborda.

Esa legitimidad puede alcanzarse por diversas vías. Quizás la óptima es que sea 
consecuencia de una legitimidad preliminar de los propios profesionales, que deben 
«autorizarse a sí mismos» en ese compromiso colectivo. Es después, paralelamente, 
cuando hay que conseguir la otra legitimidad. Ambas son necesarias.

Respecto a esta última, no es suficiente con disponer del consentimiento institucional 
por parte de los responsables de la red (políticos, técnicos directivos), es necesario 
también que eso vaya acompañado de recursos que aseguren la continuidad del 
proyecto. Se trata, en las prácticas de red, de proyectos para durar, de trayectos de 
largo recorrido, incompatibles con la pasión contemporánea por la instantaneidad y 
la prisa.

Uno de ellos se refiere a la función de coordinación que, si bien debe ser colectiva, 
tiene también que personalizarse en lo relativo a las tareas ejecutivas. De no hacerlo 
así, se pone en peligro la necesaria cohesión del grupo amplio y el affecto societatis 
(confianza intergrupal) necesarios para manejarse con una alta complejidad (numérica 
y cualitativa).

Al mismo tiempo, esa legitimidad debe darse en el ámbito de un marco territorial 
amplio, ya que toda intervención de un servicio es relativa, por la misma esencia de la 
red, y no tendría sentido que solo un sector de la red optase por ese modelo.

conclusiones y perspectivas

Si tuviéramos que resumir las enseñanzas de nuestra experiencia en el proyecto 
Interxarxes, que se continúa desde hace ocho años, diríamos que el trabajo en red 
permite fundamentalmente:
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1. Producir colectivamente (salud, educación, atención social) un caso, puesto que, 
como hemos visto, los casos no existen, se construyen. Ese es el primer beneficio: 
saber mejor qué tenemos entre manos. 

2. Dimensionar el problema definido inicialmente como disruptivo y también 
dimensionar las propias capacidades de la familia y de sus miembros para 
hacerse cargo de esas dificultades. Es el segundo beneficio: saber con qué fuerzas 
contamos.

3. Operar como un medio de contención en situación de crisis ante la impotencia 
y/o angustia de los sujetos o de los propios profesionales. El tercer beneficio: 
evitar las parálisis y los pasajes al acto.

4. Articular la visión global de la situación y de los diferentes elementos que la 
componen con un trato particularizado de los sujetos incluidos. Cuarto beneficio: 
que el bosque (familia) no nos impida ver el árbol (sujeto).

5. Aumentar el conocimiento mutuo y la cooperación entre los servicios. Este 
es un beneficio en términos de incremento del potencial de los equipos como 
interlocutores, entre ellos y con las familias.

6. Renovar la motivación profesional y el interés de los responsables políticos. «Last 
but no least», solo provocando el deseo de aseguramos el porvenir del proyecto.

En definitiva, se trata de una apuesta por un método –la conversación regular entre los 
profesionales– que permita ante todo encontrar una orientación en la situación 
a intervenir. Que permita establecer una dirección del caso a partir de la convergencia 
de los diferentes vectores que intervienen. En un momento como el actual, donde 
los referentes de intervención clásicos (socialización, normativización, aprendizajes 
unificados) quiebran y donde lo que vendría en su lugar se define en términos de 
contabilidad-productividad (ya sea de resultados o de medios/protocolos), parece 
imprescindible apostar por estrategias de este estilo para acompañar a esos sujetos y 
familias en su recorrido vital.

De lo contrario, nos queda la otra orientación –la más extendida actualmente–, la que 
define el trabajo en red como un sistema pensado fundamentalmente para optimizar 
los recursos, mediante la reducción de los costes en un esquema gerencialista 
(management), sin tener en cuenta demasiado al sujeto en cuestión. La «solución» 
fundamentada en el mito de la llamada nueva gestión pública (New Public Management), 
que supone la conversión del Estado en una empresa de servicios.
Es un hecho que en los diferentes colectivos y servicios existen diferentes sensibilidades 
y niveles de compromiso, por lo que conviene respetar los tiempos e ir introduciendo 
todo lo que sea posible en cada momento. Conviene tener firmeza en los principios –es 
nuestra política–, constancia en las líneas de acción (estrategia) y toda la flexibilidad 
necesaria en las tácticas concretas. 

El tiempo nos permite ya una cierta perspectiva y vemos cómo la metodología generada 
por el proyecto se va incorporando en el análisis de los casos, no solo los incluidos en 
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el mismo proyecto, sino también en otros que, sin presentar una problemática tan 
compleja, requieren de la intervención de más de un servicio. Eso va favoreciendo una 
cierta cultura del trabajo en red, que ha contribuido, sin duda, a aproximar puntos de 
vista y a considerar este tipo de coordinación como un elemento necesario y por tanto 
a incorporarlo, en mayor o menor medida, en la práctica. 

Por otra parte, la existencia de un foro regular donde, cada dos meses, coinciden los 
profesionales de un mismo territorio ha propiciado la utilización del proyecto como 
una plataforma de encuentro, lo cual, entre otras cosas:

 ha favorecido el conocimiento entre los profesionales y ha ido generando un clima •	
de mayor confianza y complicidad.
 ha posibilitado el intercambio y la difusión de experiencias entre los diferentes •	
servicios que participan en el Seminario de Actualización de Servicios, donde se 
dan a conocer. 
 ha propiciado la génesis de actividades conjuntas entre los servicios (como talleres •	
de padres o actividades para jóvenes).

Por supuesto que este trabajo no está exento de dificultades, algunas derivadas del 
manejo de la información y sus implicaciones (legales, éticas y técnicas). Otras, ya 
señaladas, relacionadas con la gestión del tiempo y la diversidad de profesionales. A 
todo esto se añade hoy la transformación que supone, para el ámbito de la intervención 
social, la aplicación de un nuevo modelo impulsado por la Ley de la dependencia y la 
presión asistencial derivada, tanto de fenómenos nuevos, como del crecimiento de los 
movimientos migratorios, como de las dificultades de otros sistemas (salud, educación) 
para acoger las situaciones más problemáticas.

Por último, las dificultades más importantes hacen referencia a las «resistencias» 
internas que creamos nosotros mismos, como profesionales.

¿Es inevitable seguir así?

¿Cómo vencer esas resistencias, lógicas y comprensibles? Podríamos apelar al sentido 
ético19, puesto que trabajar en red es una apuesta que, por sí misma, incluye el lazo 
con el otro, en el abordaje y tratamiento de los malestares en juego. Sería una primera 
razón, pero no la única. Pensémoslo también con criterios pragmáticos: los servicios 
sociales tradicionalmente han sido y seguirán siendo el último refugio de aquellos 
sujetos que «caen» de los otros sistemas (fracasados escolares, desvinculados de la 
salud mental, adictos reticentes, etc.). Podemos, entonces, seguir pensando en clave 
de omnipotencia no confesada: nos quejamos de esta situación, pero al mismo tiempo, 
a veces sin saberlo, la sostenemos con nuestro hacer «autista» y endogámico. 

19. UBIETO, J.R. «De la Re-ingeniería a la Conversación: la posición de los profesionales», en RTS, núm. 175, 
septiembre de 2004. Barcelona: CODTSASC.
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El servicio, tomado como grupo profesional, produce «naturalmente» endogamia como 
efecto de las vivencias comunes, del tiempo compartido, a veces ante dificultades y 
conflictos importantes. Eso hace que lo externo aparezca como hostil, donde se 
proyecta lo displacentero y sirve, al mismo tiempo, como reafirmador de los valores del 
grupo que se preserva de ese displacer.

Pero la red solo es posible si hay reconocimiento de la interdependencia entre 
profesionales y servicios y ello implica también consentir a ese saber nuevo, 
abandonando una cierta satisfacción en la posición de impotencia (queja) que nos 
acomoda en el impasse, para resguardarnos de verificar la falta. Cuando uno no quiere 
arriesgar esa posición cómoda, que no deja de ser una pasión por la ignorancia, 
mantiene la ilusión de que habría una solución de compleción al problema (aunque 
él no la tenga) y si no se alcanza es por culpa del otro (profesional, servicio, sistema, 
usuario).

Apostar por las prácticas de red es también una fórmula, a nuestro alcance, para 
comprometer al otro en ese trabajo: al pediatra, al maestro, al psiquiatra, al trabajador 
social de salud, al psicopedagogo. Puesto que no existen las «familias de servicios 
sociales» como categoría científicamente establecida y objeto propio y exclusivo de 
nuestra intervención (existen alumnos con dificultades de aprendizaje o de conducta, 
sujetos con problemas de salud, de carencia social, parejas en conflicto, etc.), es a 
nosotros, en primer lugar, a los que nos interesa y corresponde hacer manifiesta esta 
inexistencia y retornar a los otros profesionales y servicios su propia responsabilidad 
en la atención.

Una de las mayores satisfacciones que tenemos los profesionales de los servicios 
sociales que participamos en el proyecto Interxarxes es comprobar cómo hoy ya no nos 
resulta extraño contar con la participación de médicos pediatras o psiquiatras en las 
coordinaciones, ni con su colaboración cuando se les reclama desde otras disciplinas. Ni 
tampoco comprobar cómo cada servicio de salud o educación hace suya esa iniciativa y 
la presenta como conjunta en sus foros profesionales (jornadas, publicaciones). O cómo 
departamentos universitarios se interesan por realizar investigaciones conjuntas, 
como la que estamos realizando con la UOC sobre el uso, por parte de los adolescentes, 
de las cámaras de vídeo y los móviles para potenciar su visibilidad social, tema que nos 
afecta de lleno por las consecuencias que a veces comporta (expulsiones, acciones de 
acoso, violencia, etc.).

Por eso hoy, más que nunca, tenemos el desafío y la oportunidad de apostar por un 
modelo u otro. Y, como ya vimos, se trata de una elección forzada: si no elegimos, 
el sistema elige por nosotros. Ya no es, por tanto, una cuestión de metodología o de 
orientación teórica; se trata de mucho más: es una cuestión de la supervivencia de una 
manera de intervenir sin renunciar a nuestros principios más fundamentales.
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 metodologIa d’eleccIó de les comUnIcacIons

Comitè Organitzador-Científic de les VII JSSAP.

bases de treball

Les VII JSSAP han estat molt prolífiques pel que fa a la presentació de comunicacions. 
El Comitè Organitzador-Científic d’aquesta edició ha rebut durant el temps d’admissió 
un nombre abundant de comunicacions amb temàtiques diverses. Aquest fet ha 
tingut dues conseqüències: d’una banda, la necessitat d’establir un procés rigorós de 
priorització i de selecció de comunicacions amb l’establiment d’uns criteris per a la 
realització d’aquesta tasca. D’altra banda, el manteniment de l’equilibri temàtic. Per 
aquests dos motius es va dissenyar un procés minuciós de priorització de comunicacions 
mitjançant el qual es compatibilitzaven uns criteris generals, que garantien la qualitat 
de totes les comunicacions escollides, i uns criteris especialitzats, que permetien 
valorar les comunicacions més adients per a cadascuna de les temàtiques. 

El treball d’aquest Comitè s’ha basat en unes variables científiques que han permès 
verificar la qualitat de la nostra tasca. La legitimació del comitè està centrada en aquest 
criteris, és a dir:

crIterI sIstema de VerIFIcacIó
Valor de veritat Ús de fonts d’informació diverses: documentals i personals 

(expertesa) que possibiliten el contrast d’idees des de punts 
de vista i interessos diferents i la intersubjectivació pel que fa 
a la informació obtinguda.

Aplicabilitat L’aplicabilitat es referirà en aquest cas a les possibilitats de 
desenvolupar l’elecció de les comunicacions en funció de la 
temàtica de les jornades. 

Consistència La consistència es pot verificar des del moment en què s’han 
emprat procediments qualitatius d’anàlisi de la informació a 
partir del treball en equip.

Neutralitat Atès que en ciències socials l’element axiològic està sempre 
present, el COC ha debatut i intersubjectivat de manera 
constant el procés de selecció, i ha aconseguit un control sobre 
els biaixos ideològics possibles. 
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criteris de selecció

Criteris generals

Són aquells criteris de caràcter científic que ens permeten garantir un mínim de 
qualitat en els treballs presentats i responen als paràmetres següents:

Grau d’aproximació a la temàtica de les jornades;•	
Univocitat: coherència interna del text de la comunicació;•	
Confiabilitat: fins a quin punt el text dista de la realitat que vol transmetre;•	
Objectivitat: el text ha de presentar variables de pretensió d’anàlisi de la realitat •	
que reflecteix. No es pot quedar només en un article d’opinió. Ha d’aportar 
elements que permetin contrastar el treball que presenten, la realitat sobre la qual 
estan incidint. 

L’aplicació dels criteris generals en un primer estadi de selecció, quan encara no s’havia 
fet la divisió de les comunicacions per temes, ens va permetre fer una primera gran 
selecció de les comunicacions que complien els requisits mínims per ser exposades, en 
funció dels criteris explicitats anteriorment.

Un cop realitzada aquesta selecció, calia garantir la diversitat temàtica que donaria 
riquesa a les Jornades i permetria escollir als professionals en funció dels seus 
interessos envers el seu espai professional. 

Criteris especialitzats

Són aquells que responen als interessos de les Jornades i, en el nostre cas l’interès no 
és altre que el tractament del treball en xarxa que fa cada comunicació: és a dir, en 
quina mesura les experiències i/o reflexions diverses responien a aquesta idea de xarxa. 
Responen a la variable de la confiabilitat, és a dir, en quina mesura la informació 
que ens dóna la comunicació dista de la realitat que vol transmetre. Aquests 
criteris es van aplicar després d’haver fet la primera selecció segons els criteris generals 
i de dividir les comunicacions en quatre grans temes:

- Infància
- Joventut
- Gent gran
- Organització 

Comunicacions de professionals
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organigrama del procés de selecció dels treballs presentats

Amb aquesta metodologia de treball, el Comitè Organitzador-Científic ha pogut 
compatibilitzar les idees de qualitat unívoca de totes les comunicacions i alhora 
garantir una diversitat temàtica enriquidora. 

Selecció final – comunicacions més valorades de cada temàtica

Divisió temàtica en funció de grans àmbits de l’acció social

Segona selecció – comunicacions que compleixen els criteris 
especialitzats dividides per temes

Primera selecció – comunicacions que compleixen els criteris generals

Establiment de criteris objectius – garantia de qualitat mínima

Elaboració de les bases per a la presentació de comunicacions

Recepció de les comunicacions

Metodologia d’elecció de les comunicacions
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el ProJecte cIcerone: creant xarxes d’acollIda

Txema Asencor i Núria Vilarrasa, educadors socials del Centre de Serveis Socials del districte 
II de l’Hospitalet de Llobregat.

Ubicació del projecte 

El Projecte Cicerone és un projecte gestionat per la Cooperativa EAS sccl (Educadors 
d’Acolliment Social) en coordinació amb l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat; forma part de les actuacions impulsades pel Pla Integral de 
Collblanc i La Torrassa (distr. II) i està finançat per la Llei de Barris. 

Dades de població rellevants

Habitants de l’Hospitalet: 264.404
23,76% de la població de la ciutat és d’origen estranger (empadronada)

Habitants del Districte II (Collblanc Torrassa): 51.063
33,48% de la població del barri és d’origen estranger (empadronada) 

Als IES del Districte II (IES Margarida Xirgu i IES Eugeni d’Ors)
60% del total de l’alumnat dels IES és d’origen estranger
10% del total de l’alumnat del centre està a l’aula d’acollida

En què consisteix el Projecte Cicerone?

Bàsicament en crear una xarxa d’acollida al barri formada per nois i noies que fan 
d’acollidors, de cicerones, dels nois i noies que arriben de nou al barri.

L’adolescència és un moment difícil a la vida de la persona, que té la sensació d’estar a 
cavall entre el món segur de la infància i el món responsable i lliure de l’edat adulta. 

En el moment de la seva arribada, aquests nois i noies viuen una sèrie de 
dificultats d’adaptació en una etapa evolutiva plena de canvis que generen crisis i 
confrontacions.

Quan l’adolescent immigrat arriba a Europa està construint la seva identitat personal 
i s’enfronta de cop i volta amb una nova manera d’entendre la societat que d’entrada 
l’enlluerna, però al cap de poc temps s’adonarà de com li costa ubicar-se, ser acceptat i 
sentir-se inclòs com a membre de la nova identitat social.

Ser adolescent estranger no implica per si mateix un risc d’exclusió si aquest fet es viu 
des de la inclusió social i la convivència cultural.
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Aquest és un projecte preventiu per als adolescents i joves nouvinguts/udes, ja que 
a través de diverses accions s’afavorirà la inclusió i es millorarà la seva integració 
sempre tenint en compte la diversitat, les seves dificultats i els seus potencials. I, 
d’ altra banda, és un projecte que promou valors com ara la solidaritat, el respecte, 
l’ajuda, la companyonia, etc. Es fomenten aquests valors des de l’intercanvi en marcs 
de convivència entre joves procedents de països i cultures diversos. Al mateix temps, 
es promouen en els joves actituds d’ajuda, solidaritat, comprensió i diàleg. 

Si la societat d’acollida també rep d’una manera oberta, seran més fàcils el procés 
d’adaptació i l’elaboració dels diferents dols així com la superació de la crisi emocional 
i personal que un procés migratori pot comportar en la persona.

Des del Projecte Cicerone, s’aposta perquè altres joves (amb el suport del tècnic/a del 
projecte) participin també en el procés d’acollida. Per a la realització de l’acollida dels 
adolescents i els joves nouvinguts és molt important crear una xarxa social de suport i 
acompanyament de joves vinculats als instituts i a les entitats dels barris que destinin 
una part del seu temps a acollir els joves que acaben d’arribar: són els cicerones.

Població destinatària del Projecte

Qui són els alumnes acollits/ides? 
Es tracta de nois i noies que acaben d’arribar a l’IES i al barri, és a dir, amb menys 
d’un any de convivència entre nosaltres i que es troben en fases primerenques del seu 
procés migratori. Dins d’aquest grup diana podem trobar realitats individuals molt 
diferents i necessitats també diferents: 

nois i noies que acaben d’arribar a Espanya  –
nois i noies que ja vivien aquí però han canviat de ciutat o barri i ara comencen  –
una nova vida a Collblanc o a La Torrassa 
nois i noies que, simplement, han canviat d’institut  –

Per tant els destinataris poden ser de Cornellà, de Sevilla, de Guayaquil, Tánger o 
Jiangxi; lògicament més necessitat de ser acollit/da tindrà aquell/a que més desconeix 
els nostres codis culturals, el funcionament del nostre sistema educatiu i els recursos, 
públics o privats que proporciona l’entorn.

Qui són els alumnes acollidors/ores?
Tenim, d’altra banda, els i les joves acollidors/ores, que han nascut aquí o ja fa cert 
temps que hi viuen, la procedència dels nois i noies cicerones és indiferent, tot i que 
cal que coneguin l’institut i l’entorn. 

Aquí ens trobem amb una dificultat: com motivar els alumnes d’un institut a trencar 
amb la timidesa i donar el pas cap al company o la companya que ve de lluny? Com 
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aconseguir que els nois i les noies es comprometin amb una acció de voluntariat i a 
dedicar part del seu temps lliure a una acció altruista en benefici d’altres companys?  
Serà necessària, llavors, una tasca de sensibilització, respecte i solidaritat.

objectius del Projecte

 El Projecte Cicerone es planteja, de forma general, quatre grans objectius:

 Acollir i acompanyar els nois i noies nouvinguts/udes en la primera fase d’integració 1. 
a l’IES i al barri. 
 Crear un grup de nois i noies voluntaris que duguin a terme aquesta acollida i 2. 
acompanyament. 
 Promoure l’educació intercultural als centres educatius per tal d’afavorir un bon 3. 
clima per a la convivència.
 Potenciar la relació dels nois i les noies amb el seu entorn com a mecanisme per a 4. 
la integració social donant a conèixer i motivant l’ús dels recursos associatius i els 
equipaments i serveis (culturals, esportius, socials, de lleure, etc.) del barri.
 Crear marcs facilitadors on s’estableixin la interacció i la interelació entre els joves 5. 
basades en el respecte i el valor de la diversitat i el reconeixement dels aspectes 
positius, a la recerca d’allò que ens uneix com a joves, com a ciutadans i com a 
persones.

Fase prèvia

Ens vam concedir el primer any per conèixer la realitat social i escolar dins de la qual 
volíem implementar el projecte.

El Cicerone va ser presentat a l’inspector del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de la zona de Collblanc-Torrassa, que va enviar un correu electrònic als 
directors dels IES, per demanar-los la seva implicació al projecte Cicerone. 

La presentació es va fer a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet i als 
responsables del programa DIRCES (educadors que informen els alumnes dels IES de 
l’oferta d’oci de la ciutat) de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Els responsables del Pla Integral de Collblanc-Torrassa van presentar als representants 
de la coordinadora d’entitats del barri el nostre projecte per, posteriorment, tenir 
reunions per separat amb cada entitat que treballa en l’àmbit de l’adolescència 
i la joventut (esport, lleure, social, etc.) o bé tots junts per preparar intervencions 
conjuntes (la fireta d’entitats als IES, per exemple).

Al llarg d’aquest primer any, es van establir els eixos principals del projecte. Es va crear 
el primer grup de cicerones que va ser motor d’aquest projecte durant el primer any 
d’implementació.

Comunicacions de professionals
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Han estat, doncs, moltes reunions amb l’objectiu de posar unes sòlides bases al 
Cicerone i el seu resultat es veu en un segon moment.

metodologia
 
El treball amb l’IES: què i com?
Des del projecte Cicerone, treballem bàsicament en dos àmbits: un primer àmbit és 
l’escolar, amb l’objectiu que els alumnes dels IES treballin cooperativament dins del 
marc escolar per garantir l’acollida dels alumnes de nova arribada com a primer pas 
cap a la integració; l’acompanyament es realitza en la primera fase d’incorporació al 
centre; hem de potenciar un bon clima de treball a l’institut amb els professionals amb 
els quals ens coordinarem i amb els alumnes que participin en el projecte.

El treball amb els instituts s’està articulant a partir del següent procés-base:

 Presentació del projecte cicerone als grups d’alumnes –  que hagin estat 
escollits realitzant una activitat de sensibilització sobre la situació i l’experiència 
dels alumnes nouvinguts i la motivació per participar en un projecte basat en l’ajuda 
a l’altre, la companyonia i el treball en grup. Des d’aquí, s’ofereix la possibilitat als 
alumnes de participar com acollidors/ores.
  – reunió amb tots aquells alumnes interessats/ades en el projecte en què es 
detalla més què implica el projecte, s’aclareixen els dubtes i el grup organitza els 
horaris.
  – curs de formació de cicerones format per 7 sessions en què es treballen 
aspectes que tenen relació amb l’acollida de persones nouvingudes: habilitats 
comunicatives, estereotips i prejudicis, dols migratoris, convivència, diversitat i 
treball en equip. Amb el curs treballem aquests continguts i, a més, esdevé un 
espai on el grup es va coneixent i cohesionant.
  – Presentació dels cicerones a l’aula d’acollida amb jocs i dinàmiques de 
coneixença entre els alumnes de l’aula d’acollida i els cicerones i explicació de la 
possibilitat de tenir un cicerone-acompanyant. 
  – reunions de cicerones per fer el seguiment de les parelles, intercanviar 
experiències, preparar activitats conjuntes de coneixement de l’entorn i preparar 
una guia de l’IES.
  – creació de parelles cicerone-nouvingut. El cicerone està present per respondre 
dubtes, explicar, tenir cura del seu acollit o acollida. L’educador/a del projecte duu 
a terme un seguiment de les parelles i l’acompanyament dels cicerones en aquesta 
tasca.
  – realització d’alguna activitat que esdevingui marc de relació entre els 
nois i noies cicerone i els alumnes nouvinguts/udes. Es desenvolupa una 
proposta concreta; en concret aquest curs estem duent a terme un taller de vídeo 
per elaborar un reportatge sobre el nostre barri i els seus veïns i veïnes a l’IES 
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Margarida Xirgu i estem dissenyant un itinerari cicerone pel barri a l’IES Eugeni 
d’Ors.

Aquest procés es fa amb el suport, el treball conjunt i la coordinació amb alguns 
professionals de l’IES i d’Educació: professorat de l’aula d’acollida, coordinador/a LIC 
del centre, assessors LIC, coordinació pedagògica, coordinadors/ores de cicle, tutors/
es d’aula, integradors/ores socials.

Aquest treball s’inicia amb les iniciatives i propostes que presenta i desenvolupa 
l’educador/a del projecte Cicerone, que es coordina amb un o altre en funció del moment 
i l’acció que cal desenvolupar. Per tant, en certa manera lidera el projecte comptant amb 
el suport de professionals diversos, especialment aquells vinculats a l’aula d’acollida. 
Per fer-ho, es realitzen reunions periòdiques i es manté una comunicació fluïda per 
correu electrònic, telefònicament o informalment.

Paral·lelament es fan reunions de traspàs d’informació sobre la marxa del projecte amb 
la persona de l’IES que és referent del projecte. En el nostre cas, ho són la coordinadora 
pedagògica en un dels centres i la integradora social en un altre.

El treball amb les entitats del barri: què i com?
Un segon àmbit és el comunitari, ja que el suport social és determinant en aquest 
acompanyament cap a la integració. Vincular els adolescents i els joves amb l’entorn 
social més proper és un element clau en la socialització de l’individu, enriqueix la 
convivència i proporciona ciutadans actius i participatius en la societat. A través de les 
entitats que configuren el teixit associatiu juvenil del barri, cal generar una dinàmica 
d’apropament als nois i noies oferint activitats i accions concretes d’acollida que 
garanteixin espais de comunicació, relació i convivència i que facilitin la creació de 
vincles amb l’entorn.

En aquest sentit, cal fer un treball previ de donar a conèixer el projecte Cicerone a 
totes les entitats del barri i anar a conèixer-les en profunditat per tal d’anar establint 
possibles línies de treball conjunt. (Tal com s’explica al punt Fase prèvia).

Quan parlem de les entitats i els projectes del barri estem parlant de: Esplai Itaca (casal 
de joves), projecte Patis Oberts, JOC (Joventut Obrera Cristiana), projecte Xarxa 
(Fundació Akwaba), Esportistes Solidaris i projecte Cicerone. 

En el cas de Collblanc-Torrassa, el treball amb les entitats i entre elles vinculat al projecte 
Cicerone s’inicia amb l’organització des del projecte Cicerone d’una sèrie d’activitats 
que tenen com a objectiu donar a conèixer als alumnes de l’institut els projectes i les 
entitats juvenils que existeixen al barri i l’oferta cultural i de lleure existent, així com 
donar a les entitats un nou espai per donar-se a conèixer i fer arribar la seva oferta 
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a joves del barri. Amb aquest objectiu i al llarg del temps, s’han organitzat activitats 
només per als alumnes de l’aula d’acollida com ara visites a les entitats de lleure o 
gimcanes per les entitats del barri. A més, s’han organitzat activitats per donar-
les a conèixer a tot l’institut amb dos formats: taula rodona d’entitats i Fireta 
d’entitats de collblanc-torrassa.

A l’octubre del 2007 i després de dur a terme la segona Fireta d’Entitats a l’IES 
Margarida Xirgu, els educadors i educadores del barri comencem a trobar-nos de 
forma periòdica per tal de començar a treballar junts alguns aspectes que ens afecten 
a tots, iniciar un treball en xarxa entre entitats i posar en comú necessitats i recursos. 
Per ara, aquest treball s’ha traduït en diverses reunions en les quals ens hem conegut 
com a entitats, una trobada amb la unitat de Mossos d’Esquadra que treballa el tema 
de bandes juvenils, un treball sobre la història del moviment associatiu juvenil del 
barri, l’organització d’un taller sobre participació de joves en el marc de la Festa de la 
Diversitat de Collblanc-Torrassa i l’elaboració d’una campanya de difusió i coordinació 
d’activitats d’estiu.

Paral·lelament des del Projecte Cicerone s’està treballant específicament amb:
El Casal de Joves de l’Esplai Itaca per dur a terme activitats de sensibilització  –
sobre l’acollida i convivència amb els joves que hi participen i, posteriorment, dur 
a terme alguna acció d’acollida amb aquest grup de joves.
El projecte Patis Oberts per organitzar un torneig esportiu conjuntament. –

Altres elements que tenen a veure amb l’àmbit comunitari i que faciliten la creació de 
xarxa són:

Participació a la Festa de la Diversitat. –
Reunió amb el Servei de Mediació Comunitària de l’Hospitalet. –
 Col·laboracions puntuals amb l’Espai Molí de l’Ajuntament de l’Hospitalet  –
(Joventut).
 Col·laboracions amb el Centre Cultural Collblanc-Torrassa. –
 Reunions amb la tècnica del Pla Educatiu d’Entorn. –
 Treball conjunt amb el projecte Cicerone dels districtes IV i V de l’Hospitalet, on  –
també s’està duent a terme el projecte.

I comporta treball amb:
Monitors/ores, voluntaris/àries i educadors/ores de les entitats i projectes del  –
barri. 
Tècnics/tècniques i educadors/ores socials d’altres projectes de l’Ajuntament o de  –
recursos i serveis municipals.
 Col·laboració i relació amb altres entitats del districte no estrictament de l’àmbit  –
joves: associacions de veïns, Càritas, Comissió de Festes, etc.

El treball en xarxa esdevé, doncs, una peça clau del projecte ja que sense ell el projecte 
Cicerone perd tot el sentit.
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En resum, veiem doncs que a través del projecte, entitats del barri i instituts 
comparteixen moments de treball conjunt amb l’objectiu que es creï una xarxa de 
joves acollidors des dels IES i que es faci acollida en l’àmbit dels centres educatius i 
de barri i que hi hagi oportunitats per conèixer el nou entorn per als nois i noies que 
acaben d’arribar al barri. Al mateix temps, joves d’aquí o que fa cert temps que hi 
són treballen en equip, aprenen a participar i es responsabilitzen d’una millora de la 
situació dels alumnes que estan arribant, assumint compromisos i desenvolupant la 
seva solidaritat.

Punts forts i punts febles del Projecte cicerone

Punts forts:

 Voluntat política i institucional d’implementar el projecte.•	
 Possibilitat de buscar objectius comuns en funció de necessitats particulars i •	
comunes. Exemple: les entitats volen donar a conèixer la seva oferta educativa/
d’oci als alumnes dels IES. Els IES volen oferir alternatives d’oci que ajudin els 
alumnes a integrar-se a l’entorn.
 La implicació de joves que assumeixen com a propis els objectius del projecte. •	
 L’accés a les aules d’acollida dels IES on es duu a terme una presentació del projecte •	
facilita poder arribar a nois i noies nouvinguts/udes al barri. 
 Poder adaptar els objectius i la programació a la realitat de cada institut i del •	
conjunt de les entitats. No partir d’unes fases establertes que s’hagin de complir 
en un temps preestablert, sinó poder flexibilitzar aquest procés en cada realitat en 
la qual s’hi intervé.

Punts febles   

 El ritme dels processos de treball en xarxa és lent i alhora cada entitat o IES té el •	
seu ritme, cosa que fa que a vegades sigui complex posar en relació els diferents 
agents que hi participen.
 El projecte no neix d’una demanda explícita dels instituts i les entitats i això en •	
alguns moments pot dificultar que l’assumeixin com a propi i fer que sigui difícil 
crear una estructura sòlida dins els instituts que permeti continuar amb el treball 
iniciat sense la presència del tècnic.
 Dificultat de crear i mantenir un cos de joves voluntaris a causa de l’individualisme •	
actual que viu la nostra societat: en el moment actual el voluntariat no és un valor 
tan en alça com ho havia estat en altres moments. 
 Els alts i baixos en la motivació i participació dels adolescents en les activitats del •	
projecte.
 Aconseguir motivar i implicar joves autòctons en el projecte.•	
 La dificultat d’arribar als nouvinguts fora de l’àmbit escolar. •	
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‘Fem xarxa’ Programa d’atencIó a nens I nenes  
I FamÍlIes en sItUacIó de rIsc de maltractament 

Dunia Olmedo, tècnica d’infància i família de l’Ajuntament del Prat, i Maria Teresa Condón, 
mestre d’Educació Primària i directora executiva de l’Associació Catalana per la Infància 
Maltractada (ACIM).

Introducció

La lluita contra els maltractaments infantils en totes les seves facetes ha impulsat 
des dels seus inicis els professionals de l’associació a cercar diferents camins per 
abordar les diferents situacions de risc o de maltractament. En un principi, l’actuació 
només s’orientava cap a la recerca i la creació d’informació i documentació sobre 
els maltractaments infantils, així com la creació i la participació en campanyes de 
prevenció i sensibilització; en canvi, ara ja hi ha una actuació directa en situacions de 
risc de maltractament o maltractament clarament assenyalat. Tota aquesta pràctica 
quotidiana ens ha anat constatant la necessitat de trobar espais comuns entre tots 
els agents que hi participem, des de diferents funcions i contextos, és a dir, sempre 
ha estat present la necessitat de treballar conjuntament aquest problemes, però no 
sempre ha estat clar com abordar-los.

D’altra banda, les famílies amb les quals acostumem a treballar estan en contacte amb 
diferents professionals, sense que això sigui indicador de millora o canvi. Aquesta 
situació ha estat causada, en part perquè els serveis, en la seva multiplicitat, realitzen 
intervencions en una franja concreta de la realitat familiar, sense considerar la família 
una i única, amb moltes més característiques de les que es poden apreciar des 
d’intervencions parcials i compartimentades dels diferents àmbits d’actuació. Atenent 
a aquesta situació, a l’ACIM es pensa que els professionals (encara que siguin de serveis 
diferents) han de situar-se davant la família com un sistema, com una organització 
amb hipòtesis i finalitats compartides, considerant com imprescindible l’elaboració 
conjunta de les variables explicatives de la realitat i de la situació familiar, els criteris 
de detecció, els canals de comunicació i derivació i cercant sempre el consens per poder 
realitzar una intervenció global i conjunta que optimitzi un abordatge d’èxit, que 
integri les perspectives i els objectius de les parts.

La proposta de treballar situacions de maltractaments des de la perspectiva de 
l’abordatge coordinat de manera multidisciplinària es converteix en un repte, perquè 
cada servei o context d’intervenció té unes funcions i uns límits concrets que en 
moltes ocasions signifiquen veritables obstacles per poder continuar amb el procés de 
treball amb les famílies i els nens i nenes. Malgrat aquesta dificultat prou seriosa en 
molts casos, pensem que cal trobar els mecanismes per poder intervenir en diferents 
nivells i des de la complementarietat dels diferents contextos; la interrelació entre els 
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diferents serveis no ha d’estar basada en els límits de cadascú, que cal respectar, sinó 
en el consens que cal assolir per continuar endavant.

Davant d’aquestes apreciacions, des de fa 9 anys a l’ACIM estem treballant amb el 
Programa Fem Xarxa en situacions de risc de maltractament o en clares situacions de 
maltractament, que es va desenvolupar en 22 municipis de la província de Barcelona 
amb el suport de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. 

Amb aquest Programa pretenem, des d’una situació i des d’un espai d’objectivitat, que 
els mateixos professionals i equips existents als municipis avancin en una proposta 
de millora de les seves pròpies realitats, i així permetin l’avenç en la transformació 
de les seves intervencions multidisciplinàries, definides pel context institucional, 
per l’encàrrec i els límits de cada servei, cap a intervencions més interdisciplinàries, 
basades en el consens i en una definició comuna, respecte de la conceptualització dels 
maltractaments infantils i també respecte de les seves responsabilitats.

objectius generals del Programa

Aprofundir en la difusió i la construcció d’un espai social de reconeixement  –
dels drets dels infants entre tots els professionals de l’àmbit d’infància dels 
municipis.
Millorar la capacitat de detecció dels maltractaments infantils segon la seva  –
tipologia.
Potenciar el major grau possible de coordinació, col·laboració i consens entre  –
els diferents agents i serveis implicats en les diferents possibles intervencions 
relacionades amb els maltractaments infantils.
Dinamitzar el funcionament dels equips territorials amb la finalitat de consolidar  –
la intervenció específica i comunitària des de l’actuació de la xarxa local en 
situacions de maltractament infantil.
Crear protocols de derivació i d’intervenció en situació de maltractaments com a  –
eina consensuada per tots els agents implicats i participants.

objectius específics 

Desenvolupar estratègies d’actuació específiques per prevenir i detectar les  –
situacions de maltractament infantil que sorgeixen de la interacció en la 
intervenció dels diferents actors socials.
Afavorir la formació conjunta que faciliti el consens en la conceptualització  –
del maltractament infantil en tots els àmbits (definició, procediments i canals 
d’intervenció).
Promoure els consens i consolidació dels circuits de derivació i intervenció entre  –
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els diferents nivell d’agents i serveis implicats.
Proporcionar eines tant conceptuals com tècniques que permetin una millor  –
comprensió i intervenció en situacions de maltractament infantil.
Oferir recursos especialitzats als professionals del territori en l’abordatge de casos  –
de maltractament infantil que supleixin les mancances presents als municipis.

Implementació del Programa

Per treballar amb Fem Xarxa, considerem imprescindible començar per una etapa 
de formació adreçada a tots els professionals d’un mateix municipi, de les diferents 
disciplines, que tinguin relació amb situacions de maltractament infantil (professors, 
assistents socials, metges, advocats, psicòlegs, etc.). Aquesta etapa de formació inclou 
els continguts bàsics següents:

maltractaments infantils:•  definició, tipologia, indicadors físics, psicològics i 
comportamentals, disfuncionalitats de la dinàmica relacional familiar.

legislació sobre infància:•  coneixement de la legislació sobre la infància a 
Catalunya i a l’Estat espanyol, coneixement del procediment civil i penal en els 
processos judicials, resolució de dubtes respecte dels aspectes jurídics i el rol que 
pertoca als processos penals i/o civils, victimització secundària en els delictes de 
violència de gènere, intervenció de la Policia Local en els casos de violència familiar 
i/o de gènere. Necessitats d’atestats complets i detallats.

Intervenció dels diferents professionals i serveis especialitzats• :  
Anàlisis de casos: 
— detecció i derivació de situacions de maltractament
— la relació entre professionals: el traspàs d’informació
— la informació a la família
— dificultats habituals per a la notificació
— intervenció dels serveis especialitzats
— investigació: recollida d’informació i avaluació del risc
— valoració del cas
— pla d’actuació: intervencions assistencials, pedagògiques i terapèutiques
— creació de contextos professionals de cooperació
— intervenció entre el control i l’ajuda

Els professionals
— les seves emocions
— acceptació dels diferents rols professionals
— adquirir fluïdesa en la comunicació
— prevenció del burnout

‘Fem Xarxa’ Programa d’atenció a nens i nenes i famílies en situació de risc de maltractament
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Un cop finalitzat el període de formació, es deixa en funcionament una comissió 
formada per un grup de professionals que van participar en la formació, perquè 
dissenyin tota l’estratègia de com es pot assolir l’abordatge de situacions de risc de 
maltractament o maltractament infantil, mitjançant un mecanisme de xarxa de tots 
els professionals que tinguin relació amb el cas.

Aquest procés es porta a terme amb la supervisió permanent (si el municipi ho 
determina així) o 4 mesos després de finalitzar la formació, per part de l’ACIM.

Els continguts per treballar en aquesta etapa són:

treball en xarxa i circuits

derivacions –
etapes concretes per establir el treball en xarxa –
elaboració d’un document que materialitzi els acords del grup per realitzar un  –
treball en xarxa.

         
conclusions i/o reflexions

Després de tots aquest anys d’experiència implementant el programa, hem pogut 
extraure les reflexions següents respecte de l’abordatge en xarxa d’infants i famílies en 
situació de maltractament o en risc de desenvolupar-les:

No és fàcil conformar una xarxa de professionals de disciplines diferents,  –
fonamentalment perquè depèn bàsicament del factor humà, i moltes vegades 
aquest és imprevisible. Així per exemple, quan un professional deixa de pertànyer 
per qualsevol motiu a la xarxa, aquesta pot flaquejar fins que la nova persona 
que el substitueix s’hi implica. Moltes vegades el mateix caràcter de les persones 
facilita o dificulta la bona marxa dels tràmits necessaris per a una atenció millor 
als usuaris.
Indubtablement, però, quan s’aconsegueix que la xarxa pluridisciplinària d’un  –
mateix municipi funcioni, es guanya veritablement en temps tant per prevenir 
com suspendre una situació de risc o de maltractament, i evitar així la victimització 
secundària dels infants.
El bon funcionament d’una xarxa implica una retribució positiva per als  –
professionals perquè vegin que avancen i poden veure una sortida positiva 
al problema que estan tractant, disminueixin els seus sentiments de culpa i 
d’impotència que tantes vegades els provoca trobar-se amb una situació de risc de 
maltractament o de maltractament ja declarat.
L’etapa de formació inicial del programa va ser valorada molt positivament per tots  –
els professionals que hi han participat, perquè complementen la seva formació 
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amb continguts específics sobre maltractament infantil, la seva tipologia, els seus 
indicadors i també el funcionament dels procediments judicials (penals i civils) i 
administratius, cosa que permet que professionals de diferents disciplines puguin 
parlar un mateix llenguatge respecte dels maltractaments infantils i facilita la 
comunicació entre ells, amb la qual cosa la xarxa funciona més àgilment.  
Per tal que a un municipi s’organitzi una xarxa de professionals que treballi en  –
l’atenció de nens, nenes i famílies en situació de maltractament, cal que hi hagi, en 
primer lloc, la voluntat política dels responsables que tenen a càrrec les regidories 
competents en matèries de serveis socials, d’educació, i salut, especialment, 
i després cal que hi hagi consens entre tots els serveis per poder organitzar les 
propostes posteriors d’actuacions.
A més, una premissa bàsica per al bon funcionament d’una xarxa és que hi hagi un  –
marc institucional i facilitador per tal que l’estructura administrativa i el context 
legal i normatiu permetin la interacció i la coordinació entre serveis, com a part 
integrant de l’encàrrec institucional i més enllà de les iniciatives que puguin 
endegar individualment els diferents professionals.
Tot allò expressat anteriorment no té sentit si no hi ha recursos humans, econòmics  –
i materials suficients. La creació i la consolidació d’estructures de treball en xarxa 
ha de venir acompanyada d’un increment inicial dels recursos, especialment d’un 
finançament suficient que garanteixi l’existència dels recursos humans i materials 
i eviti així la precarietat en l’atenció en situacions de maltractament infantil.

els protocols marcs i els circuits marcs centralitzats

Segons la nostra experiència, per tal que un treball en xarxa funcioni, a més a més de 
tot el que s’ha exposat abans, es necessiten eines, instruments amb els quals construir 
espais de referència que al seu torn permetin la seva adaptació als diferents territoris 
en els quals es realitza la intervenció (ciutats, barris, comarques, etc). Aquests 
instruments han de ser fàcilment transformats segons les necessitats i els recursos 
presents en cada territori.

Aquests instruments han de ser dissenyats des d’una perspectiva interinstitucional i 
des del punt de vista de l’infant i/o família als quals s’ha de donar servei.

Els circuits i els protocols marc han de preveure sistemes interns d’avaluació a escala 
global, així com mecanismes que permetin en un moment donat, quan la situació ho 
requereixi, trobar dreceres directes que puguin donar una resposta adequada a una 
demanda d’urgència.

El procés de creació i consolidació d’estructures de xarxa, l’establiment de circuits 
d’intervenció i el disseny de protocols ha d’anar acompanyat de la presència de 
professionals externs al territori, especialitzats en maltractaments infantils i en 
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treball en xarxa, que proporcionin la formació mínima i l’assessorament necessari en 
el procés de construcció.

És imprescindible que siguin els mateixos professionals integrants dels equips els 
encarregats de dissenyar els seus propis sistemes de xarxa, adaptats a la realitat i als 
recursos concrets de què disposen.

Als equips territorials s’han d’integrar obligatòriament tots els serveis i les 
institucions relacionades amb la infància i la família i especialment aquells provinents 
d’organitzacions que no acostumen a participar habitualment d’aquestes estructures, 
com ara les forces de seguretat i l’administració de justícia. Així mateix, és fonamental 
la plena integració del sistema escolar.

La posada en marxa de les estructures de xarxa a escala territorial ha d’anar 
acompanyada de campanyes de prevenció centrades específicament en l’àmbit escolar 
i de projectes de sensibilització adreçats al conjunt de la ciutadania i comptar amb el 
recolzament institucional.

experiència al municipi del Prat de llobregat

En aquest municipi es va poder continuar el programa Fem Xarxa després de la seva 
fase de formació. Hi ha hagut una clara voluntat política per recolzar la proposta 
plantejada per l’ACIM i es va constituir una Comissió d’Infància amb representants de 
tots els serveis que han de treballar amb famílies i els seus nens, nenes i adolescents. A 
continuació, molt breument s’explicaran els objectius que es van anar complint després 
d’acordar començar a treballar en sessions mensuals de 4 hores aproximadament.

sessió inicial: presentació dels professionals participants implicats en els diferents 
serveis en l’atenció a la infància i l’adolescència. Es van definir i consensuar els objectius 
comuns que calia aconseguir.

sessió 2: es va ressaltar la importància del model d’intervenció en xarxa o circuit, per 
crear protocols d’actuació i evitar l’aïllament del servei i/o el professional tant en els 
casos més evidents de maltractament com en aquells de sospita.

sessió 3: posada en comú de quins són els circuits i protocols principals que es fan 
servir a cada servei. Es va constatar l’existència d’aïllament en els serveis d’atenció a la 
infància i l’adolescència.

sessió 4: posada en comú de la importància del traspàs d’informació en el 
desenvolupament de la intervenció d’un cas. Cal proporcionar respostes coordinades 
i adaptades a les problemàtiques que es poden donar. Es necessària l’assignació d’un 
referent que globalitzi les intervencions dels diferents serveis i professionals.

Comunicacions de professionals
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sessió 5: es va treballar en els indicadors de sospita i de negligència. Cal tenir 
indicadors consensuats per dissenyar el protocol i recollir les necessitats de tots els 
àmbits d’actuació dels diferents professionals i serveis.

A partir d’aquí, es va treballar en l’elaboració del protocol i, un cop se n’han determinat 
el contingut i s’ha obtingut el consens de tots els serveis, cal determinar el format del 
document, el disseny, la distribució, etc. Es preveu finalitzar aquesta fase cap al mes 
de juny.
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els altaVeUs de la gent gran:
 com generar-los I els seUs beneFIcIs

Pilar Vilajoana Tardà, educadora social dels Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària del 
Consell Comarcal de la Segarra.

Presentació 

En el transcurs d’una sessió de supervisió d’equip, el 12 de desembre passat neix la 
possibilitat de presentar aquesta comunicació. En aquella sessió, s’analitzava el treball 
de la professional de suport dins l’equip de primària dels serveis socials bàsics del 
Consell Comarcal de la Segarra (Lleida). Aquesta mateixa professional coordina les 
actuacions comunitàries destinades a la gent gran de la comarca.

La nostra supervisora, Carmina Puig, va encoratjar l’equip a presentar aquesta 
comunicació com a exemple del desenvolupament del treball comunitari dins d’un 
equip de serveis socials d’atenció bàsica i com a exemple de l’ús del treball en 
xarxa per aconseguir els objectius principals: atendre les necessitats socials, de 
lleure i assistencials d’un col·lectiu molt representatiu de la població de la comarca, el 
col·lectiu de la gent gran. També com a exemple de saber buscar alternatives i solucions 
a entrebancs amb els quals en principi no s’hi comptava. Un dels elements més 
interessants del treball en xarxa és el fet de poder desencadenar reaccions imprevistes 
que generen recursos i solucions a situacions que són una dificultat.

El treball presentat és el desplegament d’un programa d’atenció social per a les persones 
grans i les persones en situació de dependència en un context rural: els municipis de 
la comarca de la Segarra (s’exceptuen d’aquest programa els dos municipis més grans: 
Cervera i Guissona, ja que disposen de més serveis).

L’ús del treball en xarxa hi és present en tota l’evolució del programa, des dels seus 
inicis. Neix fruit d’un estudi que l’àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal de 
la Segarra, dins el programa de participació ciutadana, encarrega a la Universitat de 
Lleida per tal de conèixer les necessitats presents i futures en matèria de serveis socials 
a la comarca. El Consell Comarcal dóna servei, en matèria d’atenció social, a tots els 
municipis de la comarca.

Aquest nou programa d’atenció social interpreta els resultats de l’estudi, però per 
activar els recursos que s’hi constaten com a necessaris cal la implicació activa del 
col·lectiu de la gent gran i una bona fórmula per aconseguir-ho és reactivar el Consell 
Consultiu de la Gent Gran, amb la creació d’una xarxa de col·laboradors implicats i 
desitjosos del bon funcionament d’aquest programa que es proposa atansar serveis als 
pobles. Aquest programa es presenta a la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament 
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de Governació i Administracions Públiques com a programa de dinamització i 
desenvolupament comunitari. 

En aquest  timing  inicial del projecte és tasca de l’equip de serveis socials i, particularment, 
de l’educadora referent del programa buscar la implicació d’organitzacions d’iniciativa 
privada com la FATEC, que amb programes que ells ja tenen i que es poden adaptar a la 
singularitat de la nostra comarca serviran per dinamitzar el col·lectiu, i també buscar 
la col·laboració econòmica d’entitats com “la Caixa” amb serveis assistencials de nova 
creació.

Així les diferents sinèrgies que fan possible el treball en xarxa i l’activació d’aquest 
projecte són: el programa de participació ciutadana del Consell Comarcal, l’Estudi de la 
UdL, la Secretaria d’Acció Ciutadana, el Consell Consultiu de la Gent Gran, la FATEC, 
“la Caixa” i la figura professional responsable de coordinar les sinèrgies de la xarxa.

Una altra particularitat d’aquesta comunicació és la de la figura d’una educadora social 
que, dins d’un equip de primària, té com a camp d’actuació prioritari el col·lectiu de la 
gent gran.

els altaveus de la gent gran - reflexions entorn d’una experiència

Ubicació geogràfica i social del projecte

La Segarra és una comarca de la Catalunya central que té 23.025 habitants. És una 
comarca predominantment rural, on una part molt important de la població, 9.569 
habitants, es concentren a la capital, Cervera, i la resta de la població es reparteix en 
20 municipis més. En total, la Segarra la conformen 21 municipis amb un total de 104 
nuclis de població.

El municipi amb més habitants representa el 20% del total de la població i la majoria es 
concentra en els pobles petits de la comarca, com demostra la taula següent:

municipis menors de 500 habitants ............  13
amb un total de 42 nuclis de població

municipis menors de 1.000 habitants ...........  4
amb un total de 40 nuclis de població

municipis menors de 1.500 habitants ...........  2
amb un total de 16 nuclis de població

municipis amb més de 5.000 habitants .........  2
amb un total de 6 nuclis de població

Els altaveus de la gent gran
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El caràcter de capitalitat de Cervera implica que sigui el centre administratiu, econòmic, 
sanitari, de lleure, etc., fet que provoca que els habitants d’altres llocs de la comarca 
s’hagin de desplaçar molt sovint fins a la capital per treballar, anar al metge, gaudir 
d’activitats d’oci, gestionar tràmits administratius, etc. La xarxa de transports públics 
dins la comarca és del tot insuficient, i provoca mancances entre la vida a la capital i 
als pobles.

Diagnosi del projecte

El Consell Comarcal de la Segarra encarrega al Grup de Recerca sobre Interculturalitat 
i Desenvolupament de la Universitat de Lleida un estudi que té com a objectiu general 
la detecció de les necessitats presents i futures en serveis socials, tot emmarcat en 
la realitat de la comarca. L’estudi fou presentat pel seu director, el sociòleg Jordi 
Garreta, el juny del 2006 a tots els agents socials, polítics, educatius i a les entitats de 
la comarca.

Aquest estudi, en el seu informe sobre la gent gran, recull les manifestacions que fan 
les persones grans enquestades sobre els seus problemes i els seus temors. Com a 
problemes, manifesten que la manca de transport i, sobretot, la dispersió de la població 
generen el cercle viciós del subdesenvolupament:

Com que falten serveis («als pobles no hi ha botiga»)20 i la població està «disgregada» i a 
la gent li manquen els mitjans de transport eficaços, els pobles es buiden, disminueix 
la població, en conseqüència, es redueixen els serveis tant públics (sanitat, educació, 
serveis socials) com privats (comerç), fet que, a la vegada, genera noves tendències a 
abandonar els petits nuclis rurals.

Existeixen serveis, però són poc assequibles: «els serveis no és que no hi siguin, però és 
que els tenim a 10, 12 o 15 km»21. 

Com a temor, la gent gran manifesta que ells perceben: «un passat mitificat, un present 
insatisfactori i un futur amenaçador»22.

La gent gran posa de manifest que calen més serveis específics, però no només ho 
diuen ells, sinó les persones que els tenen a càrrec o aquells que es veuen venir aquesta 
època de la vida i no creuen que els serveis que voldrien els puguin tenir a l’abast. En 
aquest col·lectiu es reprodueix la idea que calen més activitats de lleure, la necessitat 
de millorar l’atenció domiciliària, la creació i/o la potenciació dels espais de trobada i la 
millora dels serveis de dia per a la gent gran.

20. CC de la Segarra i Grup de Recerca sobre Interculturalitat i Desenvolupament (GRID) de la Universitat 
de Lleida. Grups de treball.
21. Ídem.
22. Ídem.

Comunicacions de professionals



89

L’equip de serveis socials d’atenció bàsica del Consell Comarcal, un cop analitzades les 
conclusions de l’Estudi de la UdL i les del seu treball diari, es reorganitza per tal de poder 
donar més atenció a municipis de la comarca, mitjançant l’ampliació de la plantilla 
amb una treballadora social i dues educadores més i amb la diferenciació de les tasques 
d’acollida i seguiment. Una de les educadores es convertirà en la professional de reforç 
de l’equip i la coordinadora de les actuacions prioritàries adreçades al col·lectiu de la 
gent gran (tècnica en programes d’atenció social a la gent gran) i als seus familiars i/o 
cuidadors davant de les necessitats expressades per aquest col·lectiu i davant els canvis 
que es produiran amb l’entrada en funcionament de la LAPAD. 

Els altaveus de la gent gran
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Objectius del projecte

El treball adreçat al col·lectiu de la gent gran es concreta en un nou programa, 
anomenat Gent Gran Rural de la Segarra, que tindrà com a eixos principals d’actuació 
els municipis petits de la comarca. Partint de la diagnosi aportada per l’estudi de la 
UdL i el treball diari dels serveis d’atenció bàsica, es concreten tres objectius:

 Detectar les necessitats del col·lectiu de persones grans i de persones amb •	
dependència en els nuclis de població de menys de cinc-cents habitants, per tal de 
promoure el manteniment d’aquestes persones dins el seu entorn sociofamiliar i 
comunitari.
 Treballar la prevenció de la dependència en aquestes zones, amb la detecció de les •	
situacions de risc.
 Dissenyar una plataforma de serveis que establirà a curt i mitjà termini, recursos, •	
prestacions i serveis adaptats a la singularitat del medi rural, per tal de donar 
suport a les persones grans, les persones dependents i a les seves famílies.

El primer pas per tal d’aconseguir-ho és la creació, dins el programa Gent Gran Rural, 
de tres nous serveis a la comarca:

 Servei d’acollida, amb l’establiment d’un horari d’atenció de les professionals dels •	
serveis socials, en aquest cas la professional de reforç de l’equip, als pobles amb 
nuclis petits.
 Servei de lleure i teràpia ocupacional itinerant, potenciant espais de relació.•	
Servei de formació al cuidador familiar no professional.•	

metodologia dinàmica d’un projecte inserit en la realitat

Un cop establerta tota l’estructura del nou programa i els eixos d’intervenció per 
aconseguir implementar satisfactòriament els nous serveis que permetran a les 
persones grans romandre al seu entorn, s’inicia el treball sobre el terreny.

El primer i principal eix d’intervenció és evitar el risc social en persones grans 
dependents que viuen soles. El mateix Jordi Garreta, quan va presentar el primer 
informe parcial de l’estudi va destacar, dins l’apartat dedicat a l’estructura familiar, 
dependència i habitatge, que: un 7,1% de les llars són unipersonals, és a dir, persones 
que viuen soles (majoritàriament es tracta d’avis, el 18,4% dels majors diu viure sol) i 
també que trobem molta població envellida i sobreenvellida (majors de 85 anys) en 
diferents municipis de la comarca, amb una particularitat: com més petit és el municipi 
més població major de 85 anys té. 

Tal com recomana el mateix estudi: la informació necessària per tal de dur a terme aquesta 
detecció individual de necessitats s’extraurà de les dades obtingudes mitjançant entrevistes 
amb els agents implicats, les famílies, les associacions de la zona i l’extracció de dades del 
padró municipal. 

Comunicacions de professionals
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És en aquest moment del projecte quan es descobreix que les bases teòriques són unes 
i la realitat social és dinàmica i canviant. Per aconseguir els objectius marcats, caldrà 
modificar el disseny de treball. 

Si bé als padrons municipals hi consten moltes persones grans soles, la realitat és una 
altra. Aquestes persones grans conviuen en un altre nucli familiar (amb els seus fills o 
altres familiars que són a la vegada els seus cuidadors) o bé es troben ingressats en un 
centre residencial. Aquest és el primer entrebanc del projecte, però també s’observa:

 que l’atenció social individual (hores de permanència de les professionals dels •	
serveis socials d’atenció bàsica) en aquests nuclis petits no resulta efectiva 
per atendre la població, la gent gran a títol individual no acudeix a demanar 
informació, tot i haver fet xerrades informatives del nou servei. En canvi, resulten 
efectives per establir coordinacions amb els altres serveis del municipi (xarxa de 
salut, alcaldes, regidors). 
 que existeix en aquests pobles de menys de cinc-cents habitants un gran nombre •	
de gent gran activa i en molts casos cuidadora informal dels seus cònjuges o 
ascendents.

La primera conclusió que extreu l’equip de serveis socials d’atenció bàsica és que si es 
vol arribar a tot aquest col·lectiu i conèixer-ne les necessitats reals cal involucrar-lo més 
directament al projecte que es vol desenvolupar: cal crear una xarxa de col·laboradors 
i coordinacions. 

En aquest punt de reflexió comença el treball comunitari, per aplegar la xarxa de gent 
que està treballant en la bona marxa del projecte, i s’aprofita una inquietud que algunes 
persones grans havien manifestat: tornar a reactivar el Consell Consultiu de la Gent 
Gran de la Segarra.

el consell consultiu de la gent gran de la segarra 

El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Segarra és un òrgan de consulta i participació 
del Consell Comarcal i de qualsevol entitat que treballi en l’àmbit de la vellesa, sobre els 
temes de gent gran. Per tant, queda adscrit al Consell Comarcal.

Aquest Consell ja va ser creat l’any 1990 a requeriment del Departament de Benestar i 
Família amb motiu de la celebració del I Congrés Nacional de Gent Gran de Catalunya. 
El formen representants de les associacions de gent gran de la comarca, escollits entre 
els associats mateixos, i en aquells municipis que no compten amb associació és el 
mateix alcalde qui designa el representant, després de consultar-ho amb la comunitat. 
Per tant, el Consell Comarcal de la Segarra compta amb 21 representants, un per cada 
municipi.
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Ara, després de la celebració del 5è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya 
(2006) i atesa la importància creixent del sector de la gent gran a la nostra comarca, 
tant pel que fa al pes demogràfic com a l’especificitat de les necessitats del col·lectiu, es 
considera interessant i necessari reactivar aquest Consell Consultiu.

Entre els seus objectius més importants i que ajuden en el treball social diari trobem:
 

 Donar a conèixer a la comunitat els recursos i drets propis de la gent gran.•	
 Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar la •	
societat respecte a la situació social de la gent gran.
 Organitzar activitats d’interès per a la gent gran.•	
Promoure la col·laboració amb altres entitats.•	

La segona conclusió que s’extreu és que la clau del projecte ha estat mobilitzar aquest 
col·lectiu, sense esperar que la demanda es presenti en espais dissenyats des del treball 
social i descobrint necessitats individuals o familiars, sinó donant a aquest col·lectiu el 
protagonisme que buscava: ells són altaveu. 

Ara, la gent gran, com a agents implicats en aquest treball en xarxa, és dinamitzadora 
dels seus municipis amb un programa i una professional de referència al darrere. El 
compromís d’aquest col·lectiu esdevé l’eina principal de treball. En un any s’han assolit 
molts dels objectius marcats al programa, gràcies a l’activitat del Consell. Així:

L’any 2007 ha suposat per al Consell Consultiu de la Gent Gran la reactivació d’un 
Consell inactiu, a un Consell en una etapa d’expansió i consolidació dels seus objectius. 
El Consell Consultiu és actiu i proactiu a tota la comarca. Algunes de les seves activitats 
més importants al 2007 han estat:

 la creació dels seus estatuts• 
Participació en les necessitats socials de la comarca• 

El Consell Consultiu participa amb l’Àrea d’Acció Social del Consell en la posada en 
marxa d’un nou servei assistencial destinat a la gent gran de la comarca: el servei de 
podologia, subvencionat per “la Caixa”, «Peus en Forma + 60», dins el programa Gent 
Gran Rural.

També participa en la difusió, posada en marxa i manteniment del programa 
«+Plus Vida» d’activitat física, organitzat per la FATEC, la Secretaria d’Esports de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Segarra, amb el qual es creen nous 
espais de relació, lleure i activitats per al seu col·lectiu. Actualment aquest programa 
està consolidat a 13 pobles de la comarca de menys de cinc-cents habitants i gaudeixen 
de les seves activitats 340 persones majors de 60 anys.

Comunicacions de professionals
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Participació en els actes culturals de la comarca i creació de la seva pròpia • 
revista
El Consell Consultiu participa activament en diversos actes culturals de la comarca 
i també compta amb la seva pròpia revista de periodicitat semestral: Segarra 
Gran. 

La fita més important del Consell Consultiu per al 2008 és reafirmar-se com a 
grup en aquest compromís col·lectiu de treball per la comarca i consolidar totes 
les activitats, recursos i serveis existents. Cal també, en aquest treball en xarxa, 
buscar nous recursos que garanteixin la continuïtat del projecte.

resultats del projecte

La reactivació del Consell Consultiu en el treball en xarxa ha suposat, en primer lloc, 
una gran ajuda per a la detecció de necessitats, ja que com a bons coneixedors dels seus 
pobles respectius han exposat la situació real de la gent gran a cada municipi. Ara, el 
programa Gent Gran Rural disposa d’una xarxa de col·laboradors indispensables per 
optimitzar recursos i serveis. 

Aquesta primera fase d’intervenció en xarxa ha quedat plenament legitimada per les 
institucions que impulsen aquest projecte, com demostren els resultats següents:

augment de la influència política del col·lectiu• 
És el mateix col·lectiu qui demana i reclama dels seus regidors i alcaldes la millora 
de les instal·lacions socials i assistencials del seu municipi per poder dur a terme 
el programa FATEC d’activitat física i altres activitats complementàries (la majoria 
d’aquests municipis no tenen un casal d’ús exclusiu per a la gent gran, sinó que 
tenen un local social polivalent), i la cessió del consultori mèdic un matí o tarda, 
cada sis setmanes, per al servei de podologia subvencionat «Peus en Forma + 60».

 consolidació d’un espai d’atenció social als municipis• 
La cessió d’un espai en dependències del municipi, per a les permanències 
de serveis socials. Ara sí que les permanències tenen sentit en aquests pobles, 
ja que la gent gràcies a tots aquests nous serveis que ells mateixos han ajudat 
a organitzar ja tenen la tècnica de gent gran del Consell com a referent seva en 
serveis socials; la defineixen com «aquella noia del Consell que ens fa de secretària 
al Consell Consultiu i ens ajuda a demanar serveis i subvencions i que és la nostra 
assistenta», entre altres definicions.

 creació de sinèrgies entre els serveis i els tècnics interventors en el • 
projecte
Les permanències de serveis socials queden vinculades, en els municipis més 
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petits, amb el servei de podologia. El dia que la podòloga visita el municipi la 
tècnica de serveis socials també hi és present i atén les consultes a la vegada que 
això li permet analitzar les noves demandes socials. Poder comptar amb el servei 
de podologia i el programa d’activitats físiques de la FATEC ha estat la clau per 
a poder intervenir en els municipis. A cada poble, s’ha programat una reunió de 
presentació d’aquests serveis. La programació i difusió d’aquestes reunions ha 
estat tasca dels membres del Consell Consultiu de la Gent Gran, que han actuat de 
dinamitzadors. 

En aquestes xerrades informatives s’ha treballat interdisciplinàriament, s’ha 
buscat la participació d’infermeres i fisioterapeutes per explicar els beneficis 
de la pràctica de l’exercici físic i de la cura dels peus en la gent gran (implicació 
de la xarxa de salut als pobles). Part de l’èxit de participació en aquests serveis 
és aquesta implicació de professionals de la xarxa de salut que, o bé treballen al 
municipi o bé hi pertanyen, i de bon grat accepten participar a les xerrades de 
forma desinteressada. 

 creació de serveis de treball familiar dirigits a un objectiu: ajudar els • 
cuidadors familiars no professionals
En molts casos el fet d’assistir a la classe de gimnàstica o qualsevol altra activitat 
que s’organitzi al municipi representa un respir per a moltes persones grans 
cuidadores informals d’altres familiars seus.

Ha estat tasca dels serveis socials d’atenció bàsica buscar professionals del treball 
familiar que ajudessin aquests cuidadors informals i així facilitessin la seva 
assistència a les activitats programades dins el programa Gent Gran Rural.

 augment de l’interès i de la implicació dels polítics en les polítiques de • 
benestar i en el diagnòstic i implementació de serveis
Els alcaldes i regidors d’aquests municipis fan un balanç molt positiu d’aquest nou 
dinamisme i de bon grat col·laboren econòmicament o participen en la millora 
d‘instal·lacions per al bon funcionament d’aquests serveis.

Quan es va explicar als polítics l’ampliació de l’equip de serveis socials a la comarca, 
tots ells veien necessària aquesta figura de «l’assistent social referent dels pobles 
petits», però tampoc tenien clar que la gent gran en fes ús, ni quins beneficis se’n 
podrien treure. Ara sí que veuen el significat del programa Gent Gran Rural a la 
Segarra.

Per acabar, podria fer referència a l’article «Models de treball en xarxa»23, de José 
Ramón Ubieto, el qual exposa que un aspecte molt important que cal tenir en compte 

23. UBIETO, J. R. Model de treball en xarxa. Educació Social, 2007, núm. 36, p. 26-39.
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en el treball en xarxa és la importància del timing del projecte, que ha de considerar 
els diferents temps dels serveis i dels actors. Per això, afirma: «el projecte ha d’avançar 
de manera progressiva, sincronitzant les diferents velocitats, sense que es vagi obrint 
una bretxa excessiva entre el lideratge del projecte i el conjunt dels professionals que 
l’integren. Ni entre els professionals i els responsables polítics, ni molt menys entre 
professionals i usuaris».

Aquesta és la filosofia que envolta aquest projecte, respectar dins del treball en xarxa 
els temps de cada actor. Així, és tasca de les professionals dels serveis socials d’atenció 
bàsica: buscar l’equilibri i treballar conjuntament amb tots els agents, amb una voluntat 
clara: millorar la qualitat de vida de la gent de la comarca. 
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constrUInt noUs marcs de relacIó: Un ProcÉs d’accIó 
comUnItàrIa des dels serVeIs socIals

breu contextualització del procés

Dades:
Ciutat de Gavà, Baix Llobregat
Nombre d’habitants: 45.501 (febrer del 2008)
Nombre d’instituts d’educació secundària públics: 2

Organitzacions implicades: 
 Ajuntament de Gavà: Àrea de Benestar i Serveis a la Persona: Departament de  –
Joventut, Departament de Relacions Ciutadanes i Departament de Benestar, 
Família i Educació.
 IES públics de Gavà: IES Bruguers i IES Calamot. –

Nombre d’alumnes implicats: 160, curs de 3r d’ESO
Professionals: 

Instituts: 18
Ajuntament de Gavà: 15

Presentació

El projecte vol construir un model de relació amb els instituts des de l’acció comunitària. 
Cal entendre el treball comunitari com una estratègia per a assentar les bases, des de 
l’aplicació pràctica, per poder transformar i co-construir un altre model de serveis 
socials de proximitat als nostres municipis i, afegiríem, contribuir a la re-creació de 
noves relacions amb els altres serveis i actors del territori. 

A continuació, us presentem un resum del procés de construcció, en claus internes i 
externes, de l’acció comunitària «Construint nous marcs de relació».

Aquest projecte és un procés de transformació i de construcció de maneres de fer. 
Principalment, d’incorporació de mirades integrades i complexes que va des de 
l’interior a l’exterior, de dins cap a fora, passant pels Serveis Socials, l’Ajuntament i 
els instituts. Quan diem que va de dins cap a fora volem dir que el procés comença 
als Serveis Socials però la influència és de dins cap a fora i a l’inrevès. És un procés 
complex que té en compte diferents sistemes i la interrelació entre ells. 

És des d’aquesta complexitat que expliquem com arribem al disseny concret 
d’intervenció amb els instituts.

el context social i comunitari
Creiem necessari fer una breu contextualització del procés en el moment actual de la 
situació social en relació amb la intervenció social i les polítiques socials.
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El context social: les noves realitats dinàmiques i mutables, les incerteses i la por al 
canvi, les noves desigualtats que incideixen en una diversitat creixent d’individus i 
de grups socials ens situen davant d’una societat cada cop més fracturada i, per tant, 
davant d’unes xarxes comunitàries més debilitades.

D’on partíem: partim d’un escenari en què les polítiques socials, en els seus diversos 
components, estan pensades en claus lineals i homogènies per donar respostes a 
supòsits igualment homogenis

Respostes que generalment no articulen «vasos comunicants» malgrat que, des de fa 
temps, tots parlem de transversalitat.

En aquest marc, la intervenció social, en un tant per cent elevat, es veu condicionada a 
un plantejament reactiu en les nostres respostes i l’aparició de determinades situacions 
«problemàtiques» és l’eix que articula la intervenció professional. 

El nostre treball –en mirada de ciutat– tenia un àmbit restringit, residual, i les 
intervencions es fonamentaven en una metodologia de treball mecanitzat. Alhora que 
els sistemes de seguiment i avaluació tenien poc pes i els sistemes de registres eren 
insuficients per recollir processos més enllà de l’atenció i el seguiment del cas.

Reptes: els Serveis Socials ens enfrontem doncs, d’una banda, als vells problemes de 
sempre i, de l’altra, als nous problemes de la diversitat, que generen major complexitat 
en la diagnosi i més dificultats en la recerca de solucions. Això ens porta al repte 
de treballar de manera transversal i col·laborativa amb altres serveis i agents 
d’àmbit social ampli, tant dins de la pròpia administració municipal com amb d’altres 
institucions i actors socials des d’una perspectiva de xarxa.

Circumscriure les relacions entre agents socials només a la presència de situacions 
problemàtiques no afavoreix el desenvolupament del treball integrat. Una visió àmplia 
i multifactorial recolza una ampliació del marc d’intervenció des del Serveis Socials. 

El canvi que ens hem proposat radica en l’actitud, les formes de relació i voluntat, a 
més d’instruments, però, cap a on va aquest canvi?

A la visibilització dels Serveis Socials en claus públiques; volem estar més presents 
en espais i moments clau de ciutat, des de la prevenció, la promoció i la proximitat.
En l’àmbit intern, i com a pas previ i imprescindible, cal que el canvi, el procés 
transformatiu, vagi encaminat a reforçar el saber i els coneixements propis de l’àmbit 
de la intervenció social, la recreació de xarxes col·laboratives i la recuperació del treball 
en grup i comunitari per treballar des d’una perspectiva sistèmica completa. Així, per 
fer-ho ens dotem de dos nous (o vells) paradigmes: el treball integrat i/o col·laboratiu 
i la proactivitat com a element per neutralitzar o dosificar les accions purament 

Construint nous marcs de relació
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reactives, al temps que incorporem en el quefer professional una manera diferent de 
la gestió del temps del treball i de la intervenció. És a dir, en definitiva el canvi s’ha 
de donar al pensament i, per tant, al plantejament de la intervenció. Cal incorporar el 
pensament analític com a font de la intervenció.

Finalitat del procés

Construir un horitzó de treball integrat on hi conflueixin els actors socials i educatius de 
la comunitat mitjançant una perspectiva de procés que alhora impliqui un aprenentatge 
comú i l’emergència d’una joventut més participativa i coresponsabilitzada.

Intentem així recuperar un àmbit d’intervenció propi dels Serveis Socials (la 
comunitat), de manera compartida amb la xarxa comunitària en un marc que fomenti 
el treball en xarxa, la prevenció i la promoció de tots els implicats: Serveis Socials, 
comunitat educativa i joventut.

objectius generals

- Vers l’equip de professionals del Departament de Serveis Socials:
 Impulsar processos transformatius amb la comunitat.•	
 Fomentar el treball transversal amb altres departaments de l’Ajuntament.•	
 Incorporar pràctiques grupals i comunitàries d’intervenció social.•	
 Empoderar mitjançant la pedagogia del procés i l’aprenentatge experiencial a les •	
professionals del departament.
 Construir una estructura organitzativa que afavoreixi el treball integrat dins el •	
departament mateix i amb altres professionals.
 Transformar el patró de treball mecanicista que fins ara es donava entre el •	
Departament de Serveis Socials i els instituts públics de Gavà.

- Vers el professorat:
 Construir un espai de treball integrat amb el professorat dels instituts públics de •	
Gavà i altres professionals implicats en l’àmbit social i educatiu. 
 Promoure la perspectiva comunitària i el treball en xarxa des dels instituts públics •	
de Gavà i amb ells.
 Transformar el patró de treball mecanicista que fins ara es donava entre el •	
Departament de Serveis Socials i els instituts públics de Gavà.
 Promoure relacions proactives i coresponsabilitzades.•	

- Vers l’alumnat:
 Promoure la implicació del jovent en la vida comunitària del municipi.•	
 Fomentar espais de reflexió individual, grupal i col·lectiva que tinguin repercussions •	
en el creixement personal dels joves participants i en el seu entorn social.
 Facilitar eines per a la promoció del diàleg i la convivència.•	

Comunicacions de professionals
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metodologia

Aquest procés ha tingut en compte tres factors temporals/substantius.

Definició de serveis de proximitat 
La perspectiva de serveis de proximitat és aquella que basa el treball social en l’anàlisi 
de necessitats, i en les potencialitats i oportunitats de la persona i el seu entorn 
(comunitat). Això comporta una mirada acurada de cada territori, de cada comunitat, 
en un moment concret. En aquesta anàlisi, l’altre hi ha de ser present per definir i 
decidir.

La situació emocional de l’equip es relaciona amb aquesta última aportació i la definim 
com una de les fases. Així podem contemplar com des del serveis de proximitat totes 
les energies es concentren en analitzar la realitat, en construir una diagnosi i una 
intervenció compartides, per la qual cosa la mirada professional és propositiva i el 
treball empodera. 

D’oportunitat, en claus de l’organització:
 Directrius generals i polítiques: es vol atendre la realitat canviant i complexa. Es •	
demana que s’elaborin respostes integrades, eficaces i eficients.
 Comandament (cap de Serveis Socials): disseny i coordinació de la reorganització del •	
departament. Incorporació de la integralitat i el treball en xarxa al departament.

a. el procés des del punt de vista intern

Aquesta transformació pretén modificar el departament per tal que pugui fer front 
als canvis macrosocials en què ens trobem immersos i que tenen efectes directes en 
el món local, tal com hem avançat a la introducció.

La transformació del mateix es planteja, en un primer terme, com un procés 
intern, de reorganització de l’estructura i l’assumpció d’una metodologia integrada 
i integradora que fomenti el treball col·laboratiu i de proximitat de manera global a 
tot el departament. En segon terme, i de forma paral·lela, el procés de canvi aprofita 
les oportunitats de l’entorn per poder seguir la transformació mitjançant la pràctica 
quotidiana de la intervenció comunitària.

estratègies de transformació globals I: estructura organitzativa i capacitació 
professional

Les estratègies transformatives les dividim principalment en tres: 
Adreçades a l’equip de Serveis Socials.1. 
Adreçades al treball interdepartamental dins l’àmbit de Benestar, Família i 2. 
Educació.

Construint nous marcs de relació
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Adreçades al treball cap a la ciutadania. 3. 

1. Adreçades a l’equip de Serveis Socials

a) Organització del departament

La reestructuració organitzativa ha seguit tres línies principals:
Incorporació de nous perfils professionals a l’equip: la incorporació de noves  –
mirades i paradigmes d’intervenció que venen a sumar coneixements a la globalitat 
de la nova estructura dels Serveis de Proximitat. Les aportacions principals han 
estat incloure praxis participatives i comunitàries com a eines del treball social. 
S’ha començat a incorporar una visió més holística de la intervenció social.
Reestructuració de tasques i funcions d’alguns membres de l’equip, fet que ha  –
permès, entre altres aportacions, poder tenir una visió global dels problemes 
socials que s’atenen des del departament, i així respondre a la necessitat de 
repensar els àmbits d’intervenció propis del treball social. 
Augment del nombre de professionals.  –

Aquesta nova visió més àmplia ens ha permès valorar el tipus de problemàtiques en 
què s’hi intervé i la metodologia per fer-hi front mitjançant l’evasió de la reactivitat i 
l’elaboració d’estratègies des de la proactivitat. 

b) Capacitació de les professionals

La formació i la supervisió s’han plantejat com a instruments per a la generació de 
processos de conscienciació i implicació envers els canvis. A més, generen dinàmiques 
on poder recollir resistències generades pels canvis i incorporar-les al procés. El nou 
plantejament dels espais de formació incorpora el que nosaltres, de forma casolana, 
anomenem formació sostenible. Es tracta de gestionar els espais de formació en petit 
format que generin pocs costos, que tinguin facilitats per mantenir-se en el temps i 
que s’incorporin a les noves maneres de fer de l’equip.

Compaginem formadors interns i externs i aquesta fórmula ens permet:

 l’empoderament dels professionals i l’intercanvi de coneixements entre l’equip.  –
Forma alhora l’essència del treball en equip: la retroalimentació col·lectiva 
dels sabers individuals.
 visualitzar altres formes de treballar des de diferents organitzacions i territoris,  –
així com crear xarxes entre agents socials.

c) Transversalitat i proactivitat

Un altre eix fonamental en el procés de transformació ha estat el treball conjunt amb 
altres departaments de l’organització municipal, concretament en l’àmbit de Benestar 
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i Serveis a la Persona, que és on es troba ubicat el Departament de Benestar, Família i 
Educació. S’han iniciat formes de treball integrat en àmbits com l’educatiu, el jovent i 
les relacions ciutadanes, entre d’altres.

2. Adreçades al treball interdepartamental dins l’àrea de Serveis a les Persones 

a. Transversalitat/proactivitat
b. Canals estables de diàleg

Els canals estables de diàleg són necessaris per tal d’assegurar un treball integrat. 
L’estratègia global del Departament de Benestar ha estat la valoració inicial, per a 
cadascun dels projectes i accions encetats, de tots els sistemes i agents implicats i la 
generació de dinàmiques per anar-los introduint. 

Com assenyala Fantova (2007), per a la millora de la intervenció social, cal fixar-se en 
els processos encara que aquests travessin parets de departaments. 

Com a canals genèrics de treball s’ha creat la formació interdepartamental, com 
s’ha exposat anteriorment. 

A més, a partir de l’experiència dels instituts s’ha creat una estructura per poder 
funcionar de manera integrada 

3. Adreçades al treball cap a la ciutadania: treball comunitari, de prevenció i de promoció

La nostra experiència i el procés de reflexió i renovació encetat al 2005 ens han 
portat a definir la finalitat dels serveis socials en termes de promoció ciutadana 
mitjançant el foment de processos transformatius.

Els projectes de prevenció i d’acció actualment s’encaminen per aconseguir 
fonamentalment dues finalitats: 

L’atenció adequada a les situacions de persones i/o famílies sota •	 criteris 
d’universalitat.
La prevenció i la promoció de la ciutadania, com a element que considerem •	
fonamental per anticipar estratègies d’acció adaptables als canvis del territori, 
en termes de grups, de persones i de xarxes de col·laboració, formals i informals.

estratègies de transformació globals II: construint l’acció comunitària

Fer aquest procés de transformació interna abans de la relació amb els instituts facilita 
situar-se amb els altres de forma proactiva, és a dir, situar-nos des d’allò que podem 
construir conjuntament i no des de postures projectives on exigeixo i diposito en l’altre 
allò que jo no faig o no em plantejo. 
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Hem seguit les orientacions metodològiques que proposen Cortés, Llobet i Alemany 
(2004). Així, dividim el nostre procés en tres passos: 

a. Primer pas: estudi de la situació
Aquest pas es refereix a definir els problemes i construir una diagnosi de la situació. 
En aquestes accions es donen les oportunitats de començar a construir un diagnòstic 
comú, establir relacions de col·laboració, etc. 

b. Segon pas: creació i manteniment de l’organització
Per fer sostenible un procés de transformació que permeti l’aplicabilitat d’un model de 
treball integrat calen tres elements indispensables:

 Crear un ambient favorable a l’acció, és a dir, arribar a la necessitat del canvi i de  –
mobilització. 
 Constituir una estructura que permeti l’acció comunitària.  –
 Desenvolupar lideratges per a la mobilització de les persones implicades. –

c. Tercer pas: el diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva
Aquest projecte en comú de transformació l’hem articulat pensant que serà més fàcil si 
cada part de l’acció (estudi, diagnòstic, definició de projecte, execució i avaluació) són 
una oportunitat de debat i de construcció conjunta. 

a. Primer pas: estudi de la situació

Abans de presentar en què ha consistit el procés de treball amb els instituts, recordem 
breument la relació que manteníem els Serveis Socials amb els instituts.

 Relació de clientelisme mitjançant l’oferta-consum d’activitats (tallers de  –
prevenció de violència en la parella, entre d’altres). Aquest model redueix la relació 
participativa/coresponsabilitzada per part d’uns i altres.
 Intervenció davant de casos problemàtics/individualitzats detectats pels IES,  –
com a resposta al propi model intern d’intervenció i a la pressió/demanda dels 
mateixos IES.
 Coordinació entre educadores socials i professorat a les comissions socials i al Pla  –
Local d’Absentisme. Malgrat ser espais pensats per a la construcció de criteris 
comuns de diagnosi social i d’implementació de línies conjuntes d’intervenció, 
continuen sent un conjunt de mirades molt específiques heretades de processos 
i models de treball anteriors, que responien a un model de treball adequat en un 
context social diferent però que en l’actualitat, com ja hem comentat al primer 
apartat d’aquesta comunicació, no ens ajuda a cercar intervencions davant la 
complexitat social actual.

b. segon pas: creació i manteniment de l’organització

La finalitat és aconseguir una organització capaç de fer front a problemes col·lectius 
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i a treballar des de la integralitat. Per això s’han anat construir estructures que creen 
noves relacions de treball i que generen noves dinàmiques, ja que si bé l’estructura 
concreta ha d’estar lligada als projectes concrets, les dinàmiques i les relacions de treball 
noves són les que garanteixen transformacions reals, perquè allò viscut i practicat és 
un aprenentatge que no torna enrere.

Tot procés transformatiu implica uns lideratges, i el que és fonamental no és només 
qui l’exerceix, sinó com s’exerceix (Martí, Rebollo, 2007). Les mateixes metodologies, 
segons com es liderin, crearan resultats totalment diferents.

El lideratge sempre ha tingut com a objectiu fomentar l’autonomia en els tres nivells 
(individual, grupal i comunitari), com un continuum en què s’encavalquen els uns amb 
els altres. 

c. tercer pas: el diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva

Perquè hi hagi un procés de transformació, és imprescindible que aquest procés sigui 
participatiu i sigui un procés d’aprenentatge. 

Com assenyala Fantova (2007), cal que els Serveis Socials definim i sapiguem presentar 
molt bé el nostre cos de coneixement i establim un conjunt de bones pràctiques. 

En aquest procés amb els instituts s’ha tingut present aquest vessant: ens hem constituït 
en comunitat d’autoaprenentage i alhora hem fet un esforç de sistematització 
important, per tal de poder-lo revisar i recollir com un model de bones pràctiques 
(presentar el projecte a les JSSAP i al premi Rueda és un exemple més d’aquesta 
intenció). 

La participació de l’equip ha anat en dues direccions: d’una banda, en què cada vegada 
s’han implicat més persones i, de l’altra, que les tasques que es realitzaven eren més 
complexes.
Quant a l’augment de participants, s’han generat dinàmiques inclusives perquè les 
persones s’hi anessin introduint, cadascú des de la seva realitat i moment. És a dir, 
depenent del lloc que ocupen, càrrec i departament s’han implicat en major o menor 
grau i amb tasques diferents.
 
Pel que fa a la realització de tasques, s’ha tingut molt en compte l’aspecte emocional/
relacional de la tasca, s’han anat proposant activitats a cadascú que suposessin un 
repte, però un repte assumible i satisfactori. S’ha prioritzat que cada activitat 
acabada suposés un èxit que provoqués entusiasmes per seguir treballant i motivés 
la implicació mitjançant l’augment de la coresponsabilitat. Això ha representat un 
continuum entre l’acció i la reflexió de la nostra pràctica. 
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b. l’acció comunitària

Introducció

Entenem el projecte com un procés de construcció del treball en xarxa, ja que volem 
construir nous espais, espais de responsabilitat compartida per treballar a partir 
del compromís mutu. Per fer-ho, calia implicar el professorat i els professionals de 
l’àrea de l’Ajuntament en lògiques més col·lectives.

Així de manera paral·lela i indissoluble al procés de canvi intern de l’Ajuntament de 
Gavà, que us hem presentat en l’apartat anterior, impulsem també un procés per tal de 
transformar els nostres models d’intervenció amb els instituts.

Creiem que el procés comunitari no consisteix en l’oferta d’activitats, prestacions, 
programes, etc., per a ser consumits, sinó en oferir oportunitats concretes i reals 
adequades a la realitat de cada context. Per això, els Serveis Socials hem assumit un 
paper d’organització i lideratge amb l’objectiu de crear noves estructures de treball 
integrat amb els altres agents socials que es puguin sustentar en claus de gestió. 
Aquest projecte és un exemple de com els Serveis Socials poden esdevenir nòduls 
centrals de la xarxa de benestar en un territori concret.

La perspectiva comunitària ens ha permès apropar-nos a la complexitat de la realitat 
de la joventut des d’una mirada multidimensional, ja que al treballar amb els 
diferents agents socials i realitats que la conformen ens obliguem a fer unes anàlisis 
més complexes que incorporen la teoria de l’anàlisi de les xarxes socials.

Aquest procés no ha estat exempt de conflictes, d’altra banda inevitables quan es 
treballa des de paradigmes col·laboratius. El que ens permet afirmar que ens trobem 
en un escenari propici són les voluntats per cercar el consens per poder avançar 
conjuntament en lloc de situar-nos en posicions de competició. (Martí, J. i Rebollo, 
O.; 2007).
Per tal de convertir aquestes diferències en projectes comuns, hem partit del 
reconeixement de la diferència de les propostes i mirades educatives existents i 
s’han creat espais conjunts per a l’assoliment d’objectius comuns o de resolució de 
problemes entesos com a compartits.

El treball és integrat quan és capaç d’integrar o articular les diferències, no quan les 
elimina o quan reforça les dinàmiques de segmentació ja existents.

Des d’aquesta perspectiva, hem generat i implementat actuacions des d’un enfocament 
de prevenció i promoció de les persones que no se centra només en la resolució 
d’aquells aspectes que són problemàtics per als agents, sinó en aquells aspectes 
–problemàtics o no– sobre els quals nosaltres podem incidir realment. 
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Proposem, per tant, processos de llarg termini i creiem adient començar per petits 
temes i petits canvis que els actors puguem digerir, controlar i visualitzar a mig termini 
i, sobretot, que permetin obrir el camp d’acció cap a transformacions més àmplies.

L’actual projecte «Joves, oci i espai públic. Prevenció i transformació de les relacions 
entre iguals» s’emmarca dins d’aquest paradigma més ampli per a la construcció d’un 
marc de relació basat en el treball en xarxa. D’una banda, des del Departament de 
Benestar proposem als instituts la possibilitat de treballar conjuntament de forma més 
integrada mitjançant la incorporació d’un projecte que formi part de la programació 
dels instituts. D’altra banda, els instituts demanen continuïtat en la mateixa direcció i 
cerquen espais de treball conjunt per promocionar la població jove.

Aquest punt de partida comú s’acaba concretant per al curs 2007-08, per un costat, en 
un espai inclòs dins el projecte de tutories dels centres educatius mateixos. Per un altre 
costat, en la creació d’un grup taller adreçat a alumnes amb dificultats d’aprenentatge 
i de comportament, on es treballarà la cohesió grupal, les relacions entre iguals i amb 
el municipi. Aquesta proposta va ser construïda col·lectivament.

El nou projecte, actualment en fase de desenvolupament, permet un treball de 
proximitat, incorpora el treball conjunt amb els instituts des de diferents direccions: 
per exemple, els tutors i els caps i coordinadors d’estudis hi estan implicats en el 
mateix desenvolupament de l’activitat. A més a més, permet seguir treballant amb el 
col·lectiu jove des de paradigmes i praxis participatives, així com des de la prevenció i 
la promoció.

Així, aquest projecte ens permet ocupar-nos en una tasca i des d’aquesta tasca construir 
espais de treball integrat. Per tant, serà des del treball quotidià com anirem donant 
forma al treball en xarxa. Així és com ho hem fet en tot el procés, constituint-nos com 
a grups operatius per tal de construir esquemes referencials conjunts.

El treball amb tutors i tutores

- Tallers als espais de tutories.

Per tal de facilitar la col·laboració del grup de tutors/ores amb el desenvolupament 
de l’activitat, es facilita amb antelació el guió de la dinàmica que cal realitzar i que 
es consensua a l’inici de cada sessió. La realització conjunta de les activitats permet 
un aprenentatge mutu dels professionals: professors de l’escola amb tècnics de 
l’Ajuntament.

- Reunions periòdiques de reflexió conjunta.

Per treballar des de la coresponsabilitat dels agents implicats i des d’un compromís 
mutu, en què els problemes es llegeixin en claus col·lectives, cal que construïm un 
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horitzó de treball integrat on hi conflueixin els actors socials i educatius de la comunitat, 
mitjançant una perspectiva de procés que alhora impliqui un aprenentatge comú.

Una eina per a la construcció d’aquest horitzó ha de ser l’espai de treball conjunt 
amb els tutors. Dins aquest espai, les dinàmiques que proposem, així com els temes a 
treballar i nosaltres mateixos, hem de contribuir al canvi dels models actuals de relació 
establerts. 

L’educació, el canvi, és en valors, en actituds, en maneres de relacionar-se (tant en la 
cooperació com en el conflicte) i només és possible des de la pràctica: és la pràctica 
quotidiana la que, ens agradi o no, ens educa.

En aquests espais de treball conjunt, hi participen els tutors i tutores de cada curs, caps 
d’estudis, mestres del Grup Taller, conjuntament amb professionals de l’Ajuntament 
en representació de tot l’equip implicat.

Valoració de l’experiència

Aquestes reflexions són una mirada als aspectes més rellevants del procés de construcció 
i transformació que ha suposat el projecte. Principalment destaquem allò que ens pot 
servir per continuar treballant en el futur des de la perspectiva comunitària.

El procés transformatiu no està exempt de conflictes, tant a escala individual com 
grupal: d’una banda, la participació de diferents agents socials fa que existeixin 
interpretacions diverses sobre el treball social que han de convergir, negociar i construir 
marcs de referència similars. I, de l’altra, des de la mateixa activitat professional no 
sempre es coneixen o es troben les fórmules per a l’aplicació real i efectiva d’aquests 
nous models d’intervenció que es proposen.

Aquesta realitat l’hem assumit com un element intrínsec del procés i ens hem ocupat 
de la recerca d’estratègies que ens permetin integrar els conflictes com a font de 
creixement i canvi, al temps que hem vetllat per la cohesió social. Apostem per trobar 
tantes satisfaccions personals o més en les noves maneres d’entendre la professió.

Allò que teníem clar i allò que ens hem trobat. Volíem introduir el treball en xarxa 
i integrat. El procés no ha estat exempt de dificultats, com tot procés col·lectiu, de 
negociació i de canvi. Aquestes dificultats han estat principalment les resistències al 
canvi que ha calgut tenir presents i gestionar-les com un element més del procés.
Els canvis no es donen d’un dia per l’altre, els desajustos en la intervenció des d’un 
model basat en la demanda-resposta provocaven també a escala professional conflictes 
organitzatius que es reflectien en la intervenció i la gestió quotidiana de les funcions 
professionals. La incorporació de nous professionals ha permès incorporar a la 
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intervenció noves maneres de llegir la realitat i això pensem que ens ajuda a construir 
mirades per intervenir des de perspectives de serveis de proximitat. 

Un aspecte que cal destacar és que apostem per treballar des de praxis participatives, 
on s’ha de comptar amb l’altre per decidir, cosa que crea interdependències entre els 
participants. Inevitablement, l’organització de la feina cal que la contemplem de forma 
molt més col·lectiva i exemples d’això en són l’organització de l’agenda, entre d’altres.

Hem incorporat pràctiques grupals i comunitàries que varien també la manera 
d’organitzar el treball i la intervenció social. Els beneficis que comporten aquestes 
pràctiques tenen uns terminis que en ocasions no són els que voldrien les tècniques 
de l’equip, que veuen com han d’introduir-les en la seva agenda i combinar-les amb el 
treball individual. Cal que es visualitzi l’acció individual, grupal i comunitària com un 
continuum que fa que exerceixin influència entre elles i s’enriqueixin i això comporta 
el seu temps. 

El projecte ha evidenciat el continuum reflexió-acció–reflexió. Posant en pràctica la 
teoria i construint teoria a partir de la pràctica. La sistematització amb què s’ha fet 
el procés, a més de la coherència entre el marc teòric i l’acció, ha estat l’èmfasi en què 
el procés havia de ser transformatiu i, per tant, educatiu. Això suposa que aquesta 
experiència actuï com a vasos comunicants amb la resta del departament i la resta de 
l’àmbit de serveis a la persona. És una experiència que pot influenciar per iniciar noves 
experiències des de perspectives de l’acció comunitària, perquè l’acció comunitària té 
el valor afegit de com aborda les problemàtiques que pretén millorar. 

Per últim, ressaltar el caràcter transferible del projecte que us hem presentat. Els 
aspectes que es poden transferir són principalment aquells sobre la metodologia per 
constituir-nos com a comunitat d’aprenentatge, utilitzar la perspectiva dels grups 
operatius i generar dinàmiques participatives des de l’empoderament de l’equip. El 
marc teòric ha estat guiat per l’acció i la definició de serveis enfront dels serveis de 
proximitat, la definició del treball comunitari i el treball integrat, aspectes que poden 
transferir-se a altres accions tant del nostre territori com d’altres. La participació 
imprescindible dels agents socials en tot el procés fa que cada projecte sigui singular i 
irrepetible, perquè cada comunitat té les seves pròpies característiques, cada persona 
és diferent. Així, aquest projecte pot ser una experiència útil per a altres comunitats, 
però cada procés es construirà des de la seva comunitat i les persones que la formen, 
definint una peculiaritat única.

Tirar endavant tot aquest procés implica la capacitat d’entusiasmar-se i creure’ns que 
nosaltres, cadascú dels professionals, som els promotors del canvi.
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el ProJecte claU: Un ProJecte 
de coresPonsabIlItat socIoedUcatIVa

Jeannine Escorne, educadora social de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Neus 
Cerdà, coordinadora de l’esplai La Florida i Almudena Fernández, administradora de l’esplai 
La Florida.

El districte IV de L’Hospitalet esta format pels barris de La Florida i Les Planes, amb 
una població de 44.773 habitants, dels quals 10.630 són infants i joves. És un dels 
districtes de la ciutat que presenta els indicadors socials de major risc. El gran flux 
migratori d’aquests últims anys (el 25,60% de la població és estrangera i un 44% dels 
infants i joves són estrangers), en un territori amb dèficits importants, ha aguditzat 
els problemes.

El projecte Clau sorgeix quan les escoles públiques de primària observen un augment 
important de retards en les recollides dels alumnes a les tardes, detecten que un nombre 
creixent d’infants marxen sols i s’estan a casa o al carrer sols fins al vespre, amb la qual 
cosa es donen també situacions en què els menors s’han de fer càrrec de germans molt 
petits. És important assenyalar que aquest projecte és fruit d’una experiència d’anys 
de coordinació i col·laboració dels serveis socials tant amb les escoles del districte com 
amb l’esplai de La Florida, una experiència que ha permès que el projecte s’inscrigui 
dins d’un marc de coresponsabilitat dels diversos agents implicats pel que fa a l’atenció 
socioeducativa dels infants del barri.

Ara fa tres anys es va començar a dissenyar el projecte i es va posar en funcionament 
com una experiència pilot. El vam anomenar CLAU perquè és un projecte destinat a 
infants que no tenen un referent adult a la sortida de l’escola, per tant són els amos de 
la CLAU de casa; també perquè és un projecte CLAU per al desenvolupament saludable 
de l’infant, ja que vam pensar que aquests moments havien de transformar-se en 
moments d’atenció educativa i positiva. Inicialment, es va oferir als centres públics 
amb els quals existia més tradició de col·laboració. En aquest curs 2006-2007, amb el 
rodatge i l’experiència adquirits i gràcies a un augment de les subvencions, l’hem pogut 
oferir també als centres de primària concertats i, per tant, a tots els nens i les nenes 
del barri. El nombre d’infants que s’han beneficiat del projecte durant aquest curs ha 
oscil·lat entre 60 i 65.

descripció del projecte

El projecte pretén que les dificultats econòmiques no siguin un obstacle perquè els 
nens i les nenes rebin una atenció educativa adient fora de l’horari escolar. Per tant, 
està adreçat a tots els nens i les nenes de 3 a 11 anys escolaritzats als 9 centres escolars 
d’ensenyament primari del barri, que no tinguin referent adult després de la sortida 
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de l’escola, que les seves famílies no disposin de recursos econòmics suficients per 
cobrir el cost ordinari o que no presentin una problemàtica social que requereixi un 
pla d’intervenció on es contemplarien els suports necessaris.

Els infants beneficiaris del projecte estan totalment integrats en les activitats ordinàries 
de l’esplai. Aquest es fa càrrec de la recollida als centres escolars i l’acompanyament a 
les diferents activitats de lleure. La família es compromet a recollir-los a les 19 h i paga 
una part del cost, ja que el projecte està subvencionat per l’Ajuntament.

En la implementació d’aquest projecte, conflueixen factors diversos:

 L’existència al barri d’una entitat com és l’esplai La Florida, amb molta experiència  –
al barri per a l’organització d’activitats de lleure.
 La necessitat, detectada per les escoles públiques, de nens i nenes que estan sols  –
a la tarda perquè els adults referents treballen i no formulen cap demanda als 
serveis socials.
 Un volum creixent d’ajuts econòmics per a activitats de lleure. –

objectius del projecte

 Aconseguir que els nens i les nenes escolaritzats als barris de La Florida i Les  –
Planes que es trobin sense referent adult a les tardes puguin rebre una atenció 
educativa adient i positiva al temps que es prevenen situacions de risc.
 Facilitar un context educatiu que afavoreixi un desenvolupament dels interessos,  –
de les capacitats i de les aptituds dels infants, mitjançant la seva incorporació en 
la dinàmica de l’esplai i fent-los participar en grups oberts, tallers i altres activitats 
educatives.
 Facilitar la conciliació d’horaris familiars i laborals a les famílies amb dificultats  –
econòmiques.
 Implicar els 9 centres educatius de Primària del barri en la detecció d’aquest tipus  –
de situació, en l’organització d’activitats i la coordinació amb l’esplai i els serveis 
socials.
 Articular la continuïtat en l’atenció educativa dels menors que ho requereixin i  –
acabin la primària.

circuit i metodologia

Tenint en compte que la realitat de moltes famílies del districte és una realitat força 
canviant (canvis de feina, d’horaris laborals, d’habitatge, reagrupacions familiars en 
qualsevol moment de l’any, canvis en els ingressos, etc.) ens calia dotar el projecte d’un 
circuit àgil d’altes i baixes. Aquest és el següent:

El Projecte Clau
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1. L’escola, l’esplai o els Serveis Socials detecten un possible infant amb perfil clau:
 a la sortida de l’escola marxa sempre sol/sola i no està amb un referent adult  –
durant hores.
 la família ha tingut dificultats per recollir-lo a l’hora en diverses ocasions. –

Hi ha infants que, a més a més d’aquestes característiques, tenen altres dificultats que 
fan que hagin de tenir un seguiment més acurat per part de Serveis Socials. Aquests 
infants no entraran al projecte Clau, sinó que hauran de tenir una entrevista amb 
Serveis Socials per valorar el recurs i suport més adient que quedaria inscrit en un pla 
de treball individual per a cada família.

2. Es concreta una entrevista conjunta escola-esplai. Aquesta entrevista és convenient 
fer-la conjuntament per tal de contrastar la informació que dóna la família i també 
perquè aquesta pugui veure el treball coordinat del projecte.

3. A l’entrevista, a més de la informació que necessitem, és important que a la família 
li quedin clars els conceptes següents:

 La mare/pare ha de formalitzar la inscripció a l’esplai i ha de notificar qualsevol  –
canvi que es pugui donar.
 L’infant ha de ser recollit a les 19.00 h per un adult. –
 El servei té un cost que es paga entre la família i l’Ajuntament. –
 L’infant ha de portar els deures i el berenar. –
 És necessari que la família avisi a l’esplai quan l’infant estigui malalt i no hagi  –
d’assistir a l’esplai.
 La família haurà de revisar l’agenda escolar diàriament, per tal de veure si té cap  –
missatge de l’escola.
 La família haurà d’assistir a les reunions que es convoquin de l’escola o de l’esplai. –

Pel que fa a la metodologia:

 Al començament de curs: una comissió d’admissions formada pels directors de  –
les escoles, un responsable de l’esplai i la responsable del projecte des dels Serveis 
Socials selecciona els candidats que podrien entrar en el projecte i aquells que han 
de continuar de l’any anterior. Durant el curs, les incorporacions es faran tenint 
en compte les places i la urgència de cada cas. Tot i així, continuarem fent les 
entrevistes conjuntes escola-esplai sempre que es pugui.
 El seguiment del projecte es fa cada curs mitjançant tres reunions escoles-Serveis  –
Socials-esplai: 

 Al començament de curs: revisió d’infants del curs anterior i possibles nous  –
casos.
 Al segon trimestre: seguiment de places i del projecte. –
 Al tercer trimestre: previsió d’estiu i tancament del curs. –

Comunicacions de professionals
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 A mitjans de curs es realitzarà una sessió informativa amb tots els agents  –
implicats per mantenir-los informats del desenvolupament del projecte.

És important que les famílies concebin aquest projecte com un suport que se’ls facilita 
en la mesura que ho necessiten, i que complementa temporalment les seves funcions 
educatives. Això implica que les famílies haurien de comunicar qualsevol canvi en els 
horaris laborals o en l’estructura familiar així com en els ingressos, qualsevol canvi que 
impliqui un reajustament en aquesta complementarietat que els hi oferim. Aconseguir 
aquesta relació de confiança amb les famílies és una tasca educativa que hem de portar 
a terme cadascun dels agents implicats per tal que el projecte pugui assolir l’objectiu 
de garantir que cap menor quedi sense referent adult. Per això, ens cal un circuit àgil 
d’altes i baixes que permeti donar resposta a les necessitats detectades.

A l’hora de fer una valoració del projecte després d’aquests tres anys d’experiència, 
destaquem que:

 per a les famílies amb dificultats econòmiques és un suport accessible per                                 –
poder conciliar l’atenció als infants amb els horaris laborals.
 als infants els facilita una atenció educativa positiva per al seu creixement. –
 per a les escoles és un recurs àgil quan detecten que un menor està sense referent  –
adult a les tardes. 
 per a l’esplai és una via per estar més present com a recurs en el barri.  –
 per al Centre Municipal dels Serveis Socials permet atendre les demandes   –
econòmiques de les famílies des d’un context normalitzat.

El desenvolupament del projecte ha millorat sens dubte el coneixement dels serveis, 
ha fet més estreta la col·laboració entre ells i ha afavorit la coresponsabilitat en la 
detecció i l’atenció de les necessitats dels infants del barri des d’un vessant preventiu.

De cara al proper curs, una de les qüestions que caldrà aprofundir i definir és quina 
pot ser la col·laboració de les AMPA en aquest projecte. Des d’un principi, les vam 
incorporar i han estat informades del seu desenvolupament, però cal perfilar quina 
podria ser la seva aportació.

El Projecte Clau



112

 xarxa d’atencIó a FamÍlIes 
I InFants del raVal “xaFIr”

Joan Anton Martínez, educador social del CSS Raval Nord, Teresa Pasto, pedagoga de l’EAIA 
Raval Nord, i Mati Sanuy, psicòloga del CSS Raval Nord.

contextualització

Creiem que és important contextualitzar la situació del barri del Raval de Barcelona 
des d’una perspectiva històrica, per poder entendre la complexitat actual d’un barri que 
arrossega importants dèficits socials i que a la vegada viu un procés de transformacions 
constants.

territori

El barri del Raval està a la part sud de la ciutat de Barcelona, forma part del districte 
de Ciutat Vella. Està limitat per la Rambla, les Rondes de Sant Antoni i de Sant Pau, el 
carrer Pelai i el Paral·lel. Té una superfície de 1,09 km2. És el barri que presenta més 
densitat de població de tota la ciutat. Segons l’estudi de la Fundació Tot Raval, l’any 
2005 hi havia 45.283 habitants per quilometre quadrat.

breu història del barri del raval

La zona que avui ocupa el Raval va ser, fins al segle XIV, uns terrenys de camps i d’horts 
dins de les muralles que produïen aliment per a la ciutat. Hi havia el Monestir de Sant 
Pau del Camp i l’hospital dels leprosos. Fins al segle XVII, va ser una terra de convents, 
on gairebé totes les ordres religioses hi estaven representades.

A principis del segle XVIII, s’hi van instal·lar les primeres indústries. Van anar sorgint 
nous carrers amb fàbriques i habitatges per als treballadors. El Raval va rebre nombrosos 
camperols que fugien de la fam del camp per treballar a les fàbriques. Llavors ja es va 
convertir en el barri més dens d’Europa. 

A finals del segle XIX i principis del XX, el Raval continuava tenint una composició 
social eminentment obrera, amb poc poder adquisitiu. També s’hi van instal·lar 
edificis molestos per a la resta de la ciutat, com ara la presó, l’Hospital de la Santa Creu 
i hospicis com la Casa de la Caritat i la Casa de la Misericòrdia.

Les condicions de vida, els salaris baixos i les extenses jornades laborals van provocar 
moviments obrers de gran importància en aquella època, que van ultrapassar les 
fronteres del barri.
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Durant els anys vint, amb l’amuntegament urbà, la xarxa viària estreta i tortuosa 
i la proximitat amb el Port, es va afavorir l’aparició de tavernes, sales d’espectacle i 
prostíbuls, especialment a la part sud del barri, que es va convertir en l’anomenat barri 
xinès.

A causa de les situacions de risc i marginació provocades per les característiques 
urbanístiques i socials, les condicions dels habitatges, l’analfabetisme, l’absentisme 
escolar, la delinqüència, les drogues i la prostitució i amb l’arribada de la democràcia, 
l’Administració va impulsar una política important de reformes urbanístiques i socials 
per dignificar i millorar les condicions de vida de la població.

situació actual

La reforma urbanística impulsada per l’Administració ha sigut molt important pel 
que fa a les infraestructures i equipaments del barri i de la ciutat. S’ha dut a terme 
la rehabilitació i la construcció de nous edificis, la Rambla del Raval, centres cívics, 
casals, places, etc. Destaquem, en l’àmbit dels equipaments de la ciutat: el MACBA, 
el Centre de Cultura Contemporània, la Facultat de Geografia i Història, etc. També 
s’ha desenvolupat un programa extens d’actuacions públiques i privades per a l’atenció 
social als residents, amb una cartera de recursos molt diversificada.

Malgrat aquest gran esforç i el nombre d’actuacions implementades, al barri del Raval, 
indicadors com ara l’esperança de vida, la població amb la PIRMI, l’atur i el nivell 
educatiu segueixen sent diferents als de la resta de la ciutat. 

Als últims anys, l’arribada de població immigrada en condicions econòmiques molt 
dures ha comportat que els problemes de marginació i pobresa es mantinguin. A 
partir del 2000 es donen els valors més alts d’arribada de població. Es passa de 34.871 
persones l’any 1996 a 49.351 el 2005. Al Raval, hi ha un 47% de població immigrada 
de procedència molt variada; no hi ha cap col·lectiu estranger que passi de l’11% de 
representació. El nombre de naixements de població estrangera també ha augmentat 
durant els últims 5 anys.
 
Dins d’aquesta situació social complexa, ens trobem amb una important quantitat de 
recursos públics i privats, molts d’ells dedicats a la infància i l’adolescència: 15 centres 
d’educació, dos centres de serveis socials, dos EAIA, un servei d’estimulació precoç, 
dues àrees bàsiques de salut, una quarantena d’entitats del tercer sector, a més de 
diferents plataformes de coordinació destinades a la infància i l’adolescència en relació 
amb diferents àmbits: lleure, salut, educació, atenció social, etc.

Xarxa d’atenció a famílies i infants del Raval
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Presentació xaFIr

XAFIR (Xarxa d’Atenció a Famílies i Infants del Raval) i com a tal s’està treballant des de 
l’any 2006.

La creació de la Xarxa d’Atenció a Famílies amb Infants ha estat fruit d’una demanda 
col·lectiva dels diferents professionals i serveis. Atès el nombre i la diversitat de recursos 
existents, el volum de les problemàtiques i la complexitat dels casos, es coincideix en 
la importància que els estaments que treballin amb la infància i la família consensuïn 
línies de treball i accions.

Dins de les actuacions previstes al Pla d’Actuació del Districte de Ciutat Vella 2004-
2007, es valora la necessitat de millorar la coordinació entre la xarxa d’atenció a la 
infància i l’adolescència en risc del territori.

Durant el curs 2004-2005, des del Districte de Ciutat Vella es convoca un grup de 
professionals representatius dels diferents serveis públics per tal de recollir les 
experiències de treball en xarxa que ja existeixen, de valorar els circuits establerts, 
d’analitzar els models d’intervenció, etc. Aquest grup de treball coincideix amb la 
necessitat de constituir una plataforma unificada de treball en xarxa amb la participació 
dels serveis públics i de les entitats privades.

Al curs 2005-2006, aquesta plataforma va aprofundir en l’anàlisi diagnòstic de la 
situació i del tipus de resposta a les famílies del barri, mitjançant la identificació de 
punts forts i febles i la redacció d’un primer projecte amb una proposta de treball en 
xarxa.

Es defineix la xarxa com un conjunt de recursos professionals que intervenen en un 
territori determinat i que s’han articulat per fer més eficient, eficaç i efectiva la seva 
intervenció. Tots aquests interactuant, sent interdependents i amb el treball en xarxa 
es complementen amb l’objectiu d’aconseguir una actuació global envers els infants i 
les seves famílies.

La Xarxa d’Atenció a Famílies i Infants del Raval és i pretén ser un espai de treball 
multidisciplinari i transversal que treballa des de l’experiència i la reflexió compartida. 
Aquest treball demana la implicació dels professionals per tal de reflexionar, cercar i 
avaluar les estratègies d’intervenció necessàries per intervenir de manera global amb 
les famílies i els infants.

objectius

1. donar resposta global a les situacions familiars del territori 

Comunicacions de professionals



115

coresponsabilitzant a tota la xarxa en el diagnòstic, l’avaluació, el tractament 
i la millora de les intervencions dels serveis.

Millorar la coordinació entre els serveis, amb la finalitat de consensuar criteris  –
d’anàlisi, d’actuació i d’avaluació.
 Crear plans d’actuació unitaris d’intervenció, a partir del consens de tots els  –
serveis de la xarxa que intervinguin en el nucli familiar.
 Unificar protocols d’intervenció. –

2.  augmentar el coneixement de la realitat de la infància i la família, i generar 
respostes, estratègies i recursos per a les noves realitats emergents.

Crear un observatori permanent de la situació de la infància i les famílies al  –
territori, per mantenir un coneixement actualitzat de les realitats socioculturals 
existents i emergents.
 Identificar i formular propostes relatives a la creació de nous recursos, per tal de  –
poder donar resposta a les noves necessitats.
 Donar a conèixer i fer arribar a l’àmbit institucional les noves necessitats detectades  –
i generar propostes de millora.

3. Facilitar la cooperació entre serveis i augmentar el coneixement mutu. 

 Formació i aprenentatge dels professionals sobre el treball en xarxa, mitjançant  –
l’organització de cursos de formació compartida, amb l’objectiu d’unificar un 
coneixement i un llenguatge compartits.
 Seminari periòdic del coneixement i l’actualització dels serveis. –
 Crear i mantenir el lloc web de la xarxa, com a punt de trobada i intercanvi de la  –
informació generada per la xarxa mateixa.

Cal tenir present que el districte de Ciutat Vella està format per quatre barris i que 
aquesta experiència que ara es presenta fa referència únicament al barri del Raval, 
encara que està prevista la seva ampliació a tot el districte.

Comptem amb 14 recursos d’iniciativa pública i 11 recursos d’iniciativa privada que 
actualment estan participant en aquest projecte.

Recursos d’iniciativa pública:

ABS Raval Sud •	
 ABS Raval Nord (CAP Dr. Lluís Sayé) •	
 Centre de Salut Mental d’Adults Ciutat Vella•	
 Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil •	

Xarxa d’atenció a famílies i infants del Raval
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 CSS Raval Nord •	
 CSS Raval Sud •	
 EAIA Raval Nord •	
 EAIA Raval Sud •	
 EAP (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica) •	
 EBM Canigó/Montaber/Cadí •	
 Espai Familiar 7 Erasme Janer / Raval •	
 Primera Infància Ciutat Vella / EIPI – Equip Interdisciplinari •	

Recursos d’iniciativa privada:

 Associació Educativa Integral del Raval – Aula oberta Jove. Estel d’Assís •	
 Associació per a joves TEB •	
 Casal dels Infants del Raval •	
 Càritas Diocesana de Barcelona •	
 Franja Erasme Janer •	
 Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina •	
 Fundació Quatre Vents •	
 Fundació Escó •	
 Fundació Social del Raval •	
 Projecte d’Acció Educativa en Medi Obert (Educadors de carrer)•	
 Probens •	

organigrama

La Xarxa d’Atenció a Famílies i Infants del Raval està formada per serveis, entitats i 
professionals i compta amb el suport institucional.

Hi ha un coordinador i un co-coordinador que són els professionals responsables de 
vetllar pel funcionament d’aquest projecte. Entre d’altres funcions, podem destacar: 

 Són els interlocutors amb l’àmbit institucional. –
 Convoquen les reunions de l’equip tècnic i estableixen l’ordre del dia. –
 Estructuren el treball de casos. –
 Fan les actes i les tasques de funcionament quotidià. –
 Preparen les sessions formatives/informatives. –
 etc. –

L’organigrama s’estructuraria en aquests àmbits:

A. Àmbit institucional
B. Comissió plenària xarxa
C. Equip tècnic 

Comunicacions de professionals
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A. Àmbit institucional

Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 

Funcions:
Aprovar la memòria anual del projecte. –
Dotar dels recursos  necessaris (materials, econòmics, recursos humans). –
Estudiar les propostes que es realitzin. –

B. Comissió plenària xarxa

Integrada per tots els professionals de serveis i entitats que participen al projecte. Es 
reuneix cada tres mesos.

Funcions:
Realització de les sessions de formació sobre temes d’interès comú. –
 Realització de sessions d’informació i/o actualització de serveis i d’entitats. –
 Seguiment del projecte, elaboració de propostes i avaluació final. –

C. Equip tècnic

Integrat per un o dos representants dels diferents serveis públics. Es reuneix 
mensualment. 

Funcions:
1. Treball de casos.
2. Sessions formatives-informatives.
3. Web.

1. Treball de casos

 Rebre i analitzar els casos proposats. Ampliar informació. –
 Reflexió conjunta sobre els casos: procediments, circuits, criteris d’intervenció i  –
funcions.
 Unificar documentació escrita.  –
 Definir l’equip de cas. –
 Avaluació periòdica dels casos i dels projectes –

Equip de cas

El treball del cas el fa l’equip de cas, constituït pels professionals del conjunt de serveis 
i/o entitats que intervenen en la situació familiar, de manera regular o esporàdica, 
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no necessàriament en atenció directa. És un espai de reflexió conjunta, on s’arriba a 
acords i es fa un pla d’intervenció consensuat i conjunt.

Hipòtesi de treball consensuada. –
Objectius de treball amb la família –
Delimitacions de les funcions i responsabilitats dels diferents serveis. –
Tipus de seguiment. –
Temporalització. –
Possibles recursos. –
Referent del cas. –

Referent de cas
 
En aquells casos en què aquest equip estigui format per més de cinc membres, l’equip 
mateix proposarà un referent de cas: és a dir, el professional que vetlla pel compliment 
dels acords presos per l’equip de professionals que hi intervenen. (No necessàriament 
ha de ser el referent de la família).

Funcions:
1. Responsable de convocar les reunions de seguiment de l’equip.
2. Responsable del manteniment de la documentació de la situació familiar.
3. Interlocutor amb l’equip tècnic del projecte.

Metodologia de treball de casos

— Criteris de selecció de les famílies 

 Que hi hagi infants. –
 Que visquin al territori del Raval. –
 Que hi intervinguin un mínim de tres serveis. –
 Que tinguin una problemàtica complexa i abordin les situacions tant des de la  –
perspectiva preventiva com de tractament.
 Que es contempli i prioritzi la disposició de la família. –
 Que es garanteixi la continuïtat assistencial. –

— Procediment

Qualsevol professional de la xarxa que detecti una situació que compleixi els criteris 
pot fer una proposta de derivació als coordinadors del projecte XAFIR.

— Documentació: s’elabora una documentació conjunta per a tots els professionals 
que treballen en el cas.
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 Fitxa de derivació. –
 Fitxa d’inici d’intervenció. –
 Fulls de seguiment. –
 Informe d’avaluació de final del cas. –

S’elaborarà un banc de dades de tots els casos, on hi constin les problemàtiques 
detectades, els recursos utilitzats i les valoracions.

També es recollirà tota aquella documentació que generi el projecte.

En tots els casos es compliran les disposicions legals referents a la protecció de dades.

2. Sessions formatives-informatives

Sessions formatives conjuntes que ajudin els professionals de la xarxa a anar creant 
una cultura i un discurs comú i que ens permetin millorar tant en la intervenció en 
situacions familiars com sobre el treball en xarxa

Ens permet compartir coneixements, a càrrec de professionals externs o de 
professionals de la mateixa xarxa. 

Sessions informatives: un element bàsic del treball en xarxa és el coneixement mutu 
dels agents implicats. Per tant, es plantejaran sessions d’informació sobre les diferents 
entitats i serveis en què se n’explicarà el funcionament i les funcions.

Al llarg de l’any es faran reunions de presentació i d’actualització de serveis i entitats, 
per tal d’incrementar el coneixement mutu i ajustar les expectatives dels professionals 
sobre els serveis existents

Situació actual de la xarxa XAFIR

Des de l’any 2007 s’ha fet una reunió mensual de l’equip tècnic en què s’ha anat 
aprofundint en temes relacionats amb el treball en xarxa i s’han desenvolupat les 
diferents àrees contemplades: treball de cas, web i sessions formatives-informatives.

S’han rebut 5 casos de situacions familiars amb infants i/o adolescents. Aquests 4 
primers casos s’ha considerat convenient considerar-los com a casos pilot i a través 
d’ells, no només s’està treballant el cas i s’està intentant establir una metodologia 
d’intervenció, sinó que a més serviran per revisar funcionament de circuits, de 
derivacions, etc.

S’ha aconseguit pressupost tant per a la creació d’una pàgina web com per a la formació 
dels diferents professionals de la xarxa per accedir-hi.
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S’ha organitzat una primera sessió formativa-informativa amb el tema:

Formatiu: «La llei de confidencialitat de dades i el treball en xarxa»
Informatiu: Presentació de dos recursos: 

Presentació de l’Aula oberta (espai d’estudi jove) –
Presentació del projecte Vincles (de 0 a 3 anys) Casal dels Infants del Raval. –

Estan previstes tres sessions formatives més durant aquest any 2008. Es comptarà 
amb professionals externs per a la formació sobre el treball en xarxa.

3. Web

Presentació
Aquesta proposta sorgeix de la demanda feta pels membres de la xarxa, per 
desenvolupar un lloc web amb un gestor de continguts que permeti poder enviar 
informació i continguts al web.

El web és l’espai virtual on els professionals d’infància i adolescència del Raval, puguin 
SER-HI.

Permet disposar d’una eina de comunicació interna i externa per a la xarxa d’infància 
i que té la finalitat de: COMPARTIR, INFORMAR i PARTICIPAR.

Simbolitza el «trànsit» del voluntarisme al reconeixement d’una forma de treballar en 
xarxa.

Objectius
•	Aglutinar	i	presentar	la	informació	rellevant	sobre	infància	i	recursos	del	Raval.
•	Fomentar	la	participació	en	línia.
•	Compartir	eines	i	recursos	metodològics	entre	els	membres	de	la	xarxa.
•	Característiques	especifiques:

 És un web de segona generació (interactiu), com a gestor de continguts en una  –
plataforma intuïtiva, accessible i compatible.
 S’ha basat en un programa gestor de continguts «Drupal», en codi lliure. –
 Respecta els estàndards bàsics i compatibles als llenguatges i requeriments de  –
l’Ajuntament de Barcelona.

Apartats, continguts i accessibilitat
Seccions estàtiques (no modificables inicialment) 
•	Presentació	
•	Entitats/directori	
•	Accés	directe	
•	Cercador	
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Secció noticies 
Secció agenda 
Secció debats oberts 

Continguts
Tots els continguts han estat organitzats per categories (que seran els motors de 
recerca), aquestes categories responen o s’apropen al model organitzatiu de Serveis 
Personals: és a dir, que contemplen tots els mateixos àmbits (cultura, esports, infància, 
educació i serveis socials) i altres de nous: lleure, salut i justícia. 

Accessibilitat
Tothom pot accedir a la consulta d’aquest web, i tan sols els membres de la xarxa poden 
introduir-hi continguts.

Formació interna i administració
Sessions formatives per a tots els responsables o representants de les entitats i dotació 
de codi d’accés (contrasenya).

Tractament i administració dels continguts a través d’un consell de redacció i un 
administrador del web per verificar continguts (no repeticions, no intrusisme, 
acceptació propostes entitats convidades, verificació d’estil, etc).

Evolució i valoració
•	Bàsicament	hem	anat	omplint-lo	de	notícies,	no	tots	els	membres	hi	han	participat 
  amb aportacions.
•	Ens	cal	editar	un	butlletí	de	l’agenda	i	les	notícies	destacades,	per	tal	de	fer	promoció		 
  del web. 
•	S’iniciaran	noves	sessions	formatives	i	la	dinamització	del	web.
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Webs

http://www.ajuntament.bcn/cat/index.htm
http://www.xafir.org/
http://www.interxarxes.net
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uNA XARXA PER CuiDAR ElS quE CuiDEN

Xabier Ballesteros, director del Centre de Serveis Socials Antiga Esquerra de l’Eixample, 
Joana Chinchilla, Sònia Asensio i Noèlia Gamero, treballadores socials al Centre de Serveis 
Socials Antiga Esquerra de l’Eixample, Immaculada Fernández-Díaz, treballadora social de 
l’Equip Barcelona Esquerra - Barcelonès Sud de Càritas Diocesana, Mercè Gil, treballadora 
social de l’Equip d’Atenció Primària de Salut Via Roma de l’Institut Català de la Salut,  i 
Lydia Minguell, infermera a l’Equip d’Atenció Primària de Salut Via Roma de l’Institut 
Català de la Salut.

la xarxa de grups de cuidadors

Presentació
El projecte que presentem té com a propòsit donar suport als cuidadors i les cuidadores 
de persones amb dependències, mitjançant el treball grupal. I pretén fer-ho des del 
treball compartit i en xarxa dels equips de base d’atenció primària de serveis socials, 
de salut i d’entitats socials no lucratives.

Es tracta d’una iniciativa conjunta del Centre de Serveis Socials Antiga Esquerra de 
l’Eixample (Ajuntament de Barcelona), de l’Equip d’Atenció Primària de Salut Via 
Roma (ICS), i de l’Equip Barcelona Esquerra - Barcelonès Sud (Càritas Diocesana).

Com a conseqüència de la diversitat dels serveis, el seu àmbit d’actuació és permeable, 
tot i que fonamentalment es correspon amb els barris de l’Esquerra de l’Eixample

Justificació
L’envelliment i sobreenvelliment de la població és una característica comuna a la 
nostra societat, especialment palesa a barris com els de l’Eixample barceloní. Moltes 
d’aquestes persones necessiten d’una persona que les cuidi, una realitat que les 
tendències demogràfiques mostren que anirà en augment. I també en molts casos són 
els familiars directes qui els procuren aquesta atenció.

Avui dia és prou conegut que el risc de sobrecàrrega i claudicació, així com d’aparició 
d’aïllament social o de problemes de salut, és elevat quan no es compta amb el 
recolzament adequat. També està àmpliament demostrada la incidència positiva que 
tenen els grups de suport en les persones que desenvolupen un rol de cuidador de 
persones que pateixen demències o discapacitats importants. Uns grups que busquen, 
precisament, prevenir o reduir els efectes d’estrès o el risc de claudicació que aquesta 
tasca comporta a la persona cuidadora, a través del suport mutu de persones que 
comparteixen situacions similars.

Units des de la necessitat
Els tres serveis i institucions que impulsem aquest projecte partim d’experiències 
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prèvies en relació amb projectes de cura als cuidadors: salut: tallers per als cuidadors, 
portats bàsicament des d’infermeria; i tant el Centre de Serveis Socials com Càritas 
venien organitzant i desenvolupant grups com els que es presenten al text. El primer 
grup de suport va començar a principis de 2003.

Tanmateix, van ser les necessitats i les limitacions dels nostres projectes les que ens 
van portar a posar en marxa aquest projecte en xarxa al curs 2004-05. D’una banda, i 
malgrat que estava ben contrastada la necessitat d’uns grups de suport per a cuidadors, 
al Centre de Serveis Socials ens vam trobar amb la dificultat d’aconseguir candidats 
per al grup. D’altra banda, Càritas s’havia posat en contacte amb el Centre de Serveis 
Socials per conèixer com havien funcionat els dos grups posats en marxa. I l’Equip 
d’Atenció Primària de Salut ja no organitzava els tallers de «cuidem els cuidadors».

Les relacions personals de confiança entre els membres dels tres serveis ens van fer 
posar-nos en contacte per trobar alguna solució a una situació que ens semblava 
contradictòria: un projecte que consideràvem pertinent i interessant però que costava 
que arribés als seus destinataris.

Així, a mitjans del 2004 vam iniciar una anàlisi conjunta de la situació, així com 
dels punts forts i febles dels nostres projectes respectius. Un dels aspectes que vam 
identificar va ser que en equips petits, el fet que fos el mateix professional qui feia 
de referent del cas individualment i grupalment podia comportar alguns efectes 
negatius que, en cas de ser possible, semblava millor evitar-los. Un altre aspecte, 
també significatiu, va ser que alguns participants, una vegada acabat el grup (d’un 
any de durada) buscaven mantenir els contactes entre ells i, en alguna ocasió, amb els 
professionals que havien dinamitzat els grups.

D’aquesta manera vam concebre un nou projecte basat en la interdisciplinarietat de 
l’equip, en compartir grups entre professionals de serveis diferents, i en donar algun 
tipus de resposta a la necessitat dels cuidadors de mantenir un lligam amb altres 
cuidadors.

metodologia

A continuació, presentem de manera sintètica el disseny dels objectius i els mètodes 
que articulen el projecte.

Objectius generals
Es resumeixen en:

Detectar i donar suport a cuidadors que es troben en situació de vulnerabilitat com 1. 
a conseqüència de la sobrecàrrega que els comporta aquesta tasca, per tal d’establir 
canvis positius, disminuir el seu malestar i prevenir el risc de claudicació.

Comunicacions de professionals
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Possibilitar un espai d’aprenentatge compartit i d’intercanvi de vivències on els 2. 
propis cuidadors actuïn com a motor de canvi, potenciar així el manteniment dels 
vincles socials i familiars de les persones cuidadores, i possibilitar la continuïtat 
dels lligams establerts entre els cuidadors en el context del grup, una vegada 
finalitzat aquest.
Proporcionar coneixements bàsics de salut i eines per a la cura, tant de les persones 3. 
dependents, com dels cuidadors mateixos.
Crear i millorar els canals de comunicació entre els serveis socials i sanitaris que 4. 
treballen a la zona, amb la qual cosa es farà possible el treball en xarxa i s’oferirà 
un projecte comú.

Destinataris
Es tracta de cuidadores i cuidadors que tenen al seu càrrec persones amb dependències, 
amb símptomes derivats de la tasca de cuidador, mancats de suport familiar i social, 
o amb un escàs suport, i amb actitud d’empatia i capacitat emocional suficient per 
participar en un grup.

Premisses
Partim de la base que disposar d’un espai on poder expressar les emocions i sentiments 
que apareixen quan s’assumeix el rol de cuidador, així com el fet de compartir els 
mateixos problemes amb altres i sentir-s’hi identificats i compresos, facilita l’activació 
dels recursos i habilitats personals, disminueix el nivell d’angoixa, i permet ampliar la 
xarxa de suport social. D’aquesta manera, el grup contribueix a augmentar la qualitat 
de vida tant dels cuidadors com dels cuidats.

A més, creiem necessari oferir un espai de continuïtat per a aquells cuidadors que han 
passat pel procés grupal i desitgen mantenir uns vincles i un espai de relació i suport 
mutu.

Els grups de cuidadors
El més important en aquests grups és:

 Potenciar que els objectius sorgeixin del grup mateix. –
 Tenir present que els processos seran tan importants com els objectius que es  –
volen aconseguir.
 Afavorir una actitud de coresponsabilitat entre els membres, per tal de propiciar  –
una participació activa, en què els professionals acompanyen més que no pas 
dirigeixen el procés.
 Treballar per centres d’interès i que la programació de les activitats estigui en  –
consonància amb aquests.
Facilitar el consens d’unes normes bàsiques que regulin el funcionament del  –
grup.
 Establir períodes d’avaluació individual i grupal, per tal de valorar l’impacte de  –
l’ajuda que s’està generant en el grup.

Una xarxa per cuidar els que cuiden
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El projecte contempla dos tipus d’intervenció: els grups de suport i el grup de 
continuïtat24 (que exposarem als dos següents apartats de la ponència). També hi ha 
trobades conjuntes, on els diferents grups coincideixen al menys en una sortida lúdica 
anual i en activitats comunes com a sessions de relaxació, xerrades, etc.

El projecte s’organitza en cinc fases cícliques, tot i que es poden donar 
simultàniament:

1. La difusió del projecte es fa bàsicament a través dels professionals. També es 
pengen cartells als serveis implicats i a les parròquies.

2. L’exploració i la detecció de possibles candidats i candidates es fa de manera 
continuada, per part dels professionals dels serveis: treballadores socials, 
psicòloga, infermeres, etc. Es procura aprofitar moments específics com, per 
exemple, les campanyes de vacunació de la grip.

3. La selecció dels candidats: mitjançant una entrevista personal semiestructurada i 
el test Zarit, dos professionals implicats en el projecte reben el possible candidat i 
valoren si la seva situació i motivació fa aconsellable que s’incorpori a un grup de 
suport.

4. La formació i l’inici dels grups de suport. Per organitzar els grups, sempre que és 
possible es tenen en compte les característiques i les circumstàncies, tant de la 
persona cuidada com de la cuidadora: tipus de dependència, fase de la malaltia, 
rol familiar, edat, gènere, etc. 

5. L’avaluació i el seguiment dels participants i del projecte es realitza de manera 
permanent, tant a cada grup, com a les reunions de projecte.

Organitzant la xarxa
Ens organitzem mitjançant reunions periòdiques (com a mínim, un cop al trimestre) 
de tots els professionals que participen al projecte. Aquestes reunions inclouen tant 
l’organització i la planificació com l’avaluació i el seguiment del projecte i dels seus 
participants.

Els responsables de cada grup mantenen els seus espais de seguiment i de coordinació, 
dins de les seves possibilitats. En alguns casos són quinzenals, en d’altres tenen lloc 
després d’alguna sessió del grup.

Els tres serveis hem decidit i definit conjuntament quins materials i instruments fem 
servir per a la difusió del projecte, la captació i la selecció dels candidats possibles, o 
les fitxes de seguiment. De manera informal, ens distribuïm les entrevistes que cal 
realitzar.

Consta de diferents espais de planificació i seguiment:
 Grup motor: constituït per un mínim d’un representant de cada institució  –

24. Actualment, el grup està buscant un nom, definit pels participants mateixos.
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participant. Es reuneix en funció de les necessitats de coordinació del projecte i 
amb una freqüència mínima trimestral.
 Reunió de projecte: hi participen tots els professionals implicats, amb  –
independència de la seva dedicació al projecte. 
 Trobades de dinamitzadors de grups: els professionals que condueixen els grups es  –
troben tant per preparar com per avaluar les sessions. A més, es poden promoure 
altres trobades entre els dinamitzadors dels diferents grups per compartir 
experiències i consensuar criteris.

Avaluació
 L’avaluació es fa de manera permanent a través dels diferents espais (cuidadors,  –
grup motor i reunió de projecte).
 Els grups tenen com a referència dos moments d’avaluació: cap a la meitat del  –
procés, i en acabar-lo.
 Els dinamitzadors de grup realitzen una avaluació immediata en acabar la sessió. –
 Es fan reunions d’avaluació de projecte, amb una periodicitat trimestral, i es fan  –
coincidir amb moments clau com ara la posada en marxa dels grups, cap a la meitat 
del procés, i quan es tanquen els grups.

els grups de suport

Descripció
Són fonamentalment un espai de relació i de suport, on s’hi inclouen periòdicament 
sessions formatives, a més de compartir vivències i experiències.

Els primers grups es van posar en marxa al gener del 2003. En total, s’han organitzat 
7 grups, i actualment n’hi ha dos funcionant, un de matí i un de tarda.

Finalitat
A partir dels membres del grup mateix i amb el suport de les professionals que 
el dinamitzen, pretenen proporcionar noves eines i coneixements per tal que els 
cuidadors adquireixin noves habilitats que els permetin desenvolupar millor la seva 
tasca. A més, volen possibilitar una mirada i unes actituds noves que permetin als 
participants millorar el seu benestar físic i emocional.

Metodologia
 Són grups semioberts, conformats per donar suport a cuidadors de persones amb  –
dependències.
 Grup d’un màxim de 12 persones. –
 De periodicitat quinzenal i 1,5 hores de durada. –
 En horari de matí o de tarda. –
 Durant un període aproximat d’un any. –

Una xarxa per cuidar els que cuiden
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 Les sessions són: d’autoajuda i ajuda mútua, d’informació, de reflexió, de debat i  –
de sortides lúdiques.
 Conduïts per dues professionals, cadascuna d’elles d’un dels serveis que impulsen  –
el projecte.
 El paper de les dinamitzadores és la planificació, la conducció i la moderació de  –
les sessions, l’acompanyament actiu, el suport personal i la detecció de situacions 
personals.
 Es fa un registre d’observacions de les sessions. –
 A més, es fa una avaluació continuada i final. –

Què hem après
 A conduir un grup i a ser capaços d’ajudar els cuidadors en el seu procés de canvi, i  –
ens hem enriquit amb la seva experiència.
 La importància de fer la selecció dels candidats de manera compartida entre els  –
diferents serveis i professionals a l’hora d’afinar les decisions d’incorporar o no 
alguns candidats. En alguns casos, el temps ens ha mostrat que la persona no 
acabava d’estar en condicions de fer un treball personal en el context d’un grup, 
quelcom que ha generat dilemes sobre com procedir-hi.
 També, que el grup permet treballar determinats aspectes difícils d’abordar en  –
un espai individualitzat, i es compta, a més, amb l’avantatge d’una perspectiva 
interdisciplinària, i d’un treball global, conjunt i complementari entre els diferents 
serveis.

el grup de continuïtat

Descripció
Es tracta d’un grup permanent al qual es van incorporant persones que fan de 
cuidadores i ja han participat anteriorment als grups de suport.
Es va posar en marxa el 29 de novembre del 2005.
En aquests dos anys, hi han participat uns 26 cuidadors, i actualment el composen 13 
persones.

Finalitat
 És un grup obert, on les diferents persones s’hi incorporen o se’n desvinculen en  –
funció de les seves necessitats i del seu procés personal.
 Pretén donar resposta a la necessitat detectada en els grups de suport de mantenir  –
o crear un espai de relació, de reflexió i d’aprenentatge. Un espai, en definitiva, 
d’autocura.
 També vol ser un espai lúdic; un espai que no pretén duplicar o suplir altres serveis  –
(com ara casals, esplais, etc.) sinó ajudar a descobrir i legitimar la necessitat de 
gaudir. Un espai que contribueixi al reconeixement del dret a tenir un espai 
d’autocura propi, d’esbarjo.

Comunicacions de professionals
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 I vol contribuir a difondre la problemàtica en què es troben els cuidadors, actuar  –
com a sensibilitzadors envers persones que pateixen la mateixa situació, o 
reivindicar més mesures de suport.

Metodologia
 Es reuneix amb una periodicitat mensual, en sessions d’una hora i quaranta-cinc  –
minuts.
 En funció del contingut, s’hi alternen tècniques diverses: dinàmiques de grup,  –
sessions d’informació, de reflexió, de debat, d’ajuda mútua i autoajuda, tècniques 
de relaxació, xerrades de formació, comentari de lectures, videofòrums, o sortides 
lúdiques i culturals.
 El grup està acompanyat per professionals dels diferents serveis implicats, en  –
concret en aquests dos primers anys, pel director i una assistent social del Centre 
de Serveis Socials, i una infermera de l’àrea bàsica de salut.
 Com a filosofia de base, el grup pretén avançar cap a l’autonomia dels participants  –
i cap a la participació plena del grup en la seva organització i funcionament. Es 
tracta d’un procés que hem iniciat a la tardor del 2007 recollint les motivacions i 
les vivències dels participants. Un procés progressiu que encara està per descobrir 
on ens portarà.
 Es fa un registre d’observacions de les sessions. –
 Es fa una avaluació continuada i final. –

Què hem après
 Que un espai com aquest és necessari, perquè tot i haver participat amb anterioritat  –
en un grup, els cuidadors continuen necessitant el suport personal dels companys 
i dels professionals. Es tracta, doncs, d’un espai diferenciat d’altres serveis i ofertes 
existents com són els tallers o les jornades.
 A entendre els «abandonaments». El moment de deixar el grup és molt personal.  –
De fet, hi ha cuidadores que, tot hi haver mort la persona cuidada, encara se senten 
vinculades al fet d’haver estat cuidadores.
 Els dos tipus de grup no es poden entendre com a fases evolutives. Hi ha anades i  –
tornades pel que fa a la vivència del rol de cuidador.
 La necessitat de transmetre que, a diferència dels grups de suport, l’espai del grup  –
no és sempre el lloc més adequat per abocar-hi els neguits i les angoixes. El grup 
correria el risc d’encallar-se, de no poder avançar si cada reunió consisteix en una 
exposició de sentiments i de vivències.
 És molt important la selecció dels membres, perquè no tothom que ha passat per  –
un grup de suport es troba en un moment personal que li permeti participar al 
grup de continuïtat.
 Tenim alguns reptes per resoldre, com ara: –

 la freqüència mensual de les reunions fa que sigui necessari un major esforç per  –
tal que el grup tingui un nombre significatiu de participants,
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 també és més difícil mantenir la identitat d’un grup que té més entrades i  –
sortides, així com dinàmiques de funcionament i de relació diferents d’aquelles 
que es trobaven al grup de suport,
 l’equilibri de necessitats contraposades que a vegades es produeixen en un grup,  –
en què hi ha moments personals diferents i variables,
 la tensió entre mantenir un espai propi o actuar com a llançadora cap a d’altres  –
llocs.

algunes raons per seguir avançant

Ja hem exposat a l’apartat sobre cada tipus de grup algunes de les troballes i dels punts 
que cal millorar, o continuar explorant. Ara finalitzem la presentació amb una mirada 
més global al projecte.

Beneficis
Els beneficis per als usuaris, a més dels propis del treball grupal, es manifesten 
especialment en una millor coordinació de les intervencions dels serveis implicats, un 
benefici que s’expandeix als professionals i institucions mateixos. Més enllà del que es 
pot mesurar i de l’àmbit propi del projecte, destaca la sintonia entre els dinamitzadors 
i la facilitat de comunicació i treball conjunt.

En concret els cuidadors i cuidadores verbalitzen que:
 han après habilitats i estratègies per cuidar-se, –
 així com per cuidar millor el malalt, –
 han pres consciència del seu dret a fer plans i gaudir del temps lliure, a tenir i  –
mantenir una vida personal, a tenir llibertat i independència, a saber dir que no 
o a demanar ajut, a demanar recursos públics,
 han millorat la seva salut i autoestima, –
 han trobat consol, –
 han ampliat les seves relacions, s’han sentit acompanyats, i han trobat amics i  –
companys,
 han après a no sentir-se culpables, a desconnectar, relaxar-se i recarregar energia  –
emocional,
 han après a ser també ells protagonistes, no només la persona malalta. –

Dificultats i reptes
Entre les dificultats experimentades, destaca la de trobar un espai de coordinació 
presencial i comú. El temps necessari de dedicació suposa un sobreesforç per part dels 
professionals per poder combinar-ho amb les altres tasques que cal realitzar.

També hem d’avançar en l’articulació i coordinació entre la intervenció grupal i la 
individual i trobar mecanismes que ens permetin superar els ritmes i dinàmiques del 
dia a dia de la nostra praxis.
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Almenys per a nosaltres, el terreny més inexplorat, on la metodologia està menys 
descrita, és el del grup de continuïtat. Allà és més difícil transmetre el focus (la raó 
de ser) del grup. Costa més temps que els seus membres s’ubiquin amb el canvi de 
dinàmica. També cal que els dinamitzadors estiguin presents d’una manera diferent, 
en un paper més potenciador de l’autonomia individual i grupal.

Per últim, volem destacar la necessitat de disposar d’un espai compartit de formació 
per a tots els professionals implicats en el projecte.

Un desig i un reconeixement

Aquest projecte està sent possible perquè uns professionals i uns cuidadors hem anat 
descobrint que aquesta manera de treballar ens ha possibilitat una experiència molt 
positiva a tots els que hi participem, i que atendre les persones des d’una xarxa de 
proximitat és beneficiós per a tots els implicats, tant persones com organitzacions. 
Ha estat la il·lusió i l’esforç dels que hi treballem (com els de tantes companyes de 
professió), el que ens han permès superar les dificultats i les limitacions organitzatives 
i de càrregues de treball dels nostres sistemes respectius.

Confiem que el que hagi de comportar el desplegament de les lleis de suport a 
l’autonomia personal i de serveis socials de Catalunya sigui veritablement facilitador 
del treball en xarxa des de la proximitat. Tanmateix, ens depari el que ens depari el 
futur, el que sí volem fer és convidar-vos a experimentar-ho, compartir-ho, i gaudir-ne. 
És una dimensió imprescindible, alhora que estimulant, de les nostres professions.

Per últim, com que les jornades són de caire tècnic, aquest text el presentem els 
professionals que hi hem intervingut, però hem de destacar que el que hem descrit 
ho hem après reflexionant i fent camí junts, professionals i cuidadors. La seva lluita 
quotidiana, la seva fortalesa i el seu entusiasme han estat estímul i força creativa en 
aquest camí d’aprenentatge i de creixement personal en què ens hem trobat.
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desenVolUPa’t Per la conVIVÈncIa

Francesc Crua Carreres, tècnic d’inclusió social i educador social de l’Ajuntament de Reus.

descripció i fonamentació

El projecte Desenvolupa’t per la Convivència és un projecte pilot de caire preventiu, de 
col·laboració interinstitucional, i de treball en xarxa que es porta a terme a Reus, amb 
la finalitat de fomentar la convivència, i la prevenció de conductes violentes entre els 
infants, els adolescents, els joves i les seves famílies.   

Aquest projecte es va iniciar al llarg del curs 2006-2007, impulsat per la Regidoria de 
Serveis Socials (set EBASP i un educador de suport), la Regidoria d’Esports, Rellsa, 
l’Oficina d’Atenció a la Víctima, la Guàrdia Urbana i la Secció d’Assessorament i 
Execució de Mesures en l’àmbit de Menors del Departament de Justícia dels Serveis 
Territorials de Tarragona. Tots aquests serveis configuren una xarxa bàsica de treball 
per a l’elaboració i el desenvolupament del projecte. Són unes actuacions que es 
realitzen als centres escolars tant de primària com de secundaria de la ciutat i a algunes 
entitats i associacions.  

Els supòsits bàsics que fonamenten i justifiquen la posada en marxa d’aquesta iniciativa 
són:
 

 La necessitat de potenciar i incrementar les actuacions adreçades a fomentar la  –
convivència entre els joves, fet avalat per la visualització constant de conductes 
violentes en les seves diferents manifestacions: entre iguals, violència domèstica, 
intrafamiliar, etc.
 En moltes conductes violentes, hi són presents aspectes com la falta de control  –
emocional, la manca d’habilitats en la resolució de conflictes, pocs aprenentatges 
socials, etc.  
 Es dóna una acció educativa insuficient sobre la convivència per part dels diferents  –
agents de l’entorn dels infants o dels joves, com ara: la família, els educadors, els 
iguals, els mitjans de comunicació, etc. 
 Els canvis produïts per l’aparició i l’ús de les noves tecnologies permeten fer  –
una difusió ràpida i extensiva de les conductes violentes i reforcen, a vegades, la 
proliferació d’aquestes. 
 En els entorns multiculturals de les ciutats apareixen nous conflictes i actituds  –
contràries a la convivència.

Enfront d’aquesta situació, apareix l’oportunitat i la necessitat d’impulsar actuacions 
conjuntes i en xarxa que aportin:  
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una visió més global i integral del fenomen. –
una organització i una lògica d’intervenció que eviti duplicitats. –
un nivell més alt d’eficàcia, per aprofitar millor els recursos i actuar de manera  –
coherent.

L’acció preventiva, l’establim a dos nivells:
 primària: intervencions adreçades a la població sense tenir en compte el risc  –
individual.
 secundària: sobre infants o joves en què es detectin conductes o descriptors de  –
conductes violentes. 

objectius generals

 Potenciar en els infants i els joves aspectes bàsics per a la convivència, sobretot  –
aquells orientats a evitar conductes violentes.
 Promoure l’acció educativa dels agents socials de l’entorn immediat dels infants i  –
joves, a favor de la convivència. 

objectius específics

 Tenir un coneixement actualitzat de les situacions de conductes violentes dels  –
joves.
 Fomentar l’adquisició i la reflexió sobre aspectes emocionals, de valors i d’habilitats  –
en diferents grups d’edat, tant en joves com en pares.  
 Promoure accions formatives sobre habilitats socials, educació emocional i  –
tècniques de resolució alternativa de conflictes als educadors. 
 Promoure metodologies i tècniques adients per a la convivència amb actuacions i  –
activitats de diferents àmbits. 
 Donar a conèixer que la promoció de la convivència també és una de les tasques  –
que fa la Guàrdia Urbana. 

actuacions i metodologia 

•	Organització	de	la	xarxa:
     -  Creació d’una Comissió Tècnica d’una periodicitat bimensual i amb la participació, 

com a mínim, d’un membre de cada servei o institució amb les funcions de: detecció 
de necessitats, disseny d’actuacions, intervenció i avaluació permanent.

•	Coneixement	de	situacions	i	conductes	violentes:
 - Recull de dades sobre menors que tenen conductes violentes a través de la Guàrdia 

Urbana, de Justícia Juvenil, de l’Oficina d’Atenció a la Víctima, d’educadors, de 
mestres, etc.

Desenvolupa’t per la convivència
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- Realització de protocols per fer l’exploració inicial i el seguiment posterior.   
- Anàlisi de dades estadístiques sobre fets i mesures alternatives penals de justícia 

juvenil a la ciutat.
 -  Recerca d’informació actual que pugui contribuir positivament al desenvolupament 

del projecte: experiències d’altres llocs, informes, tècniques d’intervenció, etc.

•	Accions	formatives	i	de	reflexió	per	promoure	la	convivència:
 Convocatòria al centre escolar per part de l’educador d’EBASP de referència per  –
establir una reunió inicial amb l’equip directiu, per tal d’avaluar les necessitats 
existents al centre:  

 ubicar les accions del projecte respecte a les del centre i amb el Pla educatiu  –
d’entorn.
 establir la tipologia i el calendari de les accions que cal realitzar.  –
 realització d’una sessió d’avaluació final.    –

 Realització de tallers interactius i participatius amb els infants i joves dels centres  –
educatius, tant de primària com de secundària. Estan adreçats a alumnes des de 
5è. curs d’educació primària fins a 2n. d’ESO.
 Organització de tallers sobre emocions i sobre la resolució de conflictes. Aquests  –
tallers es fan seguint un programa comú i compartit, amb metodologies 
participatives per part dels mateixos nois i noies, i en grups de 15 a 25 
alumnes.
 Els continguts tracten sobre: les emocions que sentim; la ràbia i la conducta;  –
el conflicte i els seus elements; la violència, les seves causes i conseqüències i 
la violència entre iguals. Unes sessions estan portades a terme per educadors 
socials i les altres per agents de la Guàrdia Urbana.  
 Creació d’equips impulsors al centre mateix. Es fan activitats per tal de fomentar  –
el clima que afavoreixi la convivència a les aules i als centres educatius, en 
col·laboració amb tota la comunitat educativa. Per exemple, la realització de 
pòsters que s’exposen en diferents llocs del centre i s’expliquen.
 Xerrades de formació i debat amb els professionals dels centres per part de la  –
Guàrdia Urbana i de Justícia Juvenil, sobre temes de mediació i resolució de 
conflictes.
 Tallers participatius amb joves d’ESO sobre la llei del menor i les mesures penals  –
alternatives. 
 Xerrades informatives del projecte i sobre la necessitat de fomentar la  –
convivència amb els pares, d’acord i amb la col·laboració de les AMPES dels 
centres educatius.

Fomentar la metodologia per a la convivència:•	
Assessorament a monitors d’activitats esportives, mestres i educadors. –
 Elaboració i recull de material de suport per realitzar les accions.  –

Comunicacions de professionals
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avaluació i resultats del projecte

Aquest projecte permet arribar a un nombre considerable de persones: infants, joves i 
adults, i fins al moment ha estat el següent:

 Cicle superior de primària: 820 participants –
 Primer cicle d’ESO: 339 participants –
 Població amb risc: 254 participants –

El fet de treballar de manera dinàmica amb els joves ha estat valorat molt positivament, 
tant per part dels destinataris directes com per part del professorat, i així s’ha fomentat 
una metodologia activa de l’aprenentatge.

El treball en xarxa entre les diferents institucions ha donat lloc a unes actuacions 
globals i coordinades. Hem pogut trobar-nos els membres de la comissió, la qual 
cosa ha facilitat un seguiment i un traspàs d’informació constants pel que fa al 
desenvolupament del projecte.

Globalment, considerem que les estratègies utilitzades en aquest projecte han estat 
adequades, malgrat que sempre poden millorar en alguns aspectes com, per exemple, el 
fet de partir d’una anàlisi més acurada de la realitat dels centres educatius mitjançant 
la creació de més processos de treball conjunt

referent al treball en xarxa
 
La creació de la xarxa l’entenem com un procés que es va fent de manera gradual, en 
què és bàsic partir de la necessitat compartida, en el nostre cas: fer accions a favor de la 
convivència i poder intervenir amb l’esforç comú a una problemàtica actual i des d’un 
abordatge preventiu.

Pel que fa als beneficis que comporta la xarxa, cal dir que evita duplicitats i racionalitza 
les accions sense saturar els centres educatius. També es valora molt positivament el 
fet d’incorporar diferents visions i metodologies d’intervenció, la qual cosa facilita la 
capacitat innovadora de la intervenció. 

Ens hem trobat amb una sèrie d’entrebancs, que hem anat superant, però, com ara: 
La sobrecàrrega que, de vegades, suposen el projectes per als professionals, ja que  –
es precisa una dedicació extra.
L’esforç necessari per organitzar, compatibilitzar i fer coincidir horaris. –
En alguns períodes s’ha pogut comptar amb l’ajuda d’un educador social de suport,  –
fet que ajuda molt, sobretot amb les tasques d’organització funcional de la xarxa.

Desenvolupa’t per la convivència



136

Per acabar, cal dir que per portar a terme aquesta iniciativa cal comptar amb el suport 
institucional. S’ha de fer veure els beneficis que comporta, a la pràctica, el fet de treballar 
en xarxa. I també el fet que possibilita intervenir i prevenir situacions d’exclusió social 
en l’àmbit relacional. Definim, per tant, aquest projecte com una experiència inclusiva 
a la ciutat i com un projecte d’inclusió social.  

Esquema: PLA D’ACTUACIÓ

Comunicacions de professionals

tallers
interactius i
xerrades
- infants 
- adolescents
- joves 

Promoció de 
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Intervenció 
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- tallers 
- xerrades
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l’exPerIÈncIa de treball comPartIt 
al VallÈs orIental

Montse Rossinés Bayó i M. Àngels Rosich, Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.

Introducció

El Consell Comarcal té la voluntat de treballar per i amb els municipis de la comarca. És 
per aquest motiu que l’Àrea de Polítiques Socials s’ha anant definint i identificant amb 
la metodologia del treball compartit.

Entenem com a treball compartit el fet de posar les eines, els coneixements i les 
experiències individuals a l’abast de la resta de persones que treballen en un projecte 
comú. Aquest és un pas indispensable en el procés de construcció i consolidació de la 
xarxa. 

Pensem que el treball compartit és un procés, un element dinàmic que:

 Enriqueix els professionals implicats mateixos i millora el seu treball.•	
 Requereix alimentar-lo de forma continuada, amb la implicació i la •	
coresponsabilitat de tots els participants.
 Necessita d’un lideratge, d’un motor decidit i actiu que en garanteixi la •	
continuïtat.

Àmbit territorial i població
El Vallès Oriental té una població de 377.198 habitants (dades del 2007).
Té 43 municipis. Granollers i Mollet del Vallès tenen més de 50.000 habitants i 
conformen ABSS pròpies. La resta de municipis, 41, tenen menys de 20.000 habitants 
i formen part de l’ABSS resta del Vallès Oriental (amb 266.979 habitants) que depèn 
del Consell Comarcal i està organitzada en 22 UBASP

Competències
El posicionament del Consell Comarcal parteix de les competències assignades per la 
Llei 17/94 al Consell Comarcal com a Àrea Bàsica de Serveis Socials resta del Vallès 
Oriental.

Legitimació política
Els projectes del Consell Comarcal són el resultat de les propostes que políticament 
s’acorden i que tècnicament es proposen. 

El fet que els diferents partits polítics que conformen l’equip de govern hagin optat, 
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des de fa molt temps, per l’acord i el consens facilita el treball conjunt i compartit i, al 
mateix temps, el legitima.

Posicionament del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Inicialment, van ser les necessitats de l’atenció primària i la solitud dels professionals 
les que van fer visible la necessitat de compartir, buscar suport i alternatives més enllà 
dels municipis. 

Es van iniciar dinàmiques que incidien en qüestions molt concretes com, per exemple, 
els maltractaments a les dones. Es va replantejar quina era l’atenció que des dels Serveis 
Socials de base es donava a les dones víctimes de la violència de gènere i es van analitzar 
els recursos d’urgència existents. A partir d’aquí, es va iniciar un treball conjunt amb 
l’objectiu d’establir canals de coordinació i relació amb els diferents serveis implicats i, 
al mateix temps, millorar i crear els recursos d’atenció necessaris. 

Els resultats obtinguts amb la suma d’esforços ens han portat a plantejar nous projectes 
i en altres àmbits d’intervenció, però sempre des del mateix punt de partida: projecte 
Encaix, abordatge de la infància en risc, Punt de Trobada, acords i consens en relació 
amb el servei d’atenció domiciliària, ajuts de menjador, etc.

A l’hora de desenvolupar aquest treball, creiem que el marc és la comarca. És a dir, cal 
la participació i la implicació, no només dels Serveis Socials que formen part de l’ABSS 
resta del Vallès Oriental, sinó també de les altres dues àrees bàsiques de la comarca i de 
tots aquells serveis especialitzats dels àmbits educatius, sanitaris, cossos de seguretat, 
etc., per tal de generar sinergies de treball entre els diferents serveis i professionals. 

objectius

Hi ha dos grans reptes sobre els quals giren els objectius consensuats i les accions que 
se’n deriven: 

Avançar en la garantia de drets i l’accés a les prestacions i els recursos de tots els  –
ciutadans de la comarca en igualtat de condicions.
Avançar en la qualitat de l’atenció i dels serveis. –

A partir d’aquests dos eixos, definim els objectius de la dinàmica de treball comarcal:
• Donar suport als tècnics. Un dels aspectes més importants del treball que es du 

a terme des del Consell Comarcal és el suport als professionals dels Serveis Socials 
d’Atenció Primària. Aquest suport l’entenem com el conjunt d’elements tècnics i 
de cura professional que contribueixen a la millora en l’atenció de les persones, 
en la planificació i programació, etc., i, en general, en la qualitat dels serveis: la 
utilització dels espais d’intercanvi d’experiències, projectes, metodologia, etc.; la creació 

Comunicacions de professionals
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de canals àgils de comunicació, el traspàs d’informació, els grups de treball, la formació, 
les jornades i els plenaris són part important d’aquest suport.

• Establir els objectius de treball comuns en l’àmbit comarcal. Els objectius 
comarcals es complementen amb els establerts a cada municipi. 

• impulsar la formació per un treball de qualitat i de consens. Es faciliten 
tots aquells espais formatius que, per demanda explícita dels professionals o com 
a part de les línies de treball comarcals, es consideren necessaris. La formació és 
descentralitzada i oberta als diferents serveis i professionals que hi intervenen. El 
fet que sigui oberta a altres serveis possibilita la creació d’un llenguatge comú, pas 
inicial i imprescindible en el treball compartit.

• Potenciar la relació, la coordinació i l’intercanvi entre els diferents 
serveis. La intervenció en l’àmbit social requereix la incorporació i la integració 
dels diferents nivells i àmbits per tal de poder treballar la coresponsabilitat.

• Cercar recursos per a la realització de programes comuns. Amb el suport 
dels ajuntaments, el Consell Comarcal busca els recursos tècnics i econòmics 
necessaris per tal de garantir el finançament dels projectes comarcals.

metodologia

Un concepte clau de la nostra metodologia és la complementarietat entre les institucions 
supramunicipals, els municipis de la comarca, els serveis i els professionals. Parteix de 
la participació política i tècnica:

• Participació política. Les accions que es duen a terme des de l’àmbit comarcal són 
acordades, prèviament, pels responsables polítics. Es fan reunions de seguiment 
semestrals amb tots els regidors de Serveis Socials dels municipis. En aquestes 
es fan propostes, es prenen els acords de treball, i es faciliten les memòries dels 
programes que es treballen comarcalment.

• Participació tècnica. Es basa en l’establiment de pautes comunes, en la formació, 
en el consens de les accions, en l’intercanvi d’informació, etc.

eines

Grups de treball 
Els espais de treball més importants són els que s’estableixen a partir de la planificació 
anual. La participació és oberta a tots els professionals interessats. A més dels tècnics 
dels Serveis Socials d’Atenció Primària de les tres ABSS del Vallès Oriental, hi participen 
també els professionals de serveis especialitzats com, per exemple, CSMIJ; CDIAP, 
EAP; àrees bàsiques de salut, etc.

Malgrat aquesta flexibilitat, es demana sempre el compromís de continuïtat per tal 
d’assegurar l’operativitat dels grups de treball.

L’experiència de treball compartit al Vallès Oriental
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Generalment, la periodicitat de les reunions és mensual, però s’adapta també als 
objectius i el procés de cadascun d’ells.

Actualment, els grups de treball són els següents:
 Intervenció i prevenció de la violència vers les dones.•	
 Intervenció i prevenció de la infància en risc (Comissió de Treball en Xarxa i •	
Comissió d’Educació).
 Serveis d’atenció domiciliària.•	
 Comissió de Treball del procediment dels ajuts individuals de menjador.•	

La informació de tot el que s’està treballant es fa arribar per correu electrònic a 
tots els equips, encara que no hi participin directament (acords presos i accions que 
se’n deriven, actes de les reunions, etc.). D’aquesta manera, es crea un canal àgil de 
participació i d’intercanvi amb tots els professionals de la comarca, encara que no 
participin directament en les comissions. 

També cal ressaltar el suport i la participació de tècnics de la Diputació de Barcelona 
de l’Àrea de Benestar Social i del Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona i 
Home. Aquest suport es fa des de l’acord institucional i polític establert entre el Consell 
Comarcal i la Diputació de Barcelona i és un dels resultats del consens i la implicació 
política dins del procés de treball al Vallès Oriental.

Plenaris i sessions de treball
A part dels grups de treball, s’articulen altres espais de treball puntuals per abordar els 
temes que sorgeixen durant l’any.

Anualment, es convoca també una reunió plenària de tots els tècnics de l’ABSS resta 
del Vallès Oriental. En aquesta sessió es presenten les memòries i es fa la valoració del 
treball desenvolupat i també es proposa i consensua la planificació de l’any següent.

Jornada de Serveis Socials d’Atenció Primària 
Des de l’any 2000, anualment es fa una jornada política i tècnica d’intercanvi i treball 
que fa visible el treball compartit. En aquesta jornada, hi participen al voltant de 125 
persones entre professionals i responsables polítics

Conveni interadministratiu de col·laboració, la programació i el finançament dels Serveis 
Socials
Des de l’any 1999, i a partir de l’acord polític, es compta amb aquest element important 
de treball que permet acordar i adaptar, de manera flexible i àgil, aquelles accions, 
projectes, recursos o serveis que es veuen necessaris i que requereixen d’un abordatge 
supramunicipal.

Comunicacions de professionals
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L’objectiu del conveni és comptar amb un marc de col·laboració i cooperació entre tots 
els municipis de la comarca i el Consell Comarcal per a la programació, la prestació i el 
finançament dels programes i les accions incloses a les addendes. Al començament, no 
tots els ajuntaments hi participaven. Actualment i, des de ja fa uns anys, hi participen 
els 43 municipis de la comarca. També ens ha permès consensuar els circuits d’accés 
als serveis i les metodologies d’intervenció.

Els projectes actuals inclosos en el conveni i que es treballen comarcalment són els 
següents: tècnica en polítiques migratòries; servei de traducció i interpretació; 
programa d’intercanvi de xeringues; programa de teleassistència mòbil a les víctimes 
de violència; projecte Punt de trobada; servei d’acolliment d’urgència per a dones 
maltractades; servei centre d’acollida temporal.

Formació
La formació aporta eines tècniques i genera espais que faciliten el coneixement i 
l’intercanvi entre els professionals i avança en la creació d’un llenguatge comú, un pas 
necessari per treballar des de la coresponsabilitat. 

La formació es dissenya i planifica a partir dels àmbits que s’aborden comarcalment 
(dona, infància en risc, etc.).

Ressaltem la necessitat que la formació sigui consensuada, continuada i que respongui 
a les necessitats reals i a les expectatives.

Programes i accions 

El suport als Serveis Socials d’Atenció Primària és l’objectiu principal de l’Àrea de 
Polítiques Socials del Consell Comarcal. Qualsevol acció que es planteja, consensuada 
prèviament amb els professionals, té com a finalitat última aquest suport.

Actualment, els àmbits de treball comarcal que es deriven d’aquest suport són els 
següents:

Dona
Des de l’any 1994, l’abordatge de la violència de gènere ha estat un eix important de 
treball. 

A partir d’aquesta data, s’incideix en l’establiment de canals de coordinació municipals 
dels diferents serveis o àmbits implicats: salut, serveis socials, cossos de seguretat, 
etc., i posteriorment, en l’elaboració de protocols. La formació ha estat i és un element 
clau en tot aquest procés.

L’experiència de treball compartit al Vallès Oriental
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Com a dada significativa, cal ressaltar que, actualment, 37 dels 43 municipis de la 
comarca han treballat i tenen establerts circuits d’intervenció i coordinació per als 
casos de violència vers les dones. 

Els projectes resultants d’aquest treball són:
Edició de material de sensibilització a la població i d’eines de treball adreçats als •	
professionals de la comarca.
 Servei d’Acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència, en conveni amb •	
Càritas Diocesana de BCN. 
 Servei de teleassistència mòbil. •	

Infància i família
L’objectiu és prevenir i millorar la intervenció en situacions de risc.

Dins del programa d’infància i família s’inclou l’EAIA (Equip d’atenció a la infància i 
l’adolescència en situació de risc social) i els projectes següents:

ENCAIX - Projecte de prevenció adreçat a famílies sense xarxa de suport.  –
Col·laboració de famílies voluntàries.
Acolliment d’urgència, en conveni amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès.  –
Punt de trobada, servei en conveni amb els ajuntaments de Granollers i Mollet  –
del Vallès. 
Ajuts de menjador, gestionat conjuntament amb l’Àrea d’Educació. Anualment se  –
n’aproven les bases i la convocatòria.

A més a més, per tal d’avançar en aquest objectiu, és del tot necessari conèixer la 
realitat i recollir les necessitats dels serveis dels diferents àmbits en el treball en xarxa. 
Amb aquesta finalitat s’ha elaborat una enquesta de recollida de dades dels serveis de 
la comarca.

Servei d’atenció domiciliària, SAD
Aquest àmbit es desenvolupa a través del grup de treball esmentat en l’apartat de 
metodologia.

El treball desenvolupat per la comissió ha permès consensuar tècnicament la 
documentació i el procés metodològic que cal emprar en els casos de SAD, on la 
col·laboració i la coordinació en l’àmbit de salut són especialment necessàries. 

Aquesta documentació (model de sol·licitud de SAD, instrument de valoració de la 
dependència, model de contracte assistencial).

Immigració
El Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental és una eina per assolir la 
plena integració del col·lectiu d’immigrants en la vida social de la comarca. Es potencia 
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la convivència i la cohesió comunitàries, així com la igualtat d’oportunitats, la lluita 
contra l’exclusió i la igualtat d’accés als recursos col·lectius.

Un dels projectes consolidats dins d’aquest pla, és el servei d’interpretació i de 
traducció.

A més d’aquests àmbits, es desenvolupen programes i accions adreçats a persones 
discapacitades, gent gran, i en l’àmbit de la cooperació.

Valoració i reptes

Valoració
Som conscients que estem immersos dins d’una dinàmica de treball de Processos; 
això vol dir, participació i consens. Aquesta metodologia aporta un grau de consolidació 
dels projectes més alt, però, alhora, aquests s’assoleixen a més llarg termini.

Pensem que un element important de la dinàmica comarcal és, per si mateix, el procés 
de treball. La realització de projectes constitueix i aporta elements que resulten tan 
importants com els resultats mateixos.

El treball compartit:

 És una eina de•	  cura entre els professionals.
 Transforma la visió del treball i aporta elements que donen una perspectiva •	
més àmplia als professionals; aporta un enfocament des del gran angular que 
complementa la realitat pròpia. 
 Permet, al mateix temps, tenir en compte les necessitats i el moment de cada •	
ajuntament i de cada servei.
 Permet aprendre i avançar conjuntament.•	
 Posa a l’abast de la comarca coneixements i experiències individuals.•	

Reptes
Tal com hem assenyalat anteriorment, el treball compartit requereix continuïtat, no 
hi ha un principi i un final. Cal incidir i avançar en la coresponsabilitat com a forma de 
passar d’un model d’intervenció compartimentada a una pràctica del treball en xarxa.
Elements com ara la legitimació política i el lideratge són clau en aquesta forma de 
treball.

La nova Llei de serveis socials 12/2007 suposa també un repte tant per als ajuntaments 
com per al Consell Comarcal en relació amb les possibilitats d’organització, de 
competències i de continguts. Pensem, però, que la metodologia emprada fins al 
moment i el marc de relació que s’ha construït entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i els municipis de la comarca és vàlid per integrar i articular el nou marc 
jurídic.
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noU Panorama legIslatIU: 
CoNSoliDACiÓ DE l’ESTAT DEl BENESTAR?

noU sIstema legIslatIU dels serVeIs socIals a catalUnYa

Fernando Díaz Gallo, advocat i assessor jurídic de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat.

En aquest moment, el nou sistema legislatiu dels serveis socials a Catalunya s’articula 
al voltant de dues normes:

 La Llei catalana 12/2007, de serveis socials. –
 La Llei estatal 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la  –
dependència.

A) En relació amb la primera d’aquestes lleis (la de Serveis Socials), es poden definir, 
entre d’altres, els trets fonamentals següents:

 Té una doble vocació: per un costat, regula el sistema de serveis socials a Catalunya 1. 
i, per l’altre, és la «porta d’entrada» del sistema de protecció a la dependència que 
estableix la Llei 39/2006. És a dir, que la xarxa que determina la llei catalana ha de 
servir per desenvolupar el sistema català de serveis socials i, alhora, el procediment 
de reconeixement i prestacions que es puguin derivar de les situacions de 
dependència. 

 Universalitza el dret d’accés als serveis socials, amb l’objectiu d’assegurar la 2. 
dignitat de la persona durant totes les etapes de la seva vida (s’acaba el sistema 
«assistencial» i de «quasi-beneficència»). 

 Defineix un sistema propi i fonamentalment públic, però en què la «xarxa» s’estén 3. 
a la iniciativa social privada, la qual cosa no deixa de ser un reconeixement de la 
tradicional fortalesa de la societat civil catalana i, en concret, de l’anomenat Tercer 
Sector.

 Determina la part de finançament que correspon a cada administració pública i 4. 
estableix de forma efectiva el copagament com a fórmula de finançament, sobre la 
part del cost del servei que no tingui caràcter social.

 Configura una cartera de serveis i, el que és més important, fixa directament uns 5. 
objectius quantitatius i qualitatius.

 L’Administració sobre la qual recau el gruix de la responsabilitat en el 6. 
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desenvolupament del sistema i en l’assoliment dels objectius fixats és 
l’administració local i, en especial, els municipis.

B) Pel que fa a la Llei 39/2006, aquesta determina un procediment administratiu per 
al reconeixement de les situacions de dependència i la determinació del serveis i les 
prestacions corresponents, la qual cosa vol dir que l’Administració està sotmesa a una 
sèrie de tràmits i terminis, i a la possibilitat de recursos per part dels interessats. Aquesta 
és una situació nova i que hauria de donar lloc, a mig termini, al desenvolupament 
d’una doctrina administrativa i una jurisprudència pròpies.

Com a resposta personal a l’interrogant que obre aquesta taula rodona, es pot 
considerar el següent:

a) El fet d’atrevir-se a legislar en aquests temes, ja és positiu per se. I més positiu 
encara és que les pròpies lleis fixin directament fites i objectius, sense deixar-los a 
les seves normes de desenvolupament.

b) El procés de preparació i elaboració d’aquestes normes ha implicat (jo diria que 
fins i tot, engrescat) molts actors i sensibilitats de l’Administració, dels professionals 
dels serveis socials i de l’anomenada societat civil.

c) La universalització dels drets i de les expectatives que han aixecat aquestes 
lleis contrasta amb la manca de recursos que pateixen els responsables de la seva 
aplicació.

d) L’èxit d’aquestes iniciatives dependrà del grau del compromís dels diferents 
operadors, així com de l’existència d’un finançament del sistema correcte i suficient 
(resulta obvi recordar que, per definició, aquest sistema no pot tenir vocació 
d’«autofinançament», sinó que depèn dels fluxos públics de finançament).

e) Per tant, podem concloure que el nou marc legislatiu sí que contribueix a la 
consolidació de l’estat del benestar, en el sentit que s’estableix un dret universal 
i subjectiu a gaudir d’una sèrie de prestacions socials de marcat caràcter 
«equilibrador», la qual cosa garanteix un «mínim de dignitat» per a la vida de les 
persones. I oferir aquesta garantia resulta fonamental per a un Estat que es defineix 
com «social i de dret».

Taules rodones
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estat del benestar, 
treball en xarxa I noU aParell legIslatIU

Jordi Estivill, sociòleg.

Importància i límits dels serveis socials a l’estat del benestar

Si bé ningú nega la importància dels serveis socials reflectida, per exemple, en què 
ara esdevenen un costat del nou triangle de la inclusió activa de la Comissió Europea, 
cal pensar que aquests tenen una modelització diferent als països del nostre entorn 
(model britànic, països escandinaus). Això fa que en molts d’ells no calgui establir 
legislacions especifiques per a les situacions de dependència, ja que queden cobertes 
per les prestacions i els serveis existents.

Els serveis socials tenen un paper modest al conjunt de la despesa financera de la 
protecció social. L’Estat espanyol continua estan lluny de les mitjanes europees. 
Qualsevol avenç per anar en el sentit de la consolidació de l’anomenat estat del benestar 
passa per l’augment d’aquest tipus de despesa i per l’aprofundiment dels drets dels 
ciutadans. Les dues noves lleis, tot i que amb límits (financers i d’accés), poden ésser 
unes passes endavant en aquest sentit.

El treball en xarxa, una resposta a les deficiències de l’estat del benestar?

El concepte de treball en xarxa s’aplica des de ja fa un temps. Poden servir de mostra el 
programa portuguès Xarxes Socials locals, els Plans de Zona, a Itàlia, o els Contractes 
de Ciutat, a França. De fet, s’entronca amb la noció de partenariat que va emergir amb 
el Tercer Programa Europeu de lluita contra la pobresa i el concepte de capital social.

Una de les raons de la creixent necessitat del treball en xarxa és la de la complexitat 
amb què es topa la intervenció social i l’existència de molts actors de naturalesa diferent 
que actuen en el territori.

En part es pot dir que ha estat l’esfilagarsament de l’estat de benestar i les seves 
deficiències (verticalització, hegemonia pública, manca d’integralitat, competències 
administratives i institucionals diferenciades) les que es volen compensar amb el 
treball en xarxa. Com desenvolupar més un inacabat estat del benestar al nostre país i 
articular-lo amb el treball en xarxa? Com, des dels serveis socials, podem ésser capaços 
de convocar tots els actors (empresaris, sindicats, empreses socials, món associatiu, 
etc.) i tots els sectors (laboral, sanitari, educatiu, urbanístic, etc.) i treballar-hi 
conjuntament?
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alguns camins

Davant d’aquestes preguntes i de les afirmacions positives de les dues lleis a favor de la 
cooperació intersectorial i de la transversalitat, es poden suggerir alguns camins:

 El territori com a lloc d’expressió de les necessitats i com a espai d’elaboració i  –
desplegament d’estratègies conjuntes que volen abastar-les.
 Els ciutadans i els seus drets com a referents fonamentals d’aquestes estratègies. –
 L’articulació de les intervencions, les prestacions i els serveis socials amb plans  –
més amplis de desenvolupament econòmic i social.

Taules rodones
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les noVes lleIs de l’estat del benestar,
entre el desIg I la realItat 

Vicenç Relats, periodista.

Se’ns ha demanat una reflexió sobre el nou panorama legislatiu que regula els serveis 
socials preguntant-nos si consolida l’estat del benestar, i és evident que sí, perquè el 
marc teòric d’aplicació que dibuixa fa passes molt decidides en la garantia dels drets, 
amb un plantejament d’atenció universal. I, a més, tant la nova Llei de serveis socials 
catalana com la mal anomenada Llei de la dependència, d’àmbit estatal, s’han fet amb 
un gran consens polític i social, cosa que és molt desitjable –indispensable, de fet– per 
assegurar que tinguin un bon desplegament en el futur.

Amb tot, cal dir de seguida que les lleis per elles mateixes no són una condició suficient 
per garantir que els serveis arribin a tothom qui els necessita, de manera que els drets 
que reconeixen acabin esdevenint drets reals.

D’una banda, la Llei de serveis socials reconeix el dret d’accés universal als serveis 
socials d’una manera molt més efectiva de com es feia fins ara: com un dret subjectiu. I 
això vol dir que a qualsevol ciutadà que compleixi les condicions que el fan mereixedor 
d’un determinat servei o prestació reconegut a la llei, el Govern els hi ha de donar, 
independentment de si hi ha pressupost o no.
 
Per la seva part, la Llei de la dependència també crea un nou marc d’atenció –com a 
nou dret universal i subjectiu– per a tota la població que requereix ajut per a la seva 
autonomia personal, i aquesta és, sens dubte, una de les necessitats més presents en 
el context actual de progressiu envelliment de la població, que fins ara no tenia una 
resposta específica.

Són, doncs, dues lleis clau i estratègiques que conformen un paquet de serveis 
d’atenció social molt important, que en molts aspectes fins ara no teníem. Dues lleis 
que han creat satisfacció i moltes esperances, tant entre la població que pot beneficiar-
se’n i els seus familiars-cuidadors com entre els professionals del sector. Dit tot això, 
però, també és evident que, a l’hora de la veritat, l’eficàcia i l’oportunitat d’unes lleis 
certament positives s’haurà de veure en la mesura com es facin efectius els serveis i les 
prestacions a les persones que en seran beneficiàries. 

I val a dir que els retards que hi està havent en la resolució dels Plans Individuals 
d’Atenció (PIA), establerts a la Llei de la dependència, o el fet que encara no s’hagi 
aprovat la primera cartera de serveis de la nova Llei de serveis socials, quatre mesos 
després de la seva entrada en vigor, està refredant notablement les expectatives d’una 
i altra llei.
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adequar amb celeritat els serveis a la demanda

Perquè si el reconeixement de drets no va acompanyat acompassadament d’un 
creixement de serveis i prestacions –i l’oferta no s’ajusta amb certa celeritat a la 
demanda–, es poden crear grans frustracions. I aquest em sembla que és un dels 
grans paranys del nou panorama legislatiu, que de forma merescuda ha generat tantes 
esperances. Estendre els serveis i els drets socials requereix un gran esforç pressupostari 
i, a més, també, una gran millora de la gestió per part de les Administracions implicades 
i de les entitats que presten serveis. I aquí és on cal recórrer un llarg camí per passar 
del desig a la realitat.

Segons càlculs del Departament d’Acció Social i Ciutadania, cap a l’any 2010 es 
beneficiaran dels serveis socials 1,3 milions de persones, mig milió més que ara. I si la 
despesa anual en serveis socials el 2007 era de 843 milions d’euros, el 2015 aquesta 
xifra ha de superar els 2.000 milions, cosa que suposa més que doblar el pressupost en 
vuit anys. Déu n’hi do! Ara el que cal és que aquestes previsions s’acompleixin...

Com sempre, doncs, tot dependrà de com es concretin els pressupostos; del 
desplegament normatiu de la llei previst progressivament fins l’any 2015 i del que 
s’estableixi en la cartera de serveis garantits. Perquè sovint s’han fet lleis molt 
avançades que no s’acaben desplegant.

Gosaria dir, però, que en aquest cas això no ha de poder passar –seria un gran desastre, 
una gran oportunitat perduda!-, perquè les necessitats creixents d’atenció social de 
la població catalana no es poden obviar i perquè la força i la solidesa del col·lectiu 
professional i d’entitats del Tercer Sector Social que hi ha al darrere tampoc no ho 
permetria, després de tants esforços esmerçats en aquests projectes.

És ben clar que a una persona que necessita un servei determinat –tant si és una 
plaça de residència, com una assistència domiciliària o el que sigui...– de poc li serveix 
que li anunciïn grans calendaris i estadístiques prospectives de cara al futur, si acaba 
concloent que de tot això ella en veurà ben poc i només sent parlar d’endarreriments 
en la gestió dels ajuts.

queixes ciutadanes i conflictes laborals que es fan sentir

Vostès que són professionals del ram ho saben millor que ningú, perquè s’ho troben 
en la gestió quotidiana. I a mi, que se’m demana una mirada externa, des dels mitjans 
de comunicació, puc constatar que veig moltes cartes al director als diaris queixoses de 
resolucions oficials que els emplacen a llargs calendaris de futur en l’acompliment per 
a ells de les prestacions previstes a la Llei de promoció de l’autonomia personal i que 
totes les informacions que se’n publiquen tenen un deix clarament negatiu, relatiu a 
retards o dèficits en l’atenció. (Després en posaré uns exemples concrets.)

Taules rodones
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I, en paral·lel, els mitjans també hem de donar raó de conflictes com l’actual dels 
treballadors i treballadores, familiars, i cuidadors i cuidadores de residències (els 
treballadors de la dependència, com ja se’n diuen ara) que vénen a evidenciar que uns 
efectius humans tan bàsics en la garantia d’alguns d’aquests nous serveis com són els 
cuidadors i els auxiliars de gerontologia tenen un conveni laboral que és, realment, 
denigrant. I si el personal de trinxera que està al primer nivell de l’atenció social no està 
mínimament motivat, format i pagat dignament, els resultats de l’aplicació d’aquestes 
noves legislacions també se’n ressentiran. 

La posada en funcionament de la Llei de serveis socials sola preveu un augment de 
més de 50.000 professionals fins al 2015. Un 25% serien en l’àmbit tècnic –diplomats 
en educació social o treball social, però també en l’àmbit de la salut, la psicologia, 
la pedagogia, la infermeria– i el 75% restant –el gruix– es preveu que siguin molt 
especialment treballadors i treballadores familiars, auxiliars de gerontologia i també 
de serveis d’hoteleria, de neteja i altres àmbits... I convindria intentar que tothom que 
pugui treballar en aquest sector –que crea, certament, nous llocs d’ocupació– ho vegi 
com una oportunitat i no com un últim recurs laboral.

Una llei de serveis socials participada, que crea expectativa

La Llei de serveis socials no es pot pas dir que hagi sortit dels despatxos, sinó que, com 
sabeu, es va fer enmig d’un ampli procés participatiu arreu del país, que va afavorir que 
sorgís, per exemple, l’Espai de Debat Permanent en serveis socials entre les entitats del 
sector. En aquest aspecte, la llei va ser modèlica. El fet d’haver-la fet tan participativa, 
amb una amplíssima discussió entre els professionals del sector, la fa acotada a la 
realitat i, sobretot, també li fa obrir moltes expectatives. Unes expectatives que, perquè 
siguin alguna cosa més que simples expectatives, requereixen unes carteres de serveis 
ben ambicioses, que cobreixin com més aviat millor l’oferta de serveis i prestacions 
dissenyats a la llei.

Seguint l’estela dels països nòrdics, d’alguna manera la Llei de serveis socials posa les 
bases del quart pilar de l’estat del benestar a Catalunya –encara que sigui tímidament–, 
al costat dels serveis i les prestacions de salut, d’educació i de la Seguretat Social, però 
és evident que –per qüestions pressupostàries– ho fa en una proporció infinitament 
menor i, a més, establint criteris de copagament que fan que la universalització no 
sigui tan real ni tan directa com en aquests altres àmbits.

La Llei posa en marxa un model d’atenció en què els serveis socials de la xarxa pública 
s’ofereixen al conjunt de la població –no només als col·lectius més desafavorits– i també 
a les classes mitjanes que tradicionalment n’han quedat fora. Això, però, serà un fet 
només quan, al llarg del dilatat desplegament de la llei, la cartera de serveis hagi anat 
incorporant com a garantits cadascun dels serveis previstos. Perquè, a diferència del 
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que ha passat fins ara, a partir de la nova Llei de serveis socials, els serveis i prestacions 
socials que queden reconeguts en la cartera de serveis són objecte de partides 
pressupostàries ampliables. I això significa que si l’alta demanda de qualsevol servei 
o prestació –ja siguin places de residència per a persones grans o discapacitades o un 
servei d’estimulació precoç per a un infant, per exemple– fa que s’exhaureixin els diners 
de la partida, l’executiu els haurà de manllevar d’una altra banda dels pressupostos o 
bé generaran dèficit, però, en qualsevol cas, no es podran deixar de donar. Aquesta és 
la gran diferència.

La llei proposa una gestió més propera, fàcil, accessible i menys burocràtica, en un 
sistema de finestreta única. En això ha de ser fonamental la figura del professional de 
referència que ha d’acomboiar la persona o la família que entra en contacte amb els 
serveis socials per acompanyar-los en tot moment, com si fos el metge de capçalera. I 
aquesta serà també una peça clau per tal que la llei sigui efectiva.

Però bé, el cas és que la primera Cartera de Serveis que ha d’aplicar la llei encara s’ha 
d’aprovar... I, d’altra banda, la realitat ens mostra aquests dies que hi ha un bloqueig 
molt seriós del govern espanyol de cara a la negociació del sistema de finançament 
català, previst pel nou Estatut, que no convida a ser gaire optimistes.

I com que els periodistes estem més acostumats a fer preguntes que no pas a donar 
respostes, jo em demano si hi haurà recursos per a tot això; si Catalunya tindrà mai 
un model de finançament prou potent com per garantir uns serveis socials amb 
condicions; si és sostenible el sistema d’estat del benestar que s’està dibuixant.

Són preguntes que només puc deixar en l’aire, tot deixant clara, però, la necessitat 
evident que hi ha d’aquesta extensió dels serveis socials a la gran part de la població 
–cada vegada més gran– que els necessita, que justifica que s’hi faci una aposta 
pressupostària decidida.

Una llei de la dependència que agafa mala premsa

Amb la Llei de la dependència passa una cosa semblant, però encara molt més 
accentuada. És una llei de moltíssima expectativa creada que, si no és corresposta 
amb recursos i eficiència en la gestió, pot acabar passant que se n’acabi dient Llei de la 
incompetència, com han escrit en cartes als diaris persones que lamenten que en el seu 
cas o de familiars seus –que es troben en tràmit– tot són promeses al vent.

És el cas d’una senyora que hi feia ironia punyent després d’haver rebut la resolució que 
qualificava el grau de dependència de la seva mare de grau 1 i nivell 2. Al mateix escrit 
tramès a la seva mare, de 93 anys, se li indicava que les prestacions que li corresponen 
no tenia dret a rebre-les fins al cap de cinc o sis anys. I aquest, que és el cas d’una 
senyora de 93 anys que no pot viure sola, no és pas un cas únic.

Taules rodones



153Nou panorama legislatiu: consolidació de l’estat del benestar?

La veritat és que l’aplicació de la Llei de la dependència està tenint allò que se’n diu 
mala premsa. Perquè com aquesta carta al director, trobaríem molts altres exemples 
de testimonis de gent decebuda, que és el to dominant que es reflecteix als mitjans al 
voltant de l’aplicació de la llei. Fa ben pocs dies, –el 7 de maig passat– en les informacions 
que sortien de la presentació al Parlament de l’Informe del Síndic de Greuges del 2007 
se’n destacava la crítica que Rafael Ribó feia als «retards i les disfuncions» que s’han 
produït en l’aplicació de la Llei de la dependència i deia que l’elevada xifra de sol·licituds 
presentades no justifica la lentitud amb què s’aplica.

I ara que estem en plena era de la comunicació digital, es poden seguir les valoracions 
d’aquesta llei per part dels ciutadans a diversos mitjans, com ara la que es pot seguir 
a la versió digital de l’AVUI, que ha convocat els lectors a fer-ne un balanç, a través 
d’un correu electrònic (dependencia@avui.cat) i sota el títol Explica’ns el teu cas, 
exposa’ns la teva queixa, que és un autèntic memorial de greuges on es poden trobar 
els exemples que es vulguin, que tots revelen el refredament de les expectatives en els 
familiars i principals cuidadors dels grans dependents, pels endarreriments, la manca 
d’informació o la proposició de solucions inviables.

casos concrets d’un balanç

És evident que també hi ha alguns casos –pocs– més positius, de gent a qui han arribat 
els serveis de la llei i que en parlen com d’un gran alleujament, que els permet fer una 
vida amb molt més benestar, que és del que es tracta. Com que des de l’organització 
m’han demanat que concretés molt en exemples i tampoc vull reproduir el memorial 
de greuges que deia, m’agafo a un reportatge del mateix AVUI –de la companya Sònia 
Pau– que relata tres casos ben significatius, en un cert balanç de l’aplicació de la llei. 

La Marina i la Míriam són la creu i l’Antònia la cara de la Llei de la dependència. Són 
persones que no es poden valer per elles mateixes i tenen el grau més alt de dependència 
(grau 3) però l’Administració no les tracta igual. Són tres de les més de 36.000 persones 
valorades com a grans dependents.

la marina, que té 14 anys i pateix un retard mental que és com si en tingués 6, és 
gran dependent (grau 3 nivell 1) i al cap de vuit mesos d’haver-li fet la valoració del seu 
grau de discapacitat encara no li han fet el pla individual d’atenció (PIA) per veure quin 
servei o ajuda li correspon. Els pares de la Marina estan desesperats i per intentar fer 
pressió a l’Administració s’han afegit a l’associació Papás de Álex. «Quan vaig sentir la 
notícia que ajudarien les famílies amb fills que tenen problemes com nosaltres se’m va 
obrir el cel, però la realitat és que l’ajuda no arriba i estem desesperats perquè, a més 
del temps i la paciència, no arribem a finals de mes», denuncia Ángeles Moris, mare 
de la Marina. La seva reclamació és tenir accés a algun tipus de suport perquè, com 
a mínim, l’escola i el transport els surtin gratis. Només en això se’ls en va cada mes 
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pràcticament la meitat dels ingressos familiars. «No reclamo res per a mi –insisteix–, 
només per a ella».

la míriam, que té 22 anys i pateix esclerosi tuberosa, té la resolució de grau 3 nivell 2 
des del gener i tampoc li han elaborat el PIA perquè falta un paper. «Aquesta llei és una 
presa de pèl, perquè en el cas que ens acabin donant uns 400 euros és el que ja rebíem 
via PUA, que són els ajuts d’atenció social per a persones amb discapacitat», es lamenta 
la mare de la noia, Mercè González. «Tal com han venut la llei esperava que ens donés 
una certa llibertat –afegeix decebuda–, un recurs al qual poder acudir quan la nena està 
malalta i no pot anar al centre o una persona de suport que pogués venir si un dia els 
pares volem sortir a sopar». 

En el seu cas han reclamat dos cops perquè encara no els han elaborat el pla individual 
d’atenció i finalment els van contestar que l’expedient de la Míriam està aturat perquè 
estan pendents de la informació econòmica de la noia. Tot i que fa gairebé dos mesos 
que van presentar un certificat de rendes on consta que no té cap ingrés, el procés 
continua sense avançar. «És un certificat que l’Administració ja hauria de tenir, perquè 
en altres ocasions ens han donat ajuts i l’hem presentat. No pot ser que per un paper 
tot quedi aturat», es queixa la mare.

l’antonia ruíz, en canvi, amb 93 anys té el suport d’una treballadora familiar que 
va a casa al matí per aixecar-la del llit i rentar-la i la seva jove rep 487 euros com a 
cuidadora. Els seus fills estan «encantats de la vida» amb la Llei de la dependència. La 
dona, nascuda a Almería, va arribar amb 5 anys a Badalona, on el 10 de gener en va 
fer 93, i fa uns set anys que viu a casa del seu fill gran, Patricio. Se n’hi va anar a viure 
fa uns set anys, quan ella i el seu marit ja no podien fer vida sols i ara vol morir allà. 
No se’n vol moure. És per això que els dos fills, Patricio i Antonio, van decidir que la 
mare sempre s’estaria allà i ells i les dues joves s’organitzarien per cuidar-la. «Només li 
tornem part del que la mare ha fet per nosaltres», coincideixen. Això vol dir fer torns 
per no deixar-la mai sola i quan Patricio marxa de vacances el seu germà s’instal·la a 
casa seva. La seva és una bona experiència amb la llei: «La sort és que estem jubilats, 
ens entenem bé i ara amb l’ajuda no podem demanar res més».

Des del març, de dilluns a divendres, una treballadora familiar els ajuda a aixecar 
l’àvia del llit i rentar-la, i una de les seves joves cobra 487 euros al mes en concepte de 
cuidadora. Era una dona amb molt de caràcter i temperament, ara és molt tranquil·la 
i «fàcil de cuidar». «Ara ens toca a nosaltres cuidar-la –diu l’Antonio–. Quan estava 
bé sempre havia dit que no volia anar a una residència i mentre puguem la tindrem 
a casa». De tant en tant els visita la Rosa, una assistent social de l’Ajuntament de 
Badalona, per veure si tot va bé. Quan faci sis mesos, segons diu la llei, s’haurà de 
revisar si cal canviar el tipus d’ajut o no.

Taules rodones
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el balanç agredolç de les primeres ajudes assignades

En el primer balanç davant dels mitjans que la consellera d’Acció Social va fer el 22 
de gener ja es va poder constatar sobre una mostra de les primeres 808 persones 
beneficiàries que gairebé set de cada deu dels que necessiten suport diferents cops 
al dia per a les activitats més quotidianes –com ara vestir-se o menjar– han optat per 
quedar-se a casa i tenir un cuidador no professional (un familiar), mentre que tres de 
cada deu reben una prestació econòmica per pagar una plaça de residència.

Al mateix balanç, la consellera va admetre el retard en la gestió de sol·licituds i va indicar 
que en tres o quatre mesos s’estaria al dia, perquè va anunciar que el departament havia 
fet una injecció de 6 milions d’euros perquè els ajuntaments i els consells comarcals 
poguessin contractar 135 professionals per elaborar els plans individuals d’atenció 
(PIA), que –en una mena de pla de xoc– es completarien amb una inversió de tres 
milions més.

El Programa per a l’Impuls i l’Ordenació de la Promoció de l’Autonomia Personal 
i l’Atenció a les Persones amb Dependències (PRODEP), l’òrgan de la Generalitat 
encarregat d’aplicar la Llei de la dependència a Catalunya, havia registrat fins al 31 
de març 64.537 sol·licituds de valoració del grau de dependència i un total de 45.853 
–més del 70%– ja havien estat valorades. El 86% de les persones valorades han resultat 
ser grans dependents (39.522) i han de rebre el seu Programa Individual d’Atenció 
(PIA), la proposta personalitzada d’ajut que els ofereix l’Administració ateses les seves 
necessitats. Amb tot, fins al 31 de març només s’havien resolt 5.060 d’aquests PIA.

I encara que les valoracions del grau de dependència dels sol·licitants s’han fet en els 
terminis previstos, ja que en un 96% de casos s’han fet en menys de tres mesos, la 
resolució dels PIA i el pagament dels ajuts s’han retardat molt, encara que la llei fixa 
un termini de sis mesos per donar-hi resposta. I quan hi ha aquests incompliments i 
retards és quan sorgeixen les queixes, els dubtes i el desànim es fa gran.

A finals d’abril, tota aquesta situació es reflectia molt bé a El Matí de Catalunya Ràdio, 
on feien un balanç de l’aplicació de la Llei de la dependència al cap d’un any de la seva 
entrada en vigor, amb representants del PRODEP, de l’Associació Catalana de Municipis 
i del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI). 
L’Administració es comprometia a posar al dia, abans de l’estiu, la resolució dels PIA, 
ja que a l’agost n’hi hauria uns 40.000 de resolts, quan llavors n’hi havia només uns 
9.000.

Seria important que això fos així i que no hi hagués més demores, ni missatges 
contradictoris, ni més expectatives falses, ja que aquests elements minen la credibilitat 
de la llei i de l’administració pública que l’ha d’aplicar. La Llei de la dependència és 
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una legislació que arreu de l’Estat està tenint molts problemes d’aplicació i que pot 
dur a pensar fàcilment que es va fer amb força precipitació, potser amb un punt 
d’electoralisme i amb moltes qüestions per concretar i pendents de desenvolupar 
en reglaments posteriors, com és el cas d’una figura tan clau com la de l’assistent 
personal.

conclusió 

La Llei de la dependència porta ja un any en vigor –des de l’abril de l’any 2007– i la 
de serveis socials només uns mesos, des del gener passat. A l’una i l’altra se’ls ha 
de donar temps... L’una té més mala premsa que l’altra –la Llei de la dependència– 
perquè quan es va presentar des de Madrid semblava que tot seria oli en un llum i molt 
ràpid, mentre que de la llei de serveis socials sempre es va emfasitzar que tindria un 
desplegament progressiu fins al 2015. L’una i l’altra són molt ambicioses, però només 
es desenvoluparan amb tota plenitud a favor dels seus destinataris si es fa un gran 
esforç pressupostari i es té una gran diligència per fer millor i més efectiva la gestió.

Taules rodones
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sUPerVIsant ProFessIonals d’atencIó PrImàrIa: 
TREBAll EN EquiP i DiAGNÒSTiC SoCiAl

l’EquiP, lA CooRDiNACiÓ i lA SuPERviSiÓ: CoNSTRuiNT XARXA. 
SiSTEmES DE TREBAll quE CoNTRiBuEiXEN Al TREBAll EN 

xarxa: l’aPortacIó sIngUlar de la sUPerVIsIó

Carmina Puig i Cruells diplomada en Treball Social i psicòloga. Professora titular de la 
Universitat Rovira i Virgili i supervisora d’equips de serveis socials i educatius.

En la presentació d’aquestes VII Jornades de Serveis Socials d’Atenció Primària, es va 
parlar de la necessitat dels equips d’atenció primària d’explorar, crear i construir xarxes 
on poder nodrir el treball que es fa. En la mateixa presentació, s’hi afirmava que els 
professionals donen resposta a aquestes necessitats amb dues activitats principals: la 
formació continuada i la reflexió personal i interdisciplinària. Aquestes activitats són 
les que els permeten l’adaptació contínua dels instruments i els recursos a la realitat 
social en la qual intervenen.

S’ha partit d’aquestes dues consideracions inicials i s’ha aprofundit en com la tasca dels 
professionals, la funció dels equips i també la supervisió estan travessats i influïts per 
diferents marcs clau: l’institucional, el professional i el de l’usuari-client. Per al tema 
d’avui, em centraré en el dos primers. També es proposaran formes de procediment 
pràctic i diferents sistemes i processos de treball que contribueixen al treball en xarxa, 
on es destaca l’aportació singular de la supervisió. 

el marc  institucional

Les institucions, com és sabut, són contextos que permeten ordenar i contenir les 
expressions de diferents necessitats de la societat. Asseguren el control i el repartiment 
de béns i reglamenten possibilitats i prohibicions. Però estic d’acord amb José Leal25, 
supervisor institucional, que les institucions també exerceixen una funció psíquica, 
en el sentit que ofereixen als professionals una funció de suport, seguretat, benestar, 
afiliació, identificació i sentiment de pertinença a un conjunt. També faciliten identitat, 
transcendència i participació en ideals comuns.

Ja que les institucions són sistemes de vincles, crec que tenen una funció sostenidora. 
Cada individu hi confia una part de si mateix i es potencia i es desenvolupa, més o 
menys, en funció del vincle que estableix amb l’organització.

Cadascú té una part de si mateix compromesa amb les institucions de les quals forma 

25. LEAL, José, (2003) “Motivació i desencant professional”. Fòrum. Revista del centre d’estudis Jurídics i 
formació especialitzada. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
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part. La quantitat i la qualitat d’aquest compromís serà allò que marcarà el tipus de 
relació de cadascú amb les institucions. Una relació així és molt complexa i té dos 
elements perillosos que s’han de tenir en compte: la possibilitat que els professionals 
posin un excés d’anhels i desitjos en les organitzacions, o bé tot el contrari, que siguin 
insuficients. És a dir, si el professional no aporta una part suficient de si mateix a la 
institució, no pot generar un sentiment de pertinença i, en conseqüència, no pot fer 
una tasca comuna. Per contra, si hi posa un excés de si mateix i n’és massa dependent, 
hi ha el risc que qualsevol canvi que es proposi el pugui viure com un perill o una 
amenaça.

En resum, els professionals generen entre ells i les institucions de les quals formen part 
sentiments simbòlics i vivencials molt importants. Per això, convé que les institucions 
ofereixin el suport adient als professionals per tal d’augmentar-ne el desenvolupament 
personal-professional i aconseguir els objectius institucionals.

Per què són necessaris aquests suports i les atencions als professionals de les 
institucions? Perquè si les funcions descrites anteriorment fallen condicionaran molt 
els resultats de les accions professionals. Si la institució no interpreta les necessitats 
del professional, no les entén o les viu com un atac, pot provocar un sentiment 
d’abandonament i desemparament que, en última instància, repercutirà en el tracte 
que rep l’usuari del servei.

Les institucions poden fer bé la seva feina i procurar al mateix temps que el professional 
es realitzi. Freqüentment, es pot observar tensió entre els molts professionals que es 
regeixen per valors no burocràtics i els responsables/administradors dels serveis. Els 
professionals, per la seva banda, volen autonomia i facilitats per desenvolupar la seva 
feina, mentre que els responsables/administradors volen controlar-la. Pot succeir que 
les aspiracions dels professionals no encaixin en l’organització i això generi malestar. 
A mesura que aquest malestar superi el límit de tolerància dels professionals, i si, a 
més, no es doten de mecanismes de contenció, anirà sorgint la confusió, i potser els 
atacs contra la institució, que poden mostrar-se de diverses maneres: atacs contra la 
feina base i contra l’atenció a les persones, a través de la desmotivació, el desinterès, 
el cansament i la relaxació del compromís professional. Per contra, poden augmentar 
els mecanismes de control, d’inspecció i de registre de la feina que, d’altra banda, 
sempre seran insuficients, ja que la mateixa relació entre el professional i l’usuari és 
completament incontrolable. Com es pot controlar la qualitat del vincle establert en 
una entrevista entre un professional i un usuari?

Les organitzacions i els seus agents, responsables, administradors i professionals, 
han d’esforçar-se per destinar els recursos adients i suficients per evitar el greu risc 
que comporta no atendre’ls ni cuidar-los. Convé fer-ho per diverses raons. En primer 
lloc, per rendibilitat econòmica: les baixes laborals per cansament i esgotament són 
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preocupants. En segon lloc, per raons de prevenció: tenir cura del creixement personal 
i professional dels treballadors evita el desgast que condueix a la insatisfacció i a 
no implicar-se en la feina. Cal evitar que els professionals sentin l’organització com 
un ens en el qual no poden satisfer les seves necessitats de desenvolupament. Cal 
reconèixer que, no obstant això, les institucions també tenen els seus límits, que 
els professionals han d’acceptar i fer-se’n càrrec. Mai podran satisfer expectatives 
professionals desmesurades. En tercer lloc, per raons de qualitat del servei que 
s’ofereix a les persones: la situació dels professionals que atenen les persones amb 
necessitats és molt delicada i fràgil, en el sentit que tenen, d’una banda, funcions de 
control que vetllen per garantir els drets dels més vulnerables de la societat i, d’altra 
banda, funcions d’ajuda i assessorament per estimular el canvi en els usuaris que ho 
desitgin.

Sabem que l’instrument més valuós amb què compten, i que segurament és el més 
apreciat per sortir-se’n d’aquesta complexitat, és el seu propi saber fer, la seva capacitat 
per entendre, sentir i escoltar atentament els fets que la persona atesa presenta, la 
major part de vegades en forma de dolor i sofriment.

Com diu José Leal, les institucions que ofereixen bones condicions per al 
desenvolupament personal són també més eficaces en l’assoliment dels seus 
objectius.

el marc professional 

Un altre marc important és el professional. Atendre persones que presenten dificultats 
requereix del professional una ocupació permanent de si mateix: la capacitat d’integrar 
la dimensió professional en la dimensió personal. Aquesta integració bidimensional 
comprèn, d’una banda, l’àmbit professional, en què trobem tots aquells requisits que 
s’exigeixen per a la pràctica d’una funció específica (tècniques, teories, codis, etc.) i, 
de l’altra, l’àmbit personal, en el qual es reuneixen la disposició i les habilitats de la 
persona-professional per estar en constant desenvolupament.

Aquesta integració per desenvolupar la professió s’exerceix mitjançant l’autogestió de 
la pròpia persona. Ara bé, cal afegir que funcionar adequadament en l’àmbit personal 
no és suficient per funcionar en el vessant professional. Per portar a terme l’autogestió, 
cal integrar competències personals i requisits professionals i fer encaixar els objectius 
amb les capacitats d’actuació. Per aquesta finalitat, cal prendre en consideració els 
propis sentiments i les preferències, els valors i les normes d’un mateix que influeixen 
en les accions, així com les pròpies limitacions i competències en l’acció.

En el sistema professional també trobem uns nivells de gratificació o de malestar que 
són inherents a la pràctica. A continuació, exposaré els quatre aspectes en els quals 
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considero que els professionals tenen problemes o conflictes habitualment –a veure si 
vostès s’hi reconeixen.

El primer aspecte és el que fa referència als grups de persones. És a dir, les relacions 
que s’estableixen entre professionals, agents socials, treballadors i membres de les 
institucions. Les relacions establertes entre ells són les que poden dificultar, o no, el 
desenvolupament del projecte.

El segon aspecte són els conflictes entre els professionals i la institució. La formalització 
de l’encàrrec, la confusió de la demanda i el marc legal en són alguns. D’aquest tipus de 
conflictes se’n deriven dificultats de comunicació i problemes per resoldre els encàrrecs 
de la institució, així com la permanència dels conflictes.

El tercer serien els conflictes entre el professional i la seva eina de treball. És a dir, les 
persones amb les quals ha de treballar i les necessitats o el malestar de les persones 
que ha d’atendre.

El quart i últim aspecte estaria representat per tres àmbits que considero 
interrelacionats: els marcs teòrics –allò que sap o que no sap el professional–, els 
instruments i les habilitats, i els recursos que té per desenvolupar-se en el marc 
institucional.

En definitiva, són conflictes que s’han d’admetre, ser-ne conscients i, d’aquesta manera, 
poder-los reconèixer, en el sentit de tornar a conèixer i repensar aquestes qüestions 
que són inherents a la pràctica. S’ha de poder entendre que determinats conflictes 
són intrínsecs a la tasca professional i que la capacitat de resoldre’ls és pròpia de la 
vida. Els conflictes també propicien la capacitat de processar, superar, detectar i buscar 
recursos per solucionar-los adequadament.

Tot i assenyalar els principals punts de conflicte, hem de plantejar-nos quines són 
les particularitats de la tasca professional que poden provocar malestar. Fer la feina i 
assolir els objectius que ens proposem és la raó de ser del professional i de l’organització 
per a la qual treballa. Aquesta feina es porta a terme, fonamentalment, a través de la 
relació interactiva i interdependent que s’estableix amb els usuaris per trobar objectius 
comuns i compartits.

Les característiques, l’expressió i les peculiaritats d’ambdós marcs en cada organització 
concreta seran les que afavoriran, o no, la implementació de sistemes de treball que 
promoguin el treball en xarxa.
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sistemes i processos de treball que contribueixen al treball en xarxa 

Com podem ajudar-nos a treballar en xarxa? Què podem i hauríem de proposar-nos els 
professionals? Què podrien i haurien de proposar-se les institucions?
El meu propòsit no és respondre a les preguntes amb una llista de solucions, sinó 
exposar algunes idees que he treballat sobre sistemes i processos que contribueixin al 
treball en xarxa en el sentit que poden ajudar a millorar la coordinació estable entre 
els serveis, a intercanviar informació i coneixements entre els professionals, a revisar 
l’atenció que s’ofereix i establir criteris conjunts que evitin la disfunció en l’atenció 
a les persones, i la temuda multiintervenció o, pel contrari, l’absència d’intervenció. 
També, en un terreny més preventiu, considero que contribuiria a protegir i tenir cura 
dels professionals, així com les institucions ocupadores.

construcció col·lectiva del saber

Un primer plantejament clau és que convé treballar, com ens diu José Ramón Ubieto26,  
en «l’orientació d’una construcció col·lectiva del saber». 

Sovint, en la feina es disposa de molta informació sobre la persona, la seva família, les 
seves circumstàncies, les accions socials que s’han fet i els plans de treball que estan 
registrats. Però aquest excés de coneixement no sempre ens fa sabedors del que està 
passant ni implica un saber sobre l’objecte, la naturalesa i el perquè de la intervenció. 
Sovint és un saber de la intervenció que l’ordena cronològicament i ajuda a classificar-
lo. Normalment, és fruit de l’experiència, però no sempre aporta comprensió sobre allò 
que està passant i això pot produir malestar professional quan no se sap què fer.

Quan no se sap què fer arriba la impotència i la decepció o bé, pel contrari, l’omnipotència 
de l’ús i, a vegades, l’abús dels recursos socials27. Aquesta inquietud pot ser fruit de la 
mirada individual del professional, però la clau de sortida pot ser canviar la mirada 
sobre un cas cap una visió més col·lectiva del saber.

Els professionals tenen clar sovint que han de tenir cura de les persones, del company, 
del responsable del servei..., però al mateix temps han de tenir cura d’ells mateixos. En 
aquest sentit, crec que els professionals no poden posposar ni un dia més el desafiament 
de, d’una banda, fer renéixer formes d’ajuda, de reflexió, de saber per a ells mateixos, i, 
de l’altra, de col·laboració amb la resta d’interventors que estan a la xarxa.

26. UBIETO, J. R. (2007). «Models de treball en xarxa». Revista d’intervenció socio-educativa. Núm. 36, pàg. 
26. Fundació Pere Tarrés.
27. PUIG CRUELLS, Carmina (2008) «Las posiciones institucionales y profesionales que se imbrican en la 
atención a la demanda de las personas en los servicios sociales: la mediación entre la demanda y los recursos 
ofertados», Revista Documentos de Trabajo Social. Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social de Màlaga. 
Núm. 40-41-42.
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Saber sobre un cas no és el resum de les dades que conté l’expedient; tampoc és la suma 
de propostes d’intervenció possibles que poden o no tenir resultats. Saber intervenir 
sobre una situació és construir des de la reflexió individual prèvia i una posterior 
posada en comú, necessàriament col·lectiva i interdisciplinària, com poden ser: la 
coordinació, la consulta i cooperació entre professionals i la supervisió. Totes poden 
contribuir al treball en xarxa i són sistemes que es poden implementar.

la coordinació, la consulta  i la cooperació entre professionals

El treball en equip, la coordinació i les consultes entre professionals s’han de recuperar 
com a praxis. S’ha de tornar a aprendre pensant en l’articulació de diferents sabers 
disciplinaris, ja que és sabut que les problemàtiques responen a causes múltiples. Per 
exemple, ningú nega que l’avanç en el reconeixement dels drets socials i dels sistemes de 
protecció ha fet que la informació oficial circuli més ràpidament a través de publicacions 
i catàlegs de serveis, però no en forma de col·laboració entre els professionals. D’aquí, 
la necessitat de cooperació i coordinació entre els interventors socials és absolutament 
indispensable per formar xarxes efectives que sumin sabers i que s’interpel·lin amb 
l’objectiu d’actuar en benefici de l’usuari.

Aquest benefici ha d’anar més enllà de l’intercanvi d’informació i convindria que 
inclogués l’anàlisi i la comprensió dels problemes, l’avaluació de les situacions i 
l’elaboració de plans d’intervenció. Igualment, pot ser eficaç explorar possibilitats de 
realitzar treballs de grup, de situacions o problemes que s’expressen individualment, 
per evitar, en la mesura que sigui possible, les incongruències, les superposicions, la 
temuda multiintervenció o la derivació a altres serveis, elements que desorienten les 
persones i desgasten excessivament els professionals.

Dues reflexions d’Ubieto orienten molt bé com redefinir la coordinació i la cooperació 
interdisciplinària. Jo les he interpretat així:

Primera reflexió: la producció d’un saber sobre un cas s’entén com una elaboració 
col·lectiva o de coordinació que ha de partir de l’existència d’un no saber, de quelcom 
que no està escrit i que requerirà de la invenció de respostes que mai poden ser 
unilaterals, és a dir, no poden ser respostes només dels professionals, sinó que s’ha de 
partir del saber dels implicats mateixos i activar-los; és necessari posar-ho a prova per 
produir un nou saber que no existeix. 

Segona reflexió: una producció de saber col·lectiva, davant d’un problema, seria 
detectar el sorgiment d’allò nou; saber què és important i què no ho és.

Les dues reflexions em semblen oportunes i ajustades perquè fonamenten l’objectiu i 
l’essència de la coordinació, la consulta28 i la cooperació professional. 

28. Entenent per consulta entre professionals, un esdeveniment adreçat a la resolució d’un problema parti-
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L’espai de trobada de coordinació-cooperació ha d’assegurar on és el problema i situar 
els interrogants productius més enllà del que diu la persona atesa o dels nostres judicis. 
No es tracta, diu Ubieto, «que en les coordinacions cadascú digui la seva, les agrupem i 
ja tenim una versió col·lectiva, perquè aquest saber ja el teníem abans i sovint resulta 
una pèrdua de temps per als equips». Es tracta, doncs, d’esbrinar aquells aspectes més 
ocults, més incomplerts que interroguen el que està passant en el cas

l’anàlisi institucional i les seves implicacions professionals

També pot contribuir al treball en xarxa tenir més ajustades l’anàlisi institucional 
i les seves implicacions professionals, així com reprendre l’anàlisi dels sistemes i 
dels contextos que intervenen en l’acció social: l’organització, el marc del client o la 
persona i el marc professional. Sobre l’organització ocupadora cal conèixer el context 
institucional i el rol professional assignat. Els professionals, per poder treballar-hi, 
han de tenir-ne un coneixement ampli i profund i distingir els elements explícits, 
com la ideologia, els valors, l’estructura, la dependència, els sistemes de comunicació, 
les tasques... i els elements imprevisibles, conflictius, contradictoris que, sense ser 
explícits, són constituents de les organitzacions i de les condicions de treball de 
qualsevol professional.

Ara bé, la comprensió del context institucional no acaba aquí, ja que ha d’anar 
acompanyada de l’autoobservació i de l’anàlisi dels continguts psicosocials, en el sentit 
de saber quina és la percepció i la vivència de l’equip, dels límits i de les possibilitats 
institucionals, del rol que s’ocupa, de les relacions formals i informals, etc.

En definitiva, en l’observació de les organitzacions cal que la mirada es dirigeixi cap 
als fets pragmàtics, singulars i quotidians, que poden arribar a ser clau, perquè el 
professional es faci una idea més completa de l’organització i les seves possibilitats. 
Conèixer, i conèixer-se un mateix, són imprescindibles per limitar i contextualitzar la 
intervenció social. Els professionals de l’acció social tenen una necessitat clara i urgent 
de supervisió i anàlisi institucional de la pràctica quotidiana, les quals serien molt 
beneficioses per assolir un bon maneig dels contextos en què participen.

revisió de creences sobre els serveis socials i els seus professionals

També, en el marc institucional, considero imprescindible per als professionals 
ser conscients d’algunes creences sobre els serveis socials i els seus professionals 
que impedeixen un desenvolupament més ajustat al context del treball social. És 
imprescindible interrogar-se sobre alguns supòsits institucionals i professionals que 

cular o de problemes que no impliquin relacions de poder. Es pot donar entre companys que es demanen 
un espai on tractar dificultats i dinàmiques especifiques. El consultant li reconeix un saber i un domini 
particular al consultor.
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estan implicats de forma clara o latent en la tasca, els quals impedeixen, al meu parer, 
un desenvolupament realista.

Existeix el supòsit social i institucional, sovint compartit, que allò que defineix un 
client quan s’adreça a un professional social és que demana, perquè necessita alguna 
cosa i que allò que defineix la institució i, per extensió, els seus professionals, és que 
sempre tenen alguna cosa per donar.

Aquestes idees generen, a priori, moltes resistències, tant en el client com en el 
professional (la institució), causades per la impotència de la qual parteix l’usuari i 
l’omnipotència que se li suposa al professional i, per extensió, a les institucions.

Una altra creença vigent és que la satisfacció de l’usuari està garantida sempre que se 
li satisfacin les peticions. Però com diu la treballadora social i companya Esperanza 
Molleda29 «En algunes persones que arriben als serveis socials demanant, la demanda 
no es dirigeix específicament al treballador social, sinó a totes les persones de qui al llarg 
de la vida han esperat rebre alguna cosa que mai han rebut». En aquest sentit, per més 
que els treballadors vulguin suplir les carències, la insatisfacció de l’usuari romandrà si 
no se li dóna una resposta a les seves necessitats, ja sigui d’una manera o d’una altra, 
la qual pot estar en un pla distant i inassolible per als serveis socials. Aquest punt ens 
porta a la idea de límit, en el sentit que les institucions i els seus recursos, així com 
els professionals, no poden pretendre satisfer totalment el client. Poden acompanyar 
processos, mostrar possibilitats, distribuir prestacions, etc., però han de procurar 
avaluar el grau de satisfacció del client mesuradament i limitadament.

Una altra experiència molt comuna és la gran demanda, sovint massiva, i les situacions 
objectivament dramàtiques que els usuaris presenten als professionals, les quals 
generen, lògicament, índexs elevats de pertorbació i d’incertesa en el professional.

Aquesta situació provoca, com explica Molleda, «una “actitud expulsora” més o menys 
encoberta per la institució-professional [...] que intenta derivar l’usuari cap a un altre 
servei considerat més idoni». Aquestes derivacions generalment fracassen o no es 
compleixen, ja que són molts els usuaris que no es presenten al servei referenciat i que, 
al mateix temps, deixen insatisfet el professional que els ha derivat. Per poder orientar 
les derivacions de manera efectiva, tot i assumint la possibilitat de fracassar, cal partir 
dels límits del context institucional en el qual es treballa, és a dir, no s’ha d’esperar 
més del que és possible i s’ha d’establir una relació significativa entre el professional 
i la persona atesa. D’aquesta manera, la derivació es podrà emmarcar en la cura i en 
l’atenció del professional a l’usuari i no en l’abandonament i l’expulsió.

29. MOLLEDA, E. (1999). “La intervención social a partir de una demanda económica en servicios sociales 
generales”, Cuadernos de Trabajo Social, núm. 12, Madrid, Universitat Complutense de Madrid.
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Les idees o creences exposades distorsionen la feina i confonen les institucions, 
perquè transmeten una insatisfacció clara dels usuaris i dels professionals. Crec que 
el desenvolupament realista de la feina, que sigui ajustada a les possibilitats reals, 
implica suprimir alguns supòsits institucionals i professionals, i prevenir així aquestes 
situacions.
 
cura d’un mateix en relació amb l’equip de treball

La contribució al treball en xarxa també ha d’incorporar tenir cura de si mateix i de 
l’equip de treball. Dotar-se de mecanismes per tenir cura d’un mateix, no com una 
defensa vers l’usuari, sinó com un requisit imprescindible per treballar en situacions 
difícils. Entenc que tenir cura de si mateix també és col·laborar en tenir cura de l’equip 
i reconèixer la necessitat de disposar d’un espai i d’un temps de grup on es puguin 
posar en comú les experiències de l’atenció a les persones i on es puguin compartir les 
preocupacions inherents a la pràctica. Recuperar les reunions d’equip, i disposar d’un 
espai de supervisió en són clars exemples.

La renovació del coneixement i la formació contínua és també una altra manera de 
tenir cura d’un mateix. Cal tornar a la teoria, però no amb la intenció equivocada que 
ens ho resoldrà tot, sinó amb el propòsit que ens orienti a no posar-nos en situacions 
impossibles que a vegades no tenen solució. Un dels riscos més clars dels equips és la 
falta de formació, ja que sense un marc de referència amb el qual el professional es pugui 
orientar en cada nova situació de desorientació, es converteix en un desorganitzador. 
Sense coneixements teòrics de referència, només és possible una pràctica basada en el 
sentit comú, segurament molt necessari, però absolutament insuficient.

la singular aportació de la supervisió 
 
I finalment, tenim la supervisió, la qual ha estat inclosa en el títol d’aquesta 
comunicació. Supervisió entesa com un espai de renovació durant l’exercici professional 
que es caracteritza per ser un àmbit de reflexió sistemàtica sobre l’acció professional, 
però sense funcions de control. És un espai per preguntar, per exposar dubtes, per 
canalitzar la no solució i per resoldre conflictes. El grup i el supervisor escolten i 
permeten que flueixi la subjectivitat dels membres.

La supervisió es basa en els aprenentatges que es fan des de l’experiència acumulada 
durant la tasca professional, amb la finalitat de millorar-la. La seva funció és pensar 
sobre el que es fa, sobre la feina, per retornar-ho a les persones ateses, ja que el pitjor 
és desembocar en allò que és evitable i la repetició no pensada de la feina: aquest és el 
seu gran potencial formatiu.

La supervisió també permet que puguin ser reconeguts problemes i experiències 
doloroses que els professionals han patit en realitzar el seu treball. Es configura com 
un espai obert que es construeix i reconstrueix a cada sessió. Té efectes terapèutics en 
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la mesura que conté, tracta i possibilita l’elaboració de dificultats de forma cooperativa. 
Influeix i té efectes sobre la tasca de l’equip, ja que d’un llenguatge no comú es 
construeixen significants i codis que són operatius per als equips.

També és un espai en què un professional, el supervisor amb coneixements suficients 
sobre la matèria, coopera amb un altre professional o amb un equip per millorar les 
condicions de la pràctica. El supervisor no té funcions de control, de coordinació ni de 
direcció; en canvi, ha de fomentar la qualitat i la competència professional facilitant 
l’exploració i la reflexió sobre les diverses tasques que els treballadors porten a terme 
amb els usuaris, els companys i l’organització.

Per aquest motiu, és una condició indispensable que el supervisor sigui extern i 
independent de la institució contractant. Aquesta posició del supervisor, distant de la 
tasca i de la institució, es converteix en una oportunitat per al supervisat, en el sentit 
que descobreix fortaleses personals, possibilitats i reaccions que poden ser tingudes 
en consideració.

En les sessions de supervisió es poden tractar casos que presenten els usuaris o els 
efectes que les situacions institucionals de l’equip de treball tenen sobre la intervenció 
professional. El supervisor acompanya el procés i pot ajudar gràcies a la seva posició 
externa, que li facilita la reflexió des d’un altre lloc. Allò que permet al supervisor 
intervenir és l’acord dels participants de mantenir un espai en el qual estiguin 
garantides l’escolta, la paraula i la participació.

Els supervisors esperen que aquest sigui un lloc legitimat i que es garanteixi poder 
parlar sense ser agredits i poder exposar sense exposar-se. Per als equips, la supervisió 
és, a vegades, imprescindible; d’altres, molt convenient i aconsellable, però gairebé 
sempre resulta útil.

En definitiva, es tracta que els professionals aprenguin a desenvolupar la seva 
competència i forma part de l’atenció que es pot oferir als professionals i als seus 
contextos d’intervenció. Ara bé, convé aclarir que no s’està sota els efectes de la 
supervisió; no és una vacuna. Això implica que el professional ha d’estar disposat a 
revisar i invertir en el seu benefici.

Pel que fa a l’estructura, la supervisió té diferents maneres d’organitzar-se i diversos 
mètodes de realització: individual, de grup o en grup. Exposaré la supervisió grupal, 
ja que considero que és la més adequada per als equips socials de primària, si es té 
en compte que es tracta de reforçar el treball en xarxa i interdisplinari. Distingiré la 
supervisió en grup de la supervisió de grups.

Supervisió en grup
Normalment s’utilitza per agrupar diversos professionals socials que treballen en 
serveis diferents. Pot ser que siguin del mateix àmbit o no. En les sessions, cada 
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professional té responsabilitats sobre un cas i exposa la situació que s’ha d’analitzar i 
després, juntament amb el supervisor, cadascú rep la supervisió del material exposat. 
La confidencialitat i la cooperació de tots és imprescindible.

Supervisió de grup
És el sistema utilitzat en els serveis en què els professionals actuen com a equip i 
han de treballar coordinats a l’hora de proporcionar recursos. El supervisor facilita i 
assegura el treball cooperatiu i efectiu sobre el material aportat i es concentra en les 
relacions d’equip.

Els avantatges de la supervisió en grup o d’equip respecte de la individual és que estalvia 
temps i que permet que els professionals coneguin el treball dels seus companys. Entre 
ells es poden suggerir intervencions, col·laborar i compartir informació sobre recursos, 
actuacions... la qual cosa és molt útil.

Els membres del grup es donen suport mútuament en el treball i en les tensions o 
dificultats. L’aprenentatge es produeix mitjançant la reflexió sobre les situacions 
presentades per un altre i la retroalimentació mútua. No obstant això, la intensitat 
i el rigor més personalitzats es perden. Cada membre és pres en consideració, cada 
aportació disposa del seu temps i del seu espai. La dinàmica de grup és part i art de la 
supervisió de grup.

Per acabar, vull compartir la meva experiència amb relació al fet que la pràctica de la 
supervisió d’equips estigui apareixent a poc a poc en els escenaris socials. Això em 
sembla un senyal positiu i inequívoc d’avanç en els serveis adreçats a les persones. 

A Catalunya, diversos tipus d’institucions ja han fet seva aquesta pràctica. En diferents 
llocs de la geografia catalana, diferents tipus de serveis més o menys especialitzats han 
contractat aquests serveis. Concretament, hi ha experiències de col·legis professionals 
en conveni amb diputacions, d’universitats en conveni amb administracions locals, de 
governs comarcals que han contractat serveis de supervisió externa i d’aquesta manera 
han donat suport als seus professionals i han contribuït al treball en xarxa, etc.

Hi ha experiències de supervisió que han estat embrionàries de tornar a aprendre 
sobre la interdisciplinarietat i que també han contribuït a fer que l’espai de trobada 
inicialment pensat com a supervisió esdevingui un espai de coordinació cooperativa. 

S‘ha de continuar en aquest camí i desenvolupar així l’article 45 de la recentment 
estrenada Llei de serveis socials, en el qual s’estableix que les Administracions 
responsables han de garantir la supervisió, el suport tècnic i la formació permanent 
dels professionals. Aquesta iniciativa, si bé no resol les necessitats, ens aplana el camí 
que ja està endegat.
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sUPerVIsant ProFessIonals d’atencIó PrImàrIa:
TREBAll EN EquiP i DiAGNÒSTiC SoCiAl

Joan-Andreu Bajet i Royo, psicòleg clínic i psicoanalista de l’equip de supervisió de l’Àrea de 
Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

Hem d’agrair, en primer lloc, l’oportunitat que ens dóna l’organització d’aquesta setena 
edició de les Jornades de Serveis Socials d’Atenció Primària de participar en aquesta 
taula rodona.

És just reconèixer a la Diputació de Barcelona el fet d’haver estat pionera en la difusió 
generalitzada de la supervisió en l’àmbit dels serveis socials municipals, una aposta 
clara des de fa tretze anys per una cultura basada en la reflexió i la recerca per mitjà de 
la paraula.

El present escrit, raonat amb l’equip de supervisió de la Diputació de Barcelona, té dues 
parts: la primera explica el model de supervisió de la Diputació de Barcelona. La segona 
tracta d’algunes qüestions referides al tema de la xarxa, l’equip i el diagnòstic social 
que, a partir de l’escolta als professionals en supervisió, ens ha semblat interessants 
de plasmar.

el model de supervisió de la diputació de barcelona30

L’equip de supervisió de la Diputació de Barcelona està format per quatre psicòlegs 
clínics de formació i pràctica clínica  psicoanalítica31.

Segons diferents informes d’avaluació de la satisfacció dels ajuntaments de la província 
de Barcelona, la supervisió apareix com el servei més ben valorat del catàleg de serveis 
de l’Àrea d’Acció Social de la  Diputació32.

Actualment, la supervisió es dóna en un context legal en què ja es reconeix com a 
necessària per a l’exercici de les professions de l’àmbit dels serveis socials33.

Sota el concepte de supervisió, constatem una diversitat de definicions i d’enfocaments, 
sovint sustentats per les diverses disciplines i perspectives que integren o interessen el 
camp dels serveis socials.

30. BAJET, Joan-Andreu; IZQUIERDO, Ángeles; SORIANO, Àngels. Informe intern de l’equip de supervisió, 
1999.
31. En formen part: Visitación Ferrer, Àngels Soriano, Ángeles Izquierdo i Joan-Andreu Bajet.
32. DIPUTACIÓ de BARCELONA, Àrea de Benestar Social, Informe d’Avaluació de la Satisfacció dels ajunta-
ments de la província de Barcelona amb l’Àrea de Benestar Social, Taula 2-1, p. 11.
33.  Llei de serveis socials. Títol III. Capítol II, art. 31, Àrees bàsiques de serveis socials.
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La supervisió, des del model de la Diputació de Barcelona, és un espai formal i discret 
per parar-se a «parlar, pensar i reflexionar», per ajudar a una cavil·lació, revisió i 
comprensió permanent sobre la pràctica professional pròpia. Així doncs, la supervisió 
és un espai que té a veure, sempre, amb allò que es diu, que s’expressa amb paraules i, 
per tant també, amb l’escolta referida a l’objecte de treball.

«L’acte de supervisar» és la confluència en un mateix espai de professionals, els 
supervisats, que parlen de la seva pràctica, i d’un altre professional, el supervisor, que 
des d’una posició de saber i confidencialitat, escolta el seu discurs.

Existeixen diversitat de professionals que desenvolupen la funció de supervisió; el tipus 
de supervisió que aquests duen a terme ha d’estar relacionada necessàriament amb la 
seva formació, l’adscripció teòrica i també, com no, amb la seva pràctica clínica.

La finalitat de la supervisió que s’ofereix des de l’equip de supervisió de la Diputació 
de Barcelona queda concernida als professionals de l’atenció directa: es pretén centrar 
l’activitat de supervisió fonamentalment en el client i/o la comunitat objecte de la seva 
intervenció.

Malgrat que es parli d’equips i/o grups de professionals, cal tenir present que la 
«subjectivitat» de cadascun dels professionals sempre està en joc, i que aquesta és 
determinant en la interpretació i la teoria que es faci del cas en supervisió, i en la 
manera com es plantegi la conducció del tractament.

La consideració de la subjectivitat del professional és determinant en la concepció de 
la supervisió, perquè els equips de l’atenció primària atenen persones amb necessitats 
socials que van tot sovint acompanyades en la seva expressió d’un malestar que va més 
enllà de la demanda explícita.

Aquest malestar, inherent a gran part de les demandes que s’escolten a l’atenció 
primària de serveis socials, es planteja en una relació que implica el professional que 
els atén.

El professional, doncs, pot sentir-se en ocasions desorganitzat, emocionalment 
pertorbat o disfuncionat per la naturalesa de les situacions que plantegen els seus 
clients, i per l’angoixa que sovint els acompanya.

Aquesta pertorbació emocional i sovint intel·lectual del professional d’atenció directa 
dificulta, de vegades, la comprensió i l’ordenació lògica del cas: i això afecta l’establiment 
conseqüent d’un pla de treball que doni en el moment oportú una versió adequada de 
la qüestió que cal tractar, i una direcció més pertinent a les intervencions socials.

Taules rodones



171Supervisant professionals d’atenció primària: treball en equip i diagnòstic social

Com diria Àngels Soriano, és en aquest sentit que parlar de les pròpies intervencions 
professionals en supervisió és un mediador que permet al tècnic posar distància en la 
relació amb el cas: simbolitzar la situació del client i, per tant, pensar-la i comunicar-la; 
com a primer pas per diagnosticar i aplicar la metodologia d’intervenció que es cregui 
més oportuna.

Amb tot, per tal que aquest acte de parlar del professional i de reflexió constitueixi un 
«acte de supervisió», ha de complir unes condicions. Només d’aquesta manera es podrà 
esperar que es produeixin els efectes desitjats.

En la supervisió s’ajuda a trencar l’enorme solitud de l’acte de diagnosticar i tractar, i 
es prevé el professional de caure en actuacions induïdes per la naturalesa dels mateixos 
casos que tracta.

També sabem que la supervisió sovint és símptoma de l’organització mateixa en què es 
dóna. I l’espai de supervisió correrà el mateix destí, serà tractat de la mateixa manera, 
que l’interès que es tingui –organització i supervisats– per conèixer la veritat que hi ha 
darrere d’un malestar.

Això té el valor d’una ensenyança per als professionals de l’atenció primària extensible 
a la pràctica professional mateixa, i a les seves organitzacions, envers quin és el paper 
de l’escolta, de la paraula, del temps i de la bona fe en l’abordatge de les dificultats.

No totes les demandes de supervisió són ateses per l’equip de supervisió de la Diputació 
de Barcelona:

 Descartem aquella supervisió que tindria per finalitat supervisar la tasca dels  –
professionals de la gestió, els tècnics en llocs jeràrquics intermedis i els responsables 
o representants de les organitzacions.

No seria idoni que des d’una organització supramunicipal, com ho és la Diputació 
de Barcelona, els seus tècnics desenvolupessin aquest tipus de supervisió envers, 
precisament, una altra institució de la mateixa xarxa local, amb la qual es mantenen 
diversitat de llaços de supeditació o dependència, amb imbricacions d’ordre polític, 
econòmic, tècnic, etc.

Es constata, però, que aquesta supervisió referida a la gestió de l’organització és una 
de les més necessàries.

 També descartem del projecte de supervisió aquelles activitats de suport tècnic  –
que no passin per la paraula.

La durada de la supervisió: des del punt de vista tècnic no hi ha un temps indicat, 
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més enllà del criteri que la supervisió ha de durar mentre existeixi una transferència 
positiva al treball, i mentre existeixi, també, el desig de supervisar per part dels qui hi 
estiguin implicats, professionals i institucions.

El tractament dels avatars d’aquesta transferència hauria d’estar sota criteri exclusiu 
del psicòleg que fa la supervisió o de l’equip al qual pertany. Aquest tractament de la 
transferència s’ha de donar, doncs, sense interferències institucionals, la qual cosa no 
implica que no es reconeguin altres factors de caire més institucional que poguessin 
estar en joc en el manteniment o la suspensió d’una supervisió determinada.

Finalment, esmentaré en aquesta primera part de la nostra exposició, que entenem 
que supervisar no és una professió per se, sinó una funció que cal sostenir des de la 
lògica d’una disciplina determinada. Una funció aquesta de supervisar que, almenys 
per a mi, és cada vegada més difícil de sostenir en la mesura que els coneixements 
que es van acumulant com a efecte de la mateixa pràctica poden fer resistència per 
seguir escoltant el discurs dels professionals. Una funció aquesta de supervisar que 
no és privativa de ningú en particular i que seria desitjable que la realitzés qualsevol 
professional que hagi fet un recorregut personal i professional que l’autoritzés a fer-
ho.

La supervisió, tal com l’entenem, corre el perill de ser víctima del seu propi èxit, en el 
sentit que per causa d’aquest èxit pot acabar essent condicionada i desvirtuada en allò 
que li és essencial per les lògiques estrictes del joc institucional; si així fos, s’estaria 
anunciant el principi de la seva fi.

algunes qüestions referides al tema de la xarxa, l’equip i el diagnòstic social

Un equip de treball és una potència simbòlica multidisciplinària, com ho són també les 
institucions mateixes. Interpretar, donar una versió validada del que li està succeint al 
client, és un acte que moltes vegades s’ha de fer en equip; tot preservant les diferències 
multidisciplinàries i professionals per a una determinació més segura i ràpida d’alguns 
diagnòstics socials.

La progressiva tendència a situar les treballadores familiars fora de l’espai de supervisió 
representa una mancança perquè les seves aportacions enriqueixen la reflexió que es fa 
del cas i sovint donen elements determinants per concloure el diagnòstic, el pronòstic 
i les indicacions. La mancança de recursos té efectes negatius en les dinàmiques 
dels equips pel fet que aquests reben directament l’impacte gens neutre que aquesta 
carència produeix en els clients.

Sovint la psicologització del discurs referit als equips de treball serveix per obviar altres 
aspectes que tenen molta incidència en la seva dinàmica, com per exemple la qualitat 
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de l’organigrama en què s’està inscrit, les condicions de sou i físiques dels llocs de 
treball, el tracte de respecte i consideració que la institució té envers els professionals, 
la correcta selecció dels mateixos, i el respecte al joc de poders i responsabilitats entre 
tècnics, institució i clients.

Generalment, s’accepta que un professional que escolta i tracta demandes que tenen a 
veure amb el malestar, precisa que al menys es compleixin unes condicions per fer bé 
la seva feina. Algunes d’aquestes condicions tenen a veure amb la supervisió, l’estudi i, 
en el cas que es consideri convenient, amb l’anàlisi personal.

Justificaria una supervisió puntual al tècnic que treballés per un període excessivament 
llarg de temps sota unes condicions tècniques i laborals que ell mateix consideri molt 
inadequades per a la seva salut personal i l’exercici ètic de la professió. Ens hem de 
preguntar, també, per la responsabilitat i la subjectivitat del professional que s’instal·lés 
en aquesta situació tan precària.

El treball en xarxa implica un cert prestigi del professional i una prevalença de la reflexió 
sobre l’activisme, «per no caure precisament en una mena de circuit que signifiqués 
una connexió entre forats”34 , forats que tota xarxa té.

No es pot deslligar diagnòstic de xarxa: hem de considerar, només a efectes de la nostra 
exposició, dues dimensions de la xarxa de recursos, com si de dues xarxes es tractés: 
una seria la xarxa tècnica, concepte que va més enllà de la idea de xarxa de recursos. 
La xarxa tècnica representaria la dimensió tècnica de la xarxa de recursos, seria per on 
circularia el saber professional. La circulació per la xarxa tècnica no es justifica sense 
l’afegitó d’un plus de producció de coneixement, en relació amb el client, per part de 
les distintes instàncies per on se’l fa circular.

El coneixement dels procediments, de les lleis i dels recursos així com una bona 
relació entre els professionals implicats determinen tot sovint bona part de l’eficàcia i 
l’eficiència de la circulació del client per la xarxa.

Quan es fa circular informació per la xarxa no sempre es compleixen els requisits 
formals necessaris per garantir-ne una bona comunicació i una comunicació amb 
prou seguretat d’assolir el propòsit desitjat. Serà necessària una constància objectiva 
d’aquesta transmissió, amb un informe escrit, datat i signat, de manera que es garanteixi 
una protecció contra l’oblit i les interpretacions esbiaixades de la comunicació inicial.

La circulació per la xarxa d’un client no s’ha de donar sense el compromís i la 
responsabilitat d’un professional de referència que l’acompanyi. Una circulació per 
la xarxa és irresponsable quan ningú, valgui la redundància, no es fa responsable 

34. IZQUIERDO, Ángeles.
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davant d’un altre d’aquesta circulació i no es pot controlar, així, l’entrada del cas en 
vies mortes.

Les formalitats ben establertes i realitzades tenen efectes de protecció en el subjecte 
d’atenció, sobretot si es tracta d’una persona desemparada. Les bones pràctiques 
preserven la relació correcta entre els tècnics, i entre aquests i els seus clients, i també 
amb les institucions implicades.

La xarxa tècnica de derivació de primària a l’especialitzada està suportada pels diversos 
enllaços per on es fa circular el subjecte d’atenció, representat aquest pel seu nom, el 
seu diagnòstic social i una demanda concreta del tècnic de primària a l’especialista en 
relació amb el client. Sovint aquesta demanda inclou preguntes a l’especialista que 
esdevenen una condició per a «fer-los treballar» al servei de millorar-ne el diagnòstic o 
tractament social que s’està duent a terme des dels serveis socials d’atenció primària.

Els enllaços entre els diversos punts de la xarxa són un punt crític, perquè poden donar 
un nou i renovat impuls a la circulació o bé poden ser-ne un obstacle. Constatem que 
quan no es substitueixen amb promptitud les baixes laborals i quan es dóna poca 
estabilitat laboral sol quedar afectada la qualitat de la relació, no només amb el client, 
sinó també amb els enllaços tècnics implicats de la xarxa.

El diagnòstic és la representació més abstracta possible del subjecte en el discurs 
tècnic. El diagnòstic serveix per anomenar amb un llenguatge validat allò que li 
passa al subjecte d’atenció, és una condició d’entesa entre tècnics, una condició per 
situar el subjecte d’atenció en les coordenades escaients per ser atès d’una manera 
personalitzada. «Per al subjecte ser diagnosticat és un dret, no és una etiqueta que
l’estigmatitzi35”. 

De vegades concretar un diagnòstic social suposa un gran esforç, sobretot en els 
casos de desemparament. La circulació per la xarxa dels subjectes desemparats queda 
sovint condicionada a l’existència d’un tècnic que des de l’atenció primària, de forma 
transitòria i amb la finalitat de donar-li una sortida definitiva a la seva situació, es 
pugui posar en posició de tutor. Aquest tècnic haurà de significar el client amb un nom 
que, en aquest cas, és el mateix diagnòstic de desemparat.

En la mateixa línia de raonament, quan hi ha desemparament, la demanda que 
representaria el mateix client molt sovint l’ha de formular i sostenir un professional, i 
s’hi representa també l’interès del subjecte de ser atès. La demanda ordena els diferents 
actors en el lloc que els correspon dins del sistema. Sense aquesta tutela funcional i 
provisional, i no reconeguda formalment a primària, el client desemparat no podria ni 
tan sols ser diagnosticat, ni rebre adequadament qualsevol altre recurs.

35. IZQUIERDO, Ángeles.
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Cal assenyalar en aquest sentit que és un error pretendre abordar els símptomes 
del desemparament amb tractaments pal·liatius d’ordre educatiu i psicoterapèutic 
quan encara no s’ha resolt la situació de desemparament; que representa sobretot la 
vulneració d’un dret.

En referir-nos al client, cal tenir en compte que estar emparat, tenir representació, és 
una condició prèvia a tota intervenció tècnica, i que ja des d’una posició d’emparament 
s’hauria de donar aquesta intervenció tècnica de la forma més competent possible 
per compensar així, amb els millors recursos a l’abast, les carències que presentés el 
subjecte.

Amb el diagnòstic apareix la possibilitat de situar simbòlicament el client en l’ordre 
d’una disciplina determinada. Això requereix d’una capacitat tècnica d’acceptar, per 
part de qui ha de fer el diagnòstic, els límits de la disciplina mateixa i també d’acceptar 
una reducció, una condensació, una representació de la mateixa fenomenologia que 
s’observa i es registra del client.

El diagnòstic dóna un sentit, una interpretació, aquest cúmul de descripcions, 
d’observacions i narracions referides al client. El diagnòstic dota el cas de la capacitat 
de circular millor per la xarxa tècnica, perquè afavoreix a l’altre interlocutor tècnic 
l’instant de la comprensió necessària que el lligarà des de la seva disciplina al client. 
Així el professional receptor no cal que faci l’esforç d’improvisar una interpretació del 
cas. Això segueix tenint validesa en el cas que qui demani o a qui se li lliuri informació 
sigui un fiscal o un jutge.

L’acte de diagnosticar i el tipus de conclusió diagnosticada han de ser totalment 
independents de l’existència o no de recursos adients per atendre o tractar el client; si 
el diagnòstic n’estigués condicionat per aquest motiu, aquesta pràctica indicaria un alt 
nivell de dependència del tècnic dels recursos de què disposi el sistema del benestar, la 
qual cosa deixaria sense protecció el client mateix, perquè la representació d’allò que 
li succeeix, el seu pronòstic i les indicacions que li calen per a ser correctament tractat 
vindrien tergiversades per motius institucionals, aliens a la seves circumstàncies 
personals. En aquest cas, es podria dir que el tècnic es posaria més de la banda de tapar 
les mancances de la institució que de la de respondre a les necessitats del client.

Quan el diagnòstic està condicionat per l’existència o no d’uns recursos determinats 
s’està dificultant, bloquejant, l’adequada circulació del client per la xarxa, i s’està 
vulnerant també un dret que afecta el client: el dret que el seu problema tingui una 
representació que correspongui a la seva realitat, i tingui també, quan la situació així 
ho requereixi, un nom propi davant les instàncies responsables de donar-hi la resposta 
més escaient.
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Amb el diagnòstic s’afavorirà, doncs, un enllaç útil del cas pels diversos circuits de la 
xarxa. No el garanteix, però l’afavoreix. Almenys tot és susceptible de ser diagnosticat si 
més no en forma d’hipòtesis. El tècnic i la institució han d’assumir, però, que no a totes 
les situacions que es registren als serveis socials es pot respondre des d’una dimensió 
estrictament tècnica. En alguns casos greus, quan no és possible el tractament o la 
derivació del cas, si aquesta dificultat posés en greu perill el client o en vulnerés un 
dret, s’hauria d’informar els responsables del servei o de l’Ajuntament, i no només del 
diagnòstic sinó també del pronòstic i de la manca de recursos pertinents.

En aquests casos greus, quan el tècnic ha determinat que ha esgotat els seus recursos, 
aquest ja no hauria de retenir més el cas en el seu àmbit d’actuació, sinó que l’hauria 
de donar a conèixer als seus responsables institucionals i polítics, sense dilació, per tal 
que aquests se n’ocupessin des de les seves pròpies lògiques institucionals i polítiques, 
tenint presents les indicacions tècniques pertinents.

Davant la impossibilitat de trobar una solució a la situació greu d’un client, seria 
interessant recordar que el professional només és responsable de treballar bé, que no 
ho és de resoldre el cas, ja que aquesta resolució dependrà també en bona mesura de la 
naturalesa del problema, del desig del client i dels recursos a l’abast. Molts professionals 
pateixen perquè creuen que no treballen prou bé, però en realitat el que està succeint 
és que estan treballant sota unes condicions molt deficients.

El recurs judicial i el coneixement de les lleis té un valor fonamental ja que ambdós 
aspectes tenen efectes ordenadors en la xarxa i en el cas mateix, en la mesura que situen 
el dret del subjecte en primera instància. Reiterem el que s’ha apuntat anteriorment, 
que una falla en la circulació per la xarxa d’un cas que afecti o vulneri un dret del client 
ha de ser comunicada als responsables de l’Ajuntament perquè aquesta institució 
utilitzi el poder que té per a donar-li una sortida adequada; i en última instància no 
s’ha de dubtar de recórrer al sistema judicial, per a la protecció del ciutadà, quan les 
instàncies d’ordre més tècnic no responen.

No correspon, però, al jutge o al fiscal donar un sentit psicològic o del treball social o 
educatiu a les observacions, als fets que es reflecteixen en un informe; el sentit del que 
li passa el client, el seu pronòstic i les indicacions que el cas demana l’han de donar 
els tècnics dels Serveis Socials, quan l’autoritat judicial així ho demani, perquè els 
professionals de la justícia puguin fer amb més comoditat i eficàcia la feina que els 
pertoca.

El fet de diagnosticar no deixa de ser un acte d’una gran responsabilitat tècnica; 
un acte que implica una certa dimensió creativa i de solitud que interroga el propi 
professional. Diagnosticar en els casos de desemparament és un acte que podem 
entendre de paternitat ja que s’anomena el mateix subjecte, i allò que li passa, perquè 
advingui i respongui la instància que legalment li correspon.
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Un acte, aquest de diagnosticar, que molt sovint ha d’integrar, per protecció i ètica, la 
dimensió del pronòstic. Es tractaria de donar el pronòstic que tindria el cas, no només 
en funció al diagnòstic, sinó també de les possibilitats reals que hi ha que s’assoleixin 
les indicacions tècniques i en el temps indicat. D’aquesta manera, resten més clares de 
quina banda queden les responsabilitats en relació amb els efectes de la intervenció 
o no intervenció sobre un client determinat. Responsabilitats que quasi ningú no 
acostuma a demanar, ateses les característiques socials de la clientela habitual dels 
serveis socials.

Moltes vegades, la consideració social i institucional dels professionals de l’atenció 
primària no s’adiu amb la dificultat tècnica de l’encàrrec que reben aquests professionals, 
tot i que implica sovint el diagnòstic i el tractament i/o la derivació de casos molt 
complexos. Aquesta manca de reconeixement té efectes personals, socials i econòmics 
que de vegades són causa de malestar entre els professionals d’aquest àmbit.

Amb freqüència constatem que les relacions amb els nivells diferents de la xarxa del 
benestar són massa informals i poc simètriques en poder i prestigi, la qual cosa dificulta 
els abordatges multidisciplinaris i entre xarxes. Tot plegat propicia una dificultat en el 
reconeixement mutu d’uns professionals envers els altres.

Un dèficit de poder i prestigi dels professionals de l’atenció primària dels serveis 
socials que dificulta el desenvolupament dels plans d’intervenció de certs clients, quan 
aquests han de transitar per la xarxa del sistema del benestar.

El temps disponible per circular i intercanviar per la xarxa és massa sovint insuficient, 
entre altres motius per una mancança de personal tècnic i de personal tècnic estable, 
la qual cosa sotmet el professional que, en aquells moments, atén el cas amb un 
estrès i en unes condicions precàries pel seguiment de l’esmentada circulació. Hi ha 
una tendència a dedicar més temps per atendre les primeres visites que no pas als 
tractaments i seguiments que d’aquestes primeres se’n deriven. Semblaria que hi ha 
una tendència en alguns ajuntaments a preocupar-se més pel temps d’espera de les 
primeres acollides que pels tractaments o seguiments del casos.

L’altra xarxa, la que està feta de quantitat, tipus diversos de personal, edificis, material, 
equips tècnics, procediments de relació entre institucions, condicions laborals, etc., 
l’han de fer, dissenyar, realitzar i mantenir els responsables polítics i de la gestió.

Els enllaços entre els sistemes i els recursos sovint són difícils de fer perquè les vies per 
on s’han de donar no estan prou establertes pels responsables dels serveis implicats. 
En aquest sentit, el professional ha de fer un esforç extra de dedicació per suplir 
aquesta mancança.
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¿Cal que els responsables de les institucions preocupin excessivament els equips 
tècnics amb qüestions organitzatives que no són d’estricta responsabilitat tècnica, i 
més si aquesta preocupació afecta el correcte posicionament tècnic?
Els responsables de la gestió han de protegir les vies per on circulen els casos, crear 
bones vies de comunicació i facilitar-ne formalment als tècnics la seva circulació 
i encontre. El tècnic és el responsable de derivar correctament el cas i participar en 
espais estables d’intercanvi, però no de crear-ne les vies ni els espais formals per fer-
ho, sobretot quan això implica professionals de distintes institucions.

Els responsables de la gestió s’han d’assegurar que els seus conductors i els seus clients 
arribaran en les bones condicions que s’acordin i en el lloc que els correspon, i en el 
temps adequat; que professionals i clients seran ben atesos a les instàncies on s’hagin 
d’aturar i/o intercanviar. El concepte d’acollida s’ha de fer extensible també al mateix 
professional que circula amb un cas per la xarxa.

Conèixer i millorar la xarxa suposa tenir un registre quantificat dels diagnòstics, de la 
realitat que queda com a resta perquè no pot ser atesa, i fer-ne d’aquesta realitat, que 
no gosa dir el seu nom, una qüestió institucional amb nom propi.

El tècnic podrà o no modificar la realitat dels recursos, però podrà almenys representar 
la realitat dels seus clients tenint present que tota representació que circula per la 
xarxa i també fora d’ella té els seus efectes encara que aquests siguin de vegades difícils 
de preveure.

Els tècnics són els responsables de definir les condicions tècniques per a tractar el cas, 
els responsables institucionals ho són d’arranjar-ne les condicions d’ordre institucional 
perquè les operacions tècniques es puguin donar.

Quan hi ha manca de personal tècnic a l’atenció primària es dificulta la capacitat de 
resposta de la xarxa malgrat que el disseny de la mateixa pugui ser molt coherent des 
d’un punt de vista teòric. L’augment d’encàrrecs i competències en l’atenció primària 
de serveis socials faria encara més crítica aquesta realitat si, repetim, els medis per 
assumir-los no fossin els adequats. Si hi hagués dificultats per escoltar el client, 
aquesta dificultat faria molt precària la capacitat de resposta tècnica i, per tant, es 
veuria afectada la intervenció en xarxa.

La institució ha d’atorgar al tècnic el poder de posar condicions per fer el diagnòstic 
i el tractament; però aquest tècnic ha de reconèixer i assumir el poder que l’encàrrec 
institucional, la funció, els seus coneixements i la titulació li donen. Sense aquesta 
autorització no es pot produir un acte de responsabilitat tècnica, és a dir, un acte 
d’assumpció de les pràctiques i les conseqüències dels resultats de l’exercici de la pròpia 
tasca.

Taules rodones
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L’acceptació sense condicions del client portaria al tècnic a una posició d’omnipotència 
respecte del cas que paradoxalment l’abocaria al risc fatal de convertir-se en l’objecte 
del seu malestar. La bona fe del client en relació amb la del seu propi desig de posar bé, 
i l’acceptació que fa del professional s’expressaria en com accepta les condicions que li 
plantegi aquest professional per a ser diagnosticat i tractat.

El tècnic haurà d’estar segur, doncs, que les condicions que proposa o pacta amb el 
client primer les podrà sostenir com a tècnic, i desprès haurà d’estar-ne mínimament 
segur que en aquest sentit la xarxa i la institució no li fallarà. Ja que el tècnic, en 
acceptar un client, hi crea un compromís mutu; atent a les limitacions, li ha d’aclarir 
al seu client a què es pot i a què no es pot comprometre amb prou garanties com 
a professional en relació amb la seva demanda, i així deixar al client la possibilitat 
d’actuar en conseqüència amb els seus interessos i els seus propis recursos personals. 
En els termes de l’acceptació del cas hi va implícita la responsabilitat, el compromís 
ètic que el tècnic contrau amb el seu client, com també el compromís del client amb la 
seva demanda.

I ja per acabar voldria assenyalar, malgrat tot el que hem exposat com a limitacions i 
dificultats, que reconeixem que s’estan fent, i s’han fet al llarg d’aquests darrers anys, 
esforços per millorar l’atenció primària de serveis socials. Desitjaríem que aquest 
intercanvi que estem protagonitzant aquí tots plegats, ens ajudés a renovar el nostre 
compromís ètic envers els clients, la professió i les institucions. Que aquest compromís 
ens justifiqui seguir fent una aposta per uns serveis socials millors. La supervisió vol 
ser una pràctica al servei d’aquesta renovació del compromís necessària i constant.
.
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sUPerVIsando ProFesIonales de atencIón PrImarIa: 
TRABAjo EN EquiPo y DiAGNÓSTiCo SoCiAl

Oskar Ignacio Ekai Pagoto, educador social y supervisor de equipos de atención primaria.

En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador de las VII Jornadas de Servicios 
Sociales de Atención Primaria mi presencia en esta mesa. 

Me atrevo a decir que creo que es importante que un educador social este aquí, ya que 
históricamente la tarea de supervisar equipos siempre ha sido una función encomendada 
a los psicólogos y trabajadoras sociales, y es fundamental para el desarrollo de nuestra 
profesión y nuestro rol profesional poder desarrollar esta función en el espacio de 
supervisión, y así potenciar las características propias de la profesión en relación con 
los otros profesionales que configuran los equipos de atención primaria.

En el desarrollo profesional de la supervisión ha jugado un papel fundamental el que 
esta estuviera enmarcada en los espacios formativos de los educadores y los trabajadores 
sociales, como estaba en los años ochenta. En la actualidad, en la formación universitaria 
no se le da el reconocimiento necesario a este espacio, ni la importancia que tiene para 
la reflexión y el desarrollo profesional. Habría que potenciar la supervisión dentro del 
currículo formativo para poder integrar los diferentes saberes teóricos y prácticos y 
propiciar la supervisión como el espacio de reflexión dialogada por excelencia dentro 
de la profesión.

Desde mi trayectoria profesional, la supervisión ha sido ese espacio significativo donde 
poderme parar, darme cuenta de cómo estoy mentalmente (ideas y pensamientos), 
emocionalmente (sentimientos y emociones) y corporalmente (tensiones) y poder 
reflexionar sobre la praxis educativa y sobre mi propio ser y hacer profesional. 

Me formé como supervisor y counselor en Alemania y después como psicoterapeuta 
humanista, porque siempre tuve claro que era necesario potenciar la supervisión como 
el espacio de transformación personal y profesional que los profesionales y los equipos 
necesitan tener para poder atender mejor las necesidades de la comunidad, mediante 
la atención a sus propias necesidades.

Asimismo, la supervisión es un espacio de privilegio, un observatorio permanente 
para la interpretación de la realidad de los Servicios Sociales y de la comunidad y para 
poder ofrecer elementos que acompañen la transformación y los cambios sociales

¿qué es supervisión para mí?

«La supervisión es una forma de asesoramiento del trabajo socioeducativo.» 
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«Supervisión es un proceso de reflexión dialogada sobre la praxis profesional.»

«El centro de esta reflexión es la persona en su actividad profesional y el contexto social en el 
que se desarrolla.»

La supervisión es un proceso donde se trata de percibir, trabajar y desarrollar aspectos 
personales y grupales respecto a la comunicación, al comportamiento y a la actividad 
profesional con el objetivo de llevar a cabo la tarea de una manera satisfactoria.

En la praxis, la supervisión:

Va dirigida –  a personas que buscan diálogo profesional sobre el ejercicio de su 
propia actividad. Es decir, conversaciones que nos permitan intercambiar ideas, 
pensamientos, reflexiones de qué y cómo estamos haciendo nuestro trabajo y así 
poder aprender compartiendo las propias experiencias y reflexiones.
aporta –  y amplía la competencia personal y profesional. Esto es asequible 
integrando la concepción propia, el conocimiento teórico y la experiencia práctica 
en la situación concreta de trabajo. Aprendemos en el intercambio, ampliamos 
recursos y herramientas cuando somos capaces de reflexionar sobre ellas y aceptar 
e integrar maneras diferentes de intervenir.
su contenido es – :

 Reflexión crítica sobre la propia actividad.•	
 Observación y acción sobre la propia dinámica grupal.•	
 Disponibilidad consciente y controlada de la persona en los procesos •	
comunicativos y en el asesoramiento de personas a quienes se ofrece.
 Comprensión del interlocutor desde su propia perspectiva. Empatía.•	
Aprendizaje de comportamientos más flexibles y diferenciados. Montaje •	
consciente de procesos de aprendizaje.
 Reconocer y aceptar el tratamiento de conflictos personales y profesionales.•	
 Confrontación con implicaciones personales en fases críticas.•	
 Colaboración creativa y fructífera en una comunidad de servicios.•	

Los tipos de supervisión pueden estar:

La supervisión se puede orientar dependiendo de múltiples factores y está subordinada 
principalmente al proceso en el que esta el individuo, grupo o equipo que sea 
supervisado. 

Los diferentes modelos o campos son:

Orientados en el trabajo
Tiene como objetivos la mejor percepción de las tareas asumidas en la supervisión. 
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Hacer coincidir las normas laborales de la institución y el cliente asumiendo las tareas 
y responsabilizándose de las mismas.

El alto grado de consenso posibilita a la institución y al profesional desarrollar un 
trabajo con la máxima capacidad y/o rendimiento laboral.

Orientados en el contenido
Tiene como objetivos, transmitir, reflexionar en determinado método o aspecto 
laboral. Existe un consenso en cuanto a la utilidad, pero no en cuanto a su aplicación 
o puesta en marcha.

Orientados en el aprendizaje
El objetivo es el aprendizaje desde la práctica, e integrar elementos que le permitan 
a cada uno trabajar de forma profesional y responsable. Es importante integrar las 
maneras de actuar, sus experiencias y  teorizaciones.
 
la supervisión como proceso de transformación 

En la actualidad los Servicios Sociales de atención primaria están experimentando 
cambios, esos cambios van a requerir un esfuerzo de transformación a muchos 
niveles para poder atender las demandas y las necesidades emergentes que van a ir en 
aumento. 

El espacio de supervisión se ha de transformar en un lugar, en un espacio «sagrado» 
donde poder ser transparentes, donde el respeto por la persona tiene que ser prioritario. 
¿Qué quiero decir con un espacio «sagrado»? Un espacio donde nos podamos ver con 
los ojos del corazón, donde nos podamos mirar a nosotros mismos y a los demás, 
donde el respeto a uno y a lo que allí pase sea imprescindible. Para desde ahí poder 
volver a convertirnos en profesionales del cambio y la transformación atendiendo 
las necesidades de los usuarios de otra manera, convirtiéndonos a nosotros mismos 
en acompañantes de nuevos procesos de transformación. No podemos movernos en 
los antiguos paradigmas asistenciales, tenemos que reconvertirnos en verdaderos 
profesionales del cambio.

En la mayoría de los equipos creo que es importante destacar lo que está apareciendo, 
y lo que aparece no es diferente a lo que pasa en nuestra sociedad, y es algo que no 
sale en los medios de comunicación, lo que aparece es la gran «insatisfacción interior», 
estamos tan preocupados por lo que nos falta, que no nos damos cuenta de lo que 
tenemos.

Estamos obsesionados con el hacer, con la tarea, con lo objetivo, con el mundo exterior 
y el mundo interior queda desatendido y de esa manera separamos al ser humano del 
mundo.

Taules rodones
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El mundo interior, lo que nos pasa, queda abandonado. Nos ocupamos más de lo 
que tienen que hacer los usuarios de lo que tenemos que hacer como profesionales, 
pero eso nos impide vernos, mirarnos, sentir lo que nos pasa por dentro y eso evita el 
aprendizaje y la transformación. Aparecen las rutinas, los enemigos del aprendizaje y 
la resignación profesional.

Pienso que debemos buscar una manera de integrar el mundo del saber interno con el 
externo, reunificar el saber humano, empezar a observar el observador que somos y 
empezar a conversar sobre las diferentes formas que tenemos de ver las cosas; eso nos 
aportaría una nueva manera de hacer y cambiaría los resultados de nuestro hacer.

Tenemos que empezar a enfocar la supervisión en los tres niveles de aprendizaje de las 
personas. Tenemos que tener en cuenta el mundo de los pensamientos, el mundo de 
los sentimientos y las emociones y la corporalidad.

Podemos dividir el cerebro en partes evolutivas:
 Neocórtex. El pensamiento y el lenguaje. Aprende con las conversaciones.•	
 Límbico. Aprende en espacios donde las emociones y los sentimientos están •	
presentes.
 Reptil. Aprende con la repetición•	

Estas tres partes del cerebro muchas veces hacen que nuestro hacer sea incongruente 
e inconexo, muchas veces decimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra, y eso 
nuestros usuarios lo ven. Para ello, la supervisión es el espacio donde poder desarrollar 
aprendizajes de coherencia. Tenemos que empezar a transmitir coherencia con nosotros 
mismos, que lo que pensamos, sentimos y hacemos tenga una relación congruente en 
la relación con nosotros mismos con el equipo y con los demás.

En ese proceso de transformación que se da en la supervisión tenemos que tener en 
cuenta a los enemigos que aparecen en el aprendizaje.

Supervisant professionals d’atenció primària: treball en equip i diagnòstic social
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 Nuestra incapacidad de admitir que no sabemos.•	
 Ceguera cognitiva. •	
 Falta de tiempo.•	
 Incapacidad de incluir el cuerpo en el aprendizaje.•	
 Dejar el mundo emocional fuera del aprendizaje.•	
 Confundir saber con tener información y tener opinión.•	
 Incapacidad de confiar.•	
 No dar autoridad.•	
 Vivir juzgándolo todo.•	
 No escuchar nuestra tristeza.•	
 Adicción a las respuestas.•	
 Preguntar cómo demasiado pronto.•	

Profundizaré un poco más en esos enemigos que aparecen en las supervisiones de 
todos los equipos de atención primaria.

enemigos ontológicos del aprendizaje

Lo siguiente no es una lista ordenada de estas barreras; son más bien la acumulación 
de ciertas señales para que, cuando aparezcan en tu camino, las reconozcas…

Incapacidad de admitir que no sé
¿Te acuerdas de aquella ocasión en que, muerto de vergüenza, tuviste que confesar 
delante de todos en la clase que no sabías? Quizás ese día prometiste que nunca más 
te pasaría;

Quizás ese fue el impulso para llegar a donde estás ahora, el impulso a estudiar, a 
esforzarte… Y fue también el origen de algo más.

Cuando aprendemos, aprendemos no solo lo que aprendemos; junto a ello aprendemos 
la luz poderosa de la nueva distinción, su poder… y muchas cosas más: el contexto 
en que lo aprendimos, su espacio emocional, etc. Y así, ese territorio de aprendizaje 
ya está habitado en cierta manera. Estamos en el estado de ya sé. De lo que se trata 
después es de adaptar las nuevas informaciones al mapa inicial que ya conozco.

¿Y qué pasa cuando me enfrento a algo nuevo? Lo veo desde lo que ya conozco. Así, 
nunca me encuentro con algo propiamente nuevo, sino solo con adiciones. Martin 
Heidegger lo dice con estas palabras: «habitamos en la luz de la verdad». ¿Quiere decir 
que no podemos aprender algo nuevo, algo auténticamente nuevo? Nuestro modo de 
ser es que no estamos preparados para ver lo nuevo como nuevo; así, tanto individual 
como colectivamente los seres humanos somos «conservadores». Ello nos lleva 
muchas veces a perder oportunidades: desde el famoso caso de la IBM que rechaza la 

Taules rodones
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fotocopiadora, con lo cual se genera una tremenda oportunidad, que posteriormente 
se llamó Xerox; hasta la dificultad de no poder aprender dos idiomas maternos… Hay 
una manera de enfrentarse a este enemigo: la declaración de ignorancia. El camino 
del aprendizaje comienza con esta declaración, explícita o implícita: con ella se abre el 
camino del aprendizaje. Estamos un paso delante de la ingenua suposición de que no 
hay nada que aprender. La ignorancia no es (como usualmente se supone) lo opuesto 
del aprendizaje. La ignorancia es el umbral del aprendizaje. Solo podemos hacer el 
juicio de ignorancia cuando reconocemos que hay algo que aprender. La ignorancia es 
una condición para aprender

La ceguera
Uno de los enemigos ontológicos del aprendizaje más notable se debe al hecho de 
que, normalmente, no sabemos que no sabemos. No solo no estamos preparados para 
la novedad –ver lo nuevo desde la perspectiva de lo nuevo– sino que ni siquiera 
percibimos los «hoyos negros» de nuestra percepción. La gente que no conoce algo no 
vive como si tuviera un vacío que está esperando ser llenado. Actuamos, organizamos 
nuestras vidas y nos damos un sentido a nosotros mismos y al mundo a partir de 
las distinciones, historias y competencias que poseemos. No de las que no tenemos. 
Normalmente, no tenemos la más mínima idea de la existencia de vastos dominios 
del conocimiento que puedan existir y estar disponibles para otros. Ciertamente, no 
tenemos idea de aquellos dominios del conocimiento que actualmente están siendo 
inventados. Estar en el aprender tiene un saludable momento de escepticismo. Un 
momento en el que estamos dispuestos a cuestionar nuestros conocimientos, a 
liberarnos de nuestros opuestos actuales y a abrirnos a la posibilidad de que pudiera 
existir algo nuevo que aprender. Sin este momento de duda, el aprendizaje no puede 
ocurrir. Cabe aquí proponer una pequeña distinción entre distintas cegueras:

Apuntemos que la ceguera no es, en sí misma, un enemigo ontológico del aprendizaje. 
Es un fenómeno ontológico: sencillamente todos tenemos espacios de ceguera en 
nuestra forma de existencia. El enemigo está en no contemplar en nuestro espacio 
de comprensión este momento de ceguera. En no concebir que puede que lo que 
percibo, comprendo, creo, etc. no sea todo lo que existe. Y que, por tanto, descalifique 
cuando, desde otra manera de habitar el mundo, surja alguien que me reporte de una 
experiencia que no está a mi alcance. Así, el fenómeno se transforma en algo más que 
la mera ceguera y su ignorancia. Se transforma en arrogancia. Creer que el mundo 
que habito es todo el mundo. Veremos más de cerca el fenómeno de la arrogancia, 
que tendrá dentro de las emociones, una preponderancia particular como enemigo del 
aprendizaje. 
 
“No puedo aprender dado quien soy”
El gran tema de los juicios. Ahora orientados hacia mí mismo, impidiéndome la 
posibilidad de aprender. «Nací así, sin esa capacidad», «Soy malo para los idiomas», 
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«Soy malo para las matemáticas»… En algún dominio soy algo así como «genéticamente 
incompetente»… O socialmente, o emocionalmente… En fin: «dado quien soy, dada mi 
historia, dada mi personalidad, dado mi género, mi edad, mi… mi…»

Las barreras del aprendizaje se instalan como dominios en los que «no se puede 
aprender»: «¿Cómo se podría aprender a tener éxito en la vida? ¿Cómo se puede 
aprender la seducción o el liderazgo? ¿Cómo se puede aprender a ser divertido, liviano, 
buen profesional?».

“Querer tenerlo todo claro todo el tiempo”
Hay quienes han desarrollado una especial ansiedad por tener todo claro 
permanentemente. Cualquier momento de confusión, de duda, de preguntas, es 
evitado a toda costa. No han aprendido emocionalmente a vivir las incertidumbres 
y oscuridades del camino. Como resultado, se alejan de las preguntas, se atrincheran 
en sus respuestas e impiden comenzar sus procesos de aprendizaje. No admiten que 
para llegar a saber pasamos por el no saber y que para llegar a la luz hay trechos de 
oscuridad. Quienes son presa de este enemigo harán cualquier cosa por evitar declarar 
sus quiebres, pretenderán que todo está bien hasta que el edificio entero se venga 
abajo. Esto surge de una errónea interpretación del fenómeno humano del aprender. 
Lo confunden con una incorporación de información en un adminículo técnico: cargar 
la memoria o seguir las instrucciones de un programa de computador puede tener 
claridad en cada uno de los pasos.

“No tengo tiempo” (o no asignarle prioridad al aprendizaje)
Si existe un enemigo del aprendizaje especial de nuestro tiempo, es este. Soy víctima 
de la vorágine cotidiana. El ritmo del mundo me deja sin tiempo. El mundo no me 
deja aprender. ¿Qué me roba el tiempo? ¿Quién me llena la agenda de cosas urgentes? 
¿Dónde queda la tranquilidad, la serenidad, el ocio, el tiempo para la meditación, la 
reflexión? Es curioso que no nos planteemos el tema del tiempo como un espacio 
de aprendizaje en la asignación de prioridades. Un espacio que quede bajo nuestro 
poder, nuestra responsabilidad. Más, una vez admitido como un tema de diseño, un 
aprendizaje de nuestra elección, «aparece el tiempo», comenzamos a tener tiempo 
para los caminos y senderos del aprendizaje. Mencionemos al menos dos tendencias 
sociales obvias de esta época, sobre la base de este enemigo: una es el «trabajolismo», 
con el alto prestigio social que conlleva el estar muy ocupado. La otra es la adicción a 
«la entretención». 

¿Cuál es el impacto de la TV en esto? ¿Dónde está nuestra incapacidad para verlo? 
¿Cómo es que lo que era, según Aristóteles, el máximo placer para los seres humanos, 
las actividades de aprendizaje, no se consideran entretenidas en nuestra cultura, sino 
más bien obligaciones a las que nos sometemos cuando las fuerzas externas son muy 
intensas?

Taules rodones
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La gravedad
La gravedad es una actitud que alguna gente asume cuando cree que sabe. O lo que 
es lo mismo, cuando cree que el saber que posee le otorga un estatus ontológico 
especial… ¿Los síntomas? La voz se hace engolada, la mirada muestra un cierto 
desprecio por el ignorante, las palabras son rebuscadamente difíciles y, si es posible, se 
citan autores cada pocas frases. La risa está ausente. El dicho preferido de los graves 
es «la risa abunda en la boca del tonto». Las interpretaciones sencillas sobre cualquier 
asunto son despreciables precisamente por eso, por sencillas. El conocimiento es 
asunto que no admite la emoción de la alegría. Han confundido su gravedad con la 
seriedad, olvidándose de que en la seriedad hay lugar para la risa, sobre todo para 
la saludable capacidad de reírnos de nosotros mismos. Quienes viven en la gravedad 
tienen, por supuesto, dificultades para admitir que no saben. Con su actitud generan 
serias dificultades para que otros aprendan: representan un modelo no muy atractivo 
de lo que nos ocurre cuando aprendemos. Quienes viven en la gravedad usan lo que 
saben como adorno o ropaje, sin poder ponerlo al servicio de otros. Confunden su ser 
con lo que saben. Alrededor de ellos la mejor política es… alejarse; ¡a riesgo de morir 
de aburrimiento!

La trivialidad
Este es uno de los enemigos más brutales del aprendizaje por las consecuencias sociales 
que produce. Así como el grave «pretende» seriedad sin conseguirla, quien vive en la 
trivialidad no puede, por su parte, hacer nada seriamente. Su manera preferida de 
ocultarse es riéndose de los demás mientras se defiende a toda costa de la posibilidad 
de reírse de sí mismo. Confunde la liviandad con la mofa, y así genera a su alrededor 
una atmósfera de intimidación por el ridículo, que hace que quienes lo rodean eviten 
expresarse sincera y libremente. Este personaje es mortal en términos de los espacios 
organizativos, en donde, con el disfraz de «buena persona» o «simpático», evita ser 
confrontado. Para él, todo aquel que trabaje con entusiasmo ha sido «embaucado», 
todo el que exprese pasión por algo es un «crédulo» que ha sido engañado. Cualquiera 
que exprese intenciones de innovar, es un «chupa medias» o un «mala onda». Cuando 
la trivialidad se transforma en la emocionalidad predominante en una cultura, los 
resultados serán mediocres. Quienes participaron en ella se miden con los estándares 
más bajos y el resultado es una buena dosis de sufrimiento disfrazado de «buena 
onda».

Confundir aprender con adquirir información
Hay quienes tienen muy poca información y una gran sabiduría. Otros, por el 
contrario, mucha información y poca sabiduría. Tener información no es sinónimo 
de sabiduría. La sabiduría tiene que ver con el arte de vivir. Un buen ejemplo de la 
diferencia es el caso de saber andar en bicicleta o manejar el bisturí. Podemos tener 
toda la información que queramos sobre esas acciones, pero ello no significa saber 
andar en bicicleta u operar a un paciente. Simplemente significa saber «hablar» acerca 
de esas acciones.
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No negamos que en muchos casos tener información es un crítico elemento del saber; 
sin embargo, si esa información no se traduce en capacidad de acción, quiere decir 
que la información no es más que la mera capacidad de repetir ciertas afirmaciones y 
nada más. Un elemento importante del saber es la capacidad de juzgar la información, 
de evaluarla en distintos contextos y dominios, de proyectarla hacia el futuro. Hay 
quienes limitan sus posibilidades de aprender poniendo todo su esfuerzo en el aspecto 
meramente informativo del proceso de aprendizaje prescindiendo de los demás.

Confundir aprender con tener opinión.
Como un correlato del anterior, proponemos observar este enemigo del aprendizaje. La 
opinión es una forma del juicio, que nos permite, en ciertos contextos, especialmente 
sociales, fluir, movernos, nadar. Normalmente las opiniones tienen una importante 
dosis de «impunidad»: sencillamente las opiniones no me comprometen, puedo 
cambiarlas sin alterar mi identidad pública o privada… Por el hecho de declararlas 
«opiniones», cambiarlas casi no tiene costos. No tienen ningún compromiso con mi 
actuar. El enemigo aquí no es tener opiniones. Incluso cuando ellas se trasforman en 
el centro de la conversación –por ejemplo en los programas de farándula, centrados 
justamente en meras opiniones. El enemigo aparece cuando confundimos el saber con 
la opinión. 

En el mismo programa de TV, «farandulizamos» todos los temas: invitamos y damos 
crédito al experto junto al artista que «solo opina», etc. Una variante especial de este 
enemigo es cuando «exigimos nuestro derecho a decir nuestra opinión».

El olvido del cuerpo
Para lograr el nivel de transparencia que acompaña a los niveles más altos de 
competencia, el aprendizaje debe ser corporalizado. Todo aprendizaje involucra una 
alteración del cuerpo del aprendiz para desempeñar las acciones del nuevo dominio. 
Producir la transparencia necesaria de la práctica. Las nuevas acciones deben realizarse 
recurrentemente hasta que el cuerpo pueda producirlas naturalmente, sin reflexión.

El aprendizaje tiene lugar en el cuerpo del aprendiz. Por cierto, para que se produzca 
esta alteración corporal, el sistema nervioso del aprendiz debe modificarse de un 
modo u otro. Sin embargo, cuando hablamos de la corporalización no solo estamos 
refiriéndonos a cambios particulares del sistema nervioso. Estamos apuntando a un 
dominio conductual. Simplemente estamos diciendo que el cuerpo del aprendiz debe 
ser capaz de desempeñar acciones que no era capaz de realizar antes. Cualquier cosa 
que hagamos, la hacemos con nuestro cuerpo. Cuando se reconoce esto, nos alejamos 
del supuesto que el aprendizaje es un proceso que solo tiene lugar en la mente.

Ausencia del contexto emocional adecuado
Si entendemos los estados emocionales como predisposiciones para la acción, no 
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nos extrañará encontrar que algunos de ellos nos predisponen a aprender y otros no. 
Nuestra negligencia a crear contextos emocionales adecuados al aprendizaje, que se 
da por ejemplo cuando centramos nuestra atención solo en sus aspectos informativos 
o ideológicos, lo frena y hasta lo impide. No creemos que sea sorpresa para nadie que 
una atmósfera de respeto y cariño es más fructífera en términos de aprender que otra 
de indiferencia o miedo.

Podemos decir por todo esto «que el contexto enseña más que el texto». Un simple 
descubrimiento en un ambiente de apoyo es más aprendizaje que una obra de arte 
conocida a través de la imposición y el apremio. Postulamos que las emociones 
constituyen un aspecto fundamental de todo proceso de aprendizaje. Para ello deben 
ser consideradas y diseñadas como parte de ese proceso. La disposición al aprendizaje 
no es una función de la veracidad de lo que enseñamos, sino de la apertura emocional 
que podemos producir en el alumno. La persuasión es solo una forma de seducción y la 
experiencia de captar algo como verdadero es básicamente una experiencia emocional. 
Los procesos intelectuales operan bajo cimientos emocionales. Sin embargo, existen 
algunas emociones particulares que están directamente conectadas con el proceso 
de aprendizaje. Hablaremos de algunas de ellas en estos apuntes. Detengámonos en 
una pequeña síntesis, que nos permita visualizar cómo estos enemigos de aprendizaje 
se concatenan, ahora desde la perspectiva de la emocionalidad. Decíamos que, para 
que ocurra aprendizaje, debemos abrirnos a la posibilidad de que haya algo por 
aprender. El aprendizaje requiere apertura a lo nuevo y una disposición a cuestionar 
lo que conocemos. Estas son predisposiciones emocionales para aprender. Sin ellas el 
aprendizaje no puede ocurrir. Los seres humanos siempre están en un proceso de dar 
sentido a sus vidas y al mundo que los rodea. Usualmente, decíamos, no nos referimos 
a lo que no conocemos como a algo que no conocemos. Hacemos precisamente lo 
contrario. Construimos una coherencia basada en lo que ya creemos que es así, 
es decir, en la disposición emocional de que ello es así. El proceso de aprendizaje, a 
menudo, toma la forma de una lucha emocional contra nuestras propias coherencias 
pasadas. Encontramos muchas cosas que conspiran contra nuestras coherencias. 
Usualmente las consideramos una desgracia: cuando no somos capaces de lograr lo que 
esperamos, cuando enfrentamos quiebres en el flujo transparente de la vida, podemos 
cuestionar nuestras coherencias y certezas desde la pérdida, el temor, la angustia, el 
sinsentido.... Somos ciegos a que las acciones que nos llevan a declarar quiebres son 
grandes facilitadoras de aprendizaje. Mientras más severo sea el quiebre, mejor podrá 
ser nuestra disposición a abrirnos a algo nuevo y cuestionar nuestras creencias. 

Cuando estamos en la arrogancia, simplemente no estamos disponibles para el 
aprendizaje. El aprendizaje no puede ocurrir. Para que el aprendizaje suceda, primero 
debemos actuar para producir un cambio emocional, debemos sacudir el estado de 
ánimo de arrogancia existente. Al cuestionar nuestra arrogancia, generamos un estado 
de ánimo de disposición al aprendizaje. Esta disposición nos permite acceder a lo 
nuevo como nuevo.



190

No dar autoridad a otro a que me enseñe
Dijimos que un primer paso en el proceso del aprendizaje es reconocer que no sabemos. 
A esto lo llamamos nuestra declaración de ignorancia. Un segundo paso es encontrar a 
alguien de quien podamos aprender, alguien que nos pueda enseñar. A esto lo llamamos 
nuestra declaración de maestro. Advirtamos que no hemos dicho que este segundo paso 
implique encontrar un maestro, sino declarar uno. Por cierto, para ser capaces de 
declarar que alguien puede ser nuestro maestro, debemos encontrar a una persona 
que sepa. Pero el que una persona sepa no la convierte en maestro. El hacer de alguien 
un maestro involucra otros aspectos importantes. Cuando declaramos a alguien como 
nuestro maestro, le otorgamos confianza y autoridad. Examinemos brevemente la 
segunda distinción. La autoridad es una forma de poder. Al darle a alguien autoridad 
sobre nosotros, estamos haciendo dos cosas diferentes. Por un lado, reconocemos que 
esta persona, comparada con nosotros, tiene una mayor capacidad de generar acción 
en algún dominio determinado. De esto se trata, precisamente, el poder. Es un juicio 
acerca de la capacidad diferencial de alguien para la acción. Cuando esa capacidad de 
acción se basa en las competencias propias, podemos hablar de conocimiento. Este 
es el fundamento de nuestro postulado, que el conocimiento es poder. En nuestra 
cultura experimentamos dificultades para aceptar que otro sabe. Esa aceptación está 
ligada a dos emociones: el respeto y la admiración. Sin embargo, nos encontramos 
con otra actitud que básicamente consiste en negar méritos al otro para no salir tan 
mal parados cuando nos comparamos con él. El tema de la confianza nos lleva a un 
enemigo particular del aprendizaje, al que queremos dedicarle especial atención..

La desconfianza
Por otra parte, además de reconocer que alguien sabe lo que no sabemos, cuando 
concedemos autoridad estamos diciendo implícitamente que estamos dispuestos a 
someternos a la dirección de esta persona, a sus instrucciones y a aceptar sus exigencias. 
Este es un punto crucial. Esto nos lleva al tema de la confianza. Aprender es introducirse 
en lo desconocido. Es introducirse en un dominio de acción en que aceptamos no ser 
competentes. La única forma de llegar donde no sabemos es confiando en el maestro y 
dejándonos guiar por él. Muchos pasos de este trayecto pueden parecernos extraños, 
sí fuéramos capaces de anticiparlos sin la asesoría del maestro, no lo necesitaríamos. 
A menudo no le encontramos sentido a muchas instrucciones. Pero su falta de sentido 
proviene, precisamente, del hecho de que no sabemos. Solo podemos aprender 
confiando en el maestro mientras recorremos este camino desconocido –diciéndonos–, 
«ya que el maestro sabe y yo no, también debe saber qué es lo que debo hacer para 
llegar a saber». Mirada desde otro ángulo, la desconfianza es un enorme gasto de 
energía. Consiste en estar constantemente «pidiendo por abajo», como dicen en los 
juegos de dados. Quien desconfía está constantemente preguntándose sobre los 
motivos reales de quien enseña, «la agenda escondida», lo que le dificulta escuchar lo 
que se está diciendo. Lamentablemente, las distinciones entre confianza e ingenuidad 
y entre desconfianza y prudencia son, por lo general, ignoradas. Ahora bien, volvamos 
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a otro aspectos del poderoso enemigo del aprendizaje que estábamos analizando, el no 
autorizar a otro a que nos enseñe. 

Por ejemplo, estamos más dispuestos a otorgar autoridad a las personas o las 
instituciones que juzgamos están por «encima» de nosotros. Así, será más fácil otorgar 
nuestro juicio de confianza a la NASA que a mi vecino. Confiar en mis «pares» es otro 
punto interesante, pues depende del juicio de competencia que yo tenga… ¡de mí 
mismo! Como decía Groucho Marx, «No podría pertenecer a un club que aceptara a 
gente como yo». Pues bien, si pertenezco a un club en cualquier domino, los pares 
miembros de tal club no contarán con mi confianza.

Otro asunto es atrevernos a confiar en aquellos que consideramos «inferiores» 
a nosotros. «Si soy doctor en conducta adolescente, ¿cómo aceptar el consejo del taxista 
sobre un problema con mi hija?». «¿Cómo podrían enseñarnos algo de medicina a Occidente 
culturas primitivas como las de los indígenas del Amazonas?» «¿Cómo podrían enseñarnos 
algo del sentido de la vida unos ancianos que no saben usar ni Internet?»

Nuestra mirada se acorta, nuestra experiencia vital se achica… Nos quedamos cada vez 
con menos maestros…

Por último, nuestra época ha desarrollado un formidable enemigo, al no dar autoridad 
al gran Otro a que nos enseñe. Nos referimos a dar voz de maestro al mundo. El sol ya no 
nos enseña lo que es el sacrificio: no es más el gran ser que en su autoinmolación da la 
vida a todo ser sobre la Tierra, las montañas ya no nos enseñan a vivir la permanencia; 
ni los árboles son nuestros maestros en la aceptación, ni la lluvia maestra de justicia. El 
mundo ya no nos habla, los animales ya no nos hablan… Estamos cada vez con menos 
maestros a quienes agradecer y admirar.

“Yo te diré cómo debes enseñarme”
¿Conoces la historia de aquel ignorante entretenido en cuestionar los métodos de su 
maestro?

“No tengo nada que aprender de mí”
¿Y la de aquel que siempre tropezaba con la misma piedra, pues era incapaz de escuchar 
a su maestro interior?

Creer que, porque se sabe algo, se tiene la verdad
O, nuevamente, confundir saber con tener la verdad. Pareciera que en nuestro actual 
modelo de aprendizaje, el único fundamento válido del saber es la verdad. ¿Qué sucede 
si mi saber tiene como fuente la intuición, es decir, un saber que no sabe cómo sabe? ¿Y 
si la fuente de mi saber fuese la belleza, la armonía? ¿Qué tal si mi saber tiene más que 
ver con la sabiduría, con el arte de vivir, con el arte de habitar quiebres y trasparencias, 
con el sentido? 
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Quizá Maquiavelo nos hizo un flaco favor al mostrarnos que el saber en la política se 
relaciona con el poder, cómo lograrlo y conservarlo, no con la verdad…

Incapacidad de des-aprender
Quienes han tenido éxito alguna vez corren riesgo de ser atrapados por este enemigo: 
«¿Si funcionó bien así antes, por qué no va a funcionar bien ahora?» Persistirán, por 
tanto, en acciones que fueron eficaces en otros tiempos aunque los tiempos presentes 
simplemente exijan otras. Esto le ocurrió a la industria automovilística de los Estados 
Unidos en los años setenta cuando se enfrentó a la crisis del petróleo y la competencia 
del automóvil pequeño fabricado en Japón. ¡Le tomó ocho años cambiar su concepto 
de automóvil ideal! Hoy están atrapados con los automóviles híbridos…

La forma habitual en que surge esta incapacidad es a través de una nostalgia de aquellos 
tiempos en que lo hacíamos como realmente se debe hacer. Esta nostalgia, que en 
algunos casos es legítima, es indiscriminada, no considera los cambios, no quiere 
aceptar la nueva situación. Normalmente, detrás de ella se esconde un gran miedo a 
aprender, o mejor dicho, a las incapacidades para hacerlo que creemos tener.

Haberle perdido el amor a las preguntas
Un primer aspecto de este enemigo es nuestra adicción a las respuestas. Nuestro 
sistema educativo tradicional nos ha premiado, felicitado, congratulado, aplaudido 
por nuestras respuestas, jamás por nuestras preguntas. Hace tanto, tanto tiempo que 
no escuchamos las preguntas. «Las preguntas son para responderlas… Otra cosa es 
pérdida de tiempo»… Observa esto: en algunas culturas no hacemos preguntas, sino 
que decimos «pero….». Escuchar la pregunta es dejarle el tiempo para que haga su 
trabajo en el alma. Albert Einstein decía: «Toda mi vida he intentado comprender qué 
es la luz. Hoy, cualquier pillete de segundo año de Física cree que tiene la respuesta».

Las grandes preguntas guían nuestro espíritu, iluminan los senderos del aprendiz. No 
son hechas para ser respondidas, sino para enamorarse de ellas, para cultivarlas, para 
habitar, como seres humanos en el medio de su misterio. 

¿Cuándo poner fin a esta enumeración? Podemos continuar con nuestra lista. Te invitamos 
al juego de seguir descubriendo endoenemigos ontológicos del aprendizaje desde tu propia 
experiencia. Por ejemplo:

Creer que tu acción es irrelevante
¿Te has despertado en aquellos días en que sientes que los problemas del mundo son 
mucho mayores que tus fuerzas, que no importa lo que hagas porque no lograrás estar 
a su altura? Parece que, la mejor manera de levantarse es sencillamente convencerse 
de que «no importa, total, soy solo uno más…» ¿Cuándo comienza la acción relevante? 
Efectivamente, visto desde una óptica newtoniana, desde el pensamiento lineal, las 
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posibilidades de que por ejemplo, un simple ser humano pesque todos los peces de 
todos los océanos de la Tierra son virtualmente nulas. Más aún, seis mil millones de 
seres humanos que vivieran en sus orillas, pescando para su propio sustento diario 
tampoco lo lograrían. En esa confianza supusimos que los recursos pesqueros eran 
virtualmente infinitos, que no importaba cuántos pescáramos… Hoy sabemos que, con 
nuestra actual capacidad tecnológica, las compañías pesqueras que existen podrían, en 
pocos meses, pescar todos los peces de todos los mares… «Está bien», podría decir 
nuestro posible interlocutor, «pero, ¿no es una fantasía pensar que haya personas 
tan ciegas, que no midan las consecuencias de una acción tan irracional? De todos 
modos, sería imposible que todas las pesqueras del mundo se pusiesen de acuerdo 
para lograr tal objetivo». Sin embargo, el principio de la acción individual es irrelevante 
permite justamente que este acuerdo se pueda generar. «Yo solo pesco todo lo que 
yo puedo, y eso no es mucho (en comparación con todos los peces…)». Mi acción, en 
comparación con el todo es muy pequeña. Pues bien, si todas las compañías hacen lo 
mismo es justamente eso lo que se producirá… Miremos el origen de esta barrera. De 
algún modo, el pensamiento de la metafísica tradicional se basaba en la tesis de que el 
mundo está allí, antes que yo, y estará también allí cuando yo ya no esté (cosa un poco 
difícil de imaginar: un mundo donde yo ya no esté; pero eso es otro tema…). En otras 
palabras, hay una relación de un objeto (mejor: de la suma de todos los objetos) que es el 
mundo, en el cual yo, el sujeto, participo durante cierto tiempo en ciertos intercambios 
determinados. También hay otros seres como yo, otros sujetos, con los cuales estoy 
también en algunas relaciones determinadas: padre – hijo; señor feudal – siervo; amo 
– esclavo; esposo – esposa; jefe – empleado, y todo tipo de relaciones que podemos 
entablar históricamente. La ética tradicional se basa en fundar estas relaciones en el 
derecho, la justicia, la reciprocidad, la igualdad, etc. Ya que el mundo era tan grande, la 
ética de la modernidad logra ver la importancia de regular temas como la propiedad o 
el uso de los recursos. Desde esta perspectiva, ellos están sencillamente allí: el petróleo 
bajo el suelo, el oro en la montaña, los peces en el mar. En un principio, serán del que 
los descubra, del que pueda explotarlos… Luego serán de la nación, etc. Lo que quiero 
recalcar en este punto es que, así como no hay algo como una propiedad de cada uno de 
nosotros de estos supuestos «bienes universales» –yo no soy dueño, como ser humano, 
de un pedazo del Amazonas–, tampoco la modernidad inventa lo que podemos llamar 
como una responsabilidad global por el mundo. 

Haber perdido los sueños
Los sueños no son igual a la ensoñación. Los sueños no son igual a la evasión. Los 
sueños son la visión de lo posible que todavía no es real. Los sueños están cargados de 
utopías, pero no son de la misma materia que las utopías: la materia de la utopía es la 
irrealidad, el no lugar, el u-topos. 
El confundir las utopías con los sueños ha sido una constante en la modernidad: en el 
capitalismo, la utopía trascendental se llama mercado, él será el que logre la justicia, la 
igualdad, la riqueza… En el socialismo, la utopía se llama planificación central. Ella será 
la que traiga la justicia, la igualdad, la riqueza… Ambos son, desde esta perspectiva, 
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iguales. Ambos son una ilusión. Ambos están en un espacio donde lo más importante 
es una institución trascendental, sobre los seres humanos, más allá de ellos; el dios 
trascendente de la época medieval se trasmuta en estas instituciones utópicas, 
infinitas, misteriosas y más allá de una racionalidad humana, que nos llevarán a un 
lugar perfecto. 

Pero la modernidad nos ha enseñado que ambas utopías se transforman rápidamente 
en un altar en el que hay que sacrificar seres humanos concretos a esta idea, al ideal. 
Esto no es el sueño. El sueño es el hábitat de los seres humanos; así como el océano es el 
hábitat de los peces, y las cumbres lo es del cóndor. Es el espacio que nos constituye. Es 
el lugar desde donde surge el mundo de lo real. Otro modo reducido de los sueños son 
las planificaciones. Los sueños exigen, para que hagan su trabajo, una extraña doble 
negación: por una parte, negarles justamente ese carácter de utópicos, de imposibles. 
Ellos pueden convertirse en realidades. 

Por otra parte, desde su luz como sueños, que iluminen lo concreto e inmóvil de 
la realidad, para que, justamente desde esa luz, quede negada lo inamovible de 
la realidad. Es decir, negar que la realidad tenga ese carácter de inmutabilidad. Un 
ejemplo: una mesa con la pata coja es… ¡perfecta!: a la mesa «no le falta nada»; es a mí 
al que le «molesta» que la mesa cojee, si no existiese una instancia para soñar con un 
mundo donde las mesas no cojearan, la mesa seguiría así, eternamente… En palabras 
de J.P. Sastre, somos los seres humanos los que traemos la nada a la realidad. Pero 
todo esto es todavía insuficiente. Necesitamos un motor para los sueños. Un principio 
movilizador. 

Por mucho tiempo hemos pensado que tal principio es la voluntad. Los filósofos 
griegos, especialmente Aristóteles sostiene la idea de que la voluntad es una parte de la 
inteligencia: Hay una parte de ella que ve los fines, otra que los desea. La modernidad 
llevó al extremo del voluntarismo la acción de la voluntad: parecía que todo lo que 
deseara, por el hecho de hacerlo, se convertiría en realidad… Desde Oriente pervive 
una antigua tradición. Desde China, India o Japón llega la interpretación de este 
motor con el nombre de intencionalidad. El Buda dirá: «Pon tu mente donde pongas 
tu intención». Incluso sostienen que tal intención es una verdadera fuerza que se 
moviliza: el Chi (o Qi, Ki, etc.). 

Desde esta tradición, surgen prácticas que enseñan a movilizar este Chi: el Tai chi, 
el Aikido, Chi Kung, etc. La diferencia entre esta energía que se moviliza, el Chi, y la 
voluntad es que, para Oriente esta no es una energía individual, no es una facultad; es 
una energía universal con la cual me alineo, alineo mi acción. De esta tradición surge 
uno de los más hermosos libros de sabiduría de la Humanidad: el I Ching, el libro de las 
trasformaciones o de los cambios, que enseña los caminos de la energía cuando esta 
fluye ordenadamente, en los tiempos adecuados. Surge incluso una medicina, a partir 
de esta interpretación. Así, los sueños se convierten en realidades en tanto que pongo 
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en movimiento una cierta energía –¿individual o trascendente?– que genera, entonces 
una tensión. Lo concreto de la realidad desaparece: Los hombres podemos imaginar 
que las cosas podrían ser de otra manera. Los hombres nos convertimos en hombres: 
cuando comenzamos a volar…

No detenerte a afilar el hacha
¿Conoces la historia de aquel joven leñador que, pleno de energía, desafía a un anciano 
a ver quién podría cortar más árboles? El anciano se negó, hasta que decidió que ese 
era el momento de enseñar algo más importante a todos los jóvenes leñadores. Así 
mientras transcurría la competencia, el joven observaba que, cada vez que miraba 
al anciano, lo encontraba encorvado. «Está agotado, descansando, ya no da más….» 
–pensaba. Al final de la competencia el anciano leñador había cortado más del doble que 
el joven. «¿Cómo es posible, si siempre que te veía estabas descansando?» «No estaba 
descansando –respondió el viejo– me había detenido a afilar el hacha». ¿Cuántas veces 
creemos que, del esfuerzo es de donde surge el aprendizaje? Parece que el profundo 
comprender viene de un lugar tranquilo y profundo del alma.

Nunca estoy donde estoy
¿Dónde estoy, cuando no estoy donde estoy? Este juego de palabras señala a un 
fenómeno central en los seres humanos. No solo habitamos en el espacio, ni siquiera 
en el tiempo, como aquello que miden los relojes. 

Los seres humanos tenemos la posibilidad de habitar el pasado y el futuro. También 
podemos habitar el presente. Y podemos habitar el presente desde el pasado; y podemos 
habitar el presente desde el futuro; incluso podemos estar en el presente, en el aquí y 
el ahora. Muchas dimensiones del ser humano trascurren solo en una dimensión del 
habitar; otras en múltiples, en algunas, es irrelevante la temporalidad en que habitas. 
Ejemplo de la primera es el recuerdo nostálgico, que habitamos en un presente desde 
el pasado. Para visionar necesitamos estar en el presente abierto al futuro. Comer o 
bañarse parece que se puede hacer desde muchas presencias distintas… ¿Dónde he de 
estar para aprender? Parece que el aprender se abre solamente en el aquí y ahora, en el 
estar presente, abierto. ¿Será así? Lo que parece seguro es que si no estoy en el instante 
en que estoy, el aprendizaje como posibilidad se cierra.

Vivir en la escasez
Sucede que, a veces, los hombres vivimos en mundos de escasez. El universo no nos 
provee de lo necesario para subsistir. Otras, el universo se encarga de mostrarnos su 
lado generoso: es una primavera, la madre Tierra provee a todos sus hijos. A veces 
los hombres se encargan de hacer del mundo un lugar peligroso, difícil de habitar… 
guerras, hambres, infortunios. Otras, los hombres actúan con justicia, son acogedores 
con el débil. ¿Podría ser que el mundo, la madre Tierra siempre proveyera, que somos 
nosotros los que traemos la escasez al mundo? ¿Que surgiera de nuestra avaricia, 
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de nuestra inseguridad, de nuestro deseo de asegurar nuestra vida? Desde todas las 
religiones y tradiciones espirituales nos llega el mismo mensaje: Los lirios del campo, los 
pájaros son cuidados por el Padre…

Otro tema es el aprendizaje que hicimos en la modernidad de darle valor a las cosas en 
tanto que escasas. ¿Cómo vivir en un mundo donde hay abundancia de información, 
de música, de libros en Internet, y seguir produciendo valor por la escasez?

Disfrazar el gran miedo
¿Cómo disfrazas tus emociones? ¿Cómo disfrazas tu gran miedo? A veces, llamo al gran 
miedo prudencia, otras realidad, otras no querer herir… Otras, lo llamo verdad, respeto, 
paciencia… Otras, religión, ideología, pensamiento… ¿Cómo escondes tú tu gran miedo? 
Algunas veces lo llamo honradez, valores, certeza… Otras, amor, lealtad, fidelidad… Otras, 
justicia, bien… Incluso lo he llamado Dios…

Con esto quiero que reflexionemos sobre cómo estos enemigos están presentes en los 
espacios de supervisión y son los que tenemos que observar para poder realizar nuestro 
hacer profesional, y acompañar los procesos de transformación de las personas y para 
eso tenemos que estar atentos y desarrollar nuestros propios procesos de cambio 
estando atentos a los enemigos del aprendizaje que siempre están presentes.

Necesitamos mirar las situaciones, los problemas y las dificultades con un nuevo 
enfoque que precisa creatividad, imaginación y flexibilidad.

Identidad profesional

La supervisión es un espacio que permite moldear e ir consolidando, en el tiempo, los 
diferentes elementos estructurales de la identidad profesional: el saber especializado, 
la experiencia, la praxis, el rol profesional, la función y las tareas que se realizan y que 
definen los perfiles profesionales.

Tenemos que ser capaces de intervenir con flexibilidad desde las diferentes disciplinas, 
conocer, no solo cada hacer profesional, sino empezar a descubrir nuestro ser 
profesional, definiéndolo desde las capacidades y las características que cada uno tiene 
y que cada persona aporta al equipo.

Es importante desde qué disciplina estamos interviniendo, y es importante destacar 
que no hay epistemológicamente muchas diferencias, es más lo que nos une que 
lo que nos diferencia, trabajamos con personas en dificultades, con personas que 
expresan su historia, sus pensamientos y sus preocupaciones, que tienen emociones y 
sentimientos, muchas veces reprimidos y que tienen una corporalidad que nos habla. 
Trabajamos desde una corriente humanista que nos envuelve a todos, donde la persona 

Taules rodones



197Supervisant professionals d’atenció primària: treball en equip i diagnòstic social

es lo que importa y tenemos que empezar a vernos como personas y no encerrados en 
identidades que nos imposibilitan y que nos enfrentan

trabajo en equipo

Todos los profesionales nos llenamos la boca hablando del equipo, pero yo muchas veces 
me pregunto: ¿dónde esta el equipo? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para que el 
equipo funcione y para trabajar en equipo? Reunirnos una vez a la semana dos horas 
que si no falta uno, falta otro, todos con caras largas, sin escucharnos o escuchando 
cosas que no nos interesan. O pensando en lo que está diciendo el otro para rebatirle 
sin escucharlo, ¿cuántas veces habéis vivido esta situación en los equipos? ¿Qué es 
trabajar en equipo para nosotros?

Para trabajar en equipo hace falta transparencia, respeto por el otro, por lo que dice, por 
cómo lo dice, no hacer juicios y escuchar con las tripas, dejándome sentir lo que el otro 
me está diciendo, para desde ahí poder compartir lo que a mí me pasa. Necesitamos 
sentir que pertenecemos, que somos parte, que nos reconocen y nos tienen en cuenta 
con nuestras virtudes y nuestros defectos.

Después de dos años de supervisión, un equipo decía que la supervisión les había 
servido para lo siguiente:

 Conocernos a nosotros y a las personas del equipo.•	
 Sentimiento de pertenencia al equipo, escucho y me siento escuchado.•	
 Discernir las cosas que nos preocupaban, guía para actuaciones concretas.•	
 Aprender a mejorar el trabajo en equipo, responsabilidad de cada uno.•	
 Ampliar puntos de vista.•	
 Opinar sobre cómo haces las cosas.•	
 Modular las emociones y sentimientos.•	
 Estructurar el equipo, las reuniones, los horarios, las tareas.•	
 El consenso le da seguridad, unificar líneas de actuación.•	
 Mensajes comunes entre todos.•	
 Más relajación a escala personal, más tranquilidad, menos estrés.•	
 Solventar tensiones y solucionar trabas.•	
 Cambiar la perspectiva particular por una más global y objetiva.•	
 Afrontar situaciones de conflicto entre nosotros.•	
 Haber podido poner los miedos que uno tiene encima de la mesa.•	

En definitiva, conocernos como personas, mostrarnos con lo que somos es hacer 
equipo.

Quiero acabar esta reflexión sobre la supervisión con una pequeña poesía que surgió 
en la supervisión de un equipo de profesionales de atención primaria.
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Para  no  perderme
Para no perderme, necesito escuchar y ser escuchado.
Para no perderme, necesito comunicar y expresar lo que siento.
Para no perderme, quiero superar mis miedos, aceptándolos.
Para no perderme, necesito mirar más a los demás.
Para no perderme, necesito darme cuenta de que estamos todos en el mismo barco.
Para no perderme, quiero aceptar las diferencias.
Para no perderme, quiero disfrutar.
Para no perderme, quiero tener confianza, en mí, en el grupo y en el trabajo que 
desarrollo.
Para no perderme, quiero sentir mi sudor y que lo sientan.
Para no perderme, quiero tener mayor implicación.
Para no perderme, quiero reconocer mis actitudes, aceptar mi intolerancia, descubrir 
mi tolerancia.
Para no perderme, quiero reconocer mis prejuicios y superarlos.
Para no perderme, quiero sentir que pertenezco al grupo y sentirme orgulloso de él. 
Para no perderme, quiero sentirme parte del equipo.
Para no perderme, necesito emocionarme y expresar dicha emoción con lágrimas, 
risas, miradas...
Para no perderme, quiero darme cuenta de lo que nos une.
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la cIUtadanIa entre els sIstemes d’edUcacIó, 
salUt I serVeIs socIals

IntrodUccIó a la taUla rodona

Transcripció del discurs del l’Il·ltre. Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya.

Moltes gràcies.

Vull començar felicitant els organitzadors d’aquestes Jornades pel títol, pel concepte, 
que segurament és molt citat però encara molt poc aplicat, de “xarxa” i m’ha semblat 
esplèndid que en la presentació de les jornades es digui que cal construir xarxes; després 
donarem molts exemples. Ja hi esteu treballant i aquí fora també n’hi ha un grapat 
en aquests panells. Que cal fer una xarxa àgil, eficaç, entre molts sistemes i diversos, 
encara massa diversos i poc, permeteu-me la redundància, enxarxats i coordinats, 
buscant la màxima participació de tots els implicats des de l’Administració, des de la 
societat i, buscant com a resultant, un servei integral. M’ha semblat esplèndid que es 
posi l’accent també que la xarxa fos també un instrument de prevenció i de prevenció 
molt adreçada a aconseguir allò que l’horitzó sempre ha de ser: una orientació de la 
nostra tasca, la igualtat d’oportunitats. 

Avui haureu vist en alguns mitjans de comunicació l’informe que vam presentar ahir 
al Parlament sobre la segregació escolar a Catalunya i el leitmotiv principal de l’informe 
és: cal treballar per la igualtat d’oportunitats, i la segregació allunya de la igualtat 
d’oportunitats. I per últim dieu que la xarxa ha de ser viva, permeable, complexa, no 
deshumanitzada. Ho subscrivim des del Síndic de Greuges de dalt a baix. 

I què hi fa aquí el Síndic de Greuges? Començo per un tall publicitari. Vamos a publicidad. 
Us demano que tingueu en compte que tenim un telèfon gratuït: 900 124 124, que 
tenim un correu electrònic obertíssim: sindic@sindic.cat, també tenim un web per a 
infants, però no sou vosaltres qui el fareu servir (està reservat als infants) i que ens 
podeu venir a veure al carrer Amselm Clavé, 31 o quan anem per desplaçaments per 
Catalunya o convidar-nos a un desplaçament i després explicaré per què he fet aquest 
tall publicitari. 

Com sabeu, a nosaltres se’ns pot adreçar qui tingui una queixa de mala administració, 
que a algun lloc de l’Administració, també els serveis socials, se l’hagi atès malament, 
hagi reclamat (si no, li demanem primer que reclami amb voluntat de pedagogia 
democràtica) i no li hagin fet cas segons aquella persona. Però també podem actuar 
nosaltres de motu propio, d’ofici, quan veiem una problemàtica prou punyent, sense 
que ens plantegin la queixa. Per tant, nosaltres, i matiso una mica perquè sóc molt 
curós amb això, no som l’observatori de tot el que passa a Catalunya; som l’observatori 
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del que la gent es queixa a Catalunya davant de les administracions o, si som més 
actius, del que caldria que es queixessin, i sabeu tan bé com jo, que els que estan més 
exclosos són els que menys es queixen i que, per tant, els que demanen més tasca social 
i més tasca de Síndic i, per això, davant del Parlament, ens vam comprometre a que 
treballaríem molt a fons amb informes que s’adrecessin molt a la gent que realment, 
tenint les lesions de drets més greus que avui es produeixen a Catalunya, són la gent 
que menys genera queixes davant del Síndic. 

Per tant, jo no us puc parlar en nom de tots els drets trepitjats a Catalunya; us puc 
parlar en nom dels drets que, a través de queixes o pels nostres informes, coneixem 
que han estat trepitjats. Són problemàtiques socials molt punyents i ja potser m’ho 
heu sentir dir perquè ho he dit per mitjans públics. Me’n ric dels guionistes que a la 
tele fan aquests serials tan recargolats, ho sabeu tan bé com jo, de vegades són jocs de 
nens comparats amb el que passa a la realitat, que va molt per davant de la imaginació, 
amb una gran diversitat de factors (per això, xarxa) i amb una necessitat de major 
coordinació de les administracions. Nosaltres tractem sobre drets i sobre deures i 
també fem una tasca pedagògica a deures, com la primera que he dit: si ve una persona 
amb una queixa i encara no ha reclamat el seu dret, l’empenyem a un dret i un deure 
democràtic, a ser persona activa i anar a reclamar primer al servei corresponent de 
l’Administració. O quan ens hem trobat amb moviments corporatius que es tanquen 
a la defensa d’uns interessos, apel·lant uns drets que lesionen els drets d’uns altres, 
també els hi hem fet el discurs dels deures. 

La primera queixa que nosaltres vam tenir en el nostre mandat (i parlo en primera 
persona plural perquè sort que jo tinc un bon grapat de dones i d’homes, de 
col·laboradors al Síndic, si no, no es podria ni parlar), doncs la primera queixa fou la que 
ens venia d’una comarca de Catalunya que ens deien: “Escolti’m, senyor Síndic, volen 
construir una presó i no han respectat la planificació urbanística”. I vam analitzar-
ho i tenien raó. Hi havia alguns elements urbanístics que no s’havien respectat i 
es van subsanar i al cap d’uns mesos torna una queixa: “Volen construir una presó 
i no respecten les condicions mediambientals”. Ho vam analitzar i no era veritat. I 
encara: “Volen construir una presó i és una atemptat paisatgístic”. Què és el que ens 
estaven dient?: “No volem la presó”. I no pot ser; no pot ser que una societat que té 
una problemàtica que genera la pròpia societat no assumeixi cadascú, en un principi 
redistributiu; tampoc es tracta de carregar sempre les romanes sobre els mateixos, la 
seva responsabilitat social i aquí cal fer una pedagogia dels deures. Com per exemple, 
la famosa polèmica a l’entorn dels centres de tractament de drogoaddicció i les sales 
de venopunció.
 
Però avui em referia molt als drets, a uns drets que coneixeu perfectament perquè són 
cada vegada més establerts, cada vegada són menys principis rectors i, per tant, bones 
paraules d’orientació, com hi ha a la Constitució tot un apartat, i cada vegada són més 
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drets subjectius, que es poden reclamar intuito persona, que no queden ja en el reialme 
d’una declaració com la que commemorarem el seu seixanta aniversari, la dels Drets 
Humans, el dia 10 de desembre, sinó com a qüestions que si es van difonent la gent ha 
d’assumir i pot reivindicar individualment com són els drets socials. Per exemple, els 
que conté la Llei de serveis socials de Catalunya o els que hi ha a la coneguda Llei de 
dependència. Nosaltres, què és el que ens trobem sobre aquest apartat dels drets? Molt 
elementalment: burocràcia excessiva i retards que de vegades anihilen aquests drets i, 
sobretot, pel que us ocupa en aquestes jornades, també manca de coordinació. Quan em 
fan la pregunta típica del milió: “De què es queixen els catalans?” Bé, en el Síndic, si de 
cas, el primer tema seria sempre el que se’n diu vulgarment burocràcia: no m’escolten, 
no sé on anar, vaig desorientat, m’envien d’un lloc a l’altre, no sé quin formulari, no 
tinc interlocutor, no tinc una cara concreta amb qui interlocutar (cosa importantíssima 
a la societat actual de la informació), no puc veure el meu expedient, no em donen cap 
raó quan m’han negat una cosa, no m’han rescabalat patrimonialment... I això a través 
de totes les administracions i s’enduu sempre el primer lloc en els informes que fem 
sobre els drets. 

Escoltar, hi ha un dèficit d’escoltar, és un primer pas importantíssim per poder treballar 
en xarxa i coordinadament. Valorar, ser capaços d’activar mecanismes de resposta. Si 
avui el Síndic de Greuges rep més de 25.000 consultes, vol dir que hi ha un dèficit 
d’organismes de consulta en aquest país. Perquè el Síndic de Greuges, legalment, ho 
he de dir, ni una consulta, no em pertany aquesta tasca. Fins i tot, hem descobert 
algun telèfon públic que diu “Truqui al Síndic de Greuges”, cosa que és una miqueta 
jetas. Falten més dispositius per part de les administracions, primer per evacuar les 
consultes per escoltar i orientar la gent. 

Nosaltres, el que veiem en segon lloc és l’enorme importància de la celeritat i de la no 
dilació, de la unificació de criteris, de serveis. ¿Com és possible -per donar un cas ben 
flagrant i punyent que ha estat fins i tot sentenciat pel Tribunal Constitucional- que 
quan un pot haver incorregut en una infracció de trànsit no rebi mai la notificació 
de la infracció amb el motiu que no el troben en el seu domicili? Això sí, al cap d’uns 
mesos se n’adona que al seu compte corrent li han embargat els diners de la infracció 
¿Com és possible que no trobem per notificar la gent qüestions administratives i sí 
per embargar? ¿Com és possible que exigim a la gent certificats d’empadronament, 
que li exigeixi la mateixa Administració que els dóna, que a tenir informàticament una 
immediatesa de saber quins són els documents que exigeix si els disposa o no aquella 
persona? 

Però sobretot els retards pel que fa a serveis socials en les valoracions, en l’atenció de 
reclamacions. Comentava abans d’entrar, i és lògic perquè ha creat una gran expectativa 
i perquè hi ha una gran problemàtica i perquè és molt positiu que s’hagi donat un pas 
endavant amb la Llei d’autonomia, amb la Llei de dependència, que estan creixent 
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molt les queixes al respecte, i és lògic, perquè aquesta expectativa va provocant, com 
sabeu perfectament, una cascada de demandes. El que no pot ser és que des del mes 
de maig del 2007 hi hagi centenars i centenars d’expedients; no que no s’hagin resolt: 
que no s’hagin iniciat! Com passava abans, i continua passant, en altres sectors socials 
el que no pot ser, que no arribi mai la valoració o quan arriba la valoració, la persona 
ha mort. I parlo de retards de dos, tres i quatre anys. Aquest retard, que de vegades 
va acompanyat amb un retard de respondre del propi Síndic de Greuges, no és res més 
que una lesió flagrant de drets elementals. Si vivim en una societat en què ens podem 
comunicar instantàniament per correu electrònic, SMS, MMS, del que vulgueu, ara 
en qualsevol punt del planeta, no pot ser que estiguem parlant de mesos o anys per 
atendre drets subjectius fonamentals per a la vida de les persones. 

I manca de coordinació. Constantment fem resolucions des del Síndic apel·lant a la 
necessitat de coordinació. Manca de coordinació entre serveis sanitaris i serveis 
socials. Portava trossos legislatius per llegir, que m’estalvio -perquè els deveu conèixer 
perfectament- de com està molt ben regulat per la legislació, que cal que existeixi 
aquesta coordinació. Que una persona que pugui tenir una determinada dependència 
o discapacitat no sigui només contemplada, i també urgentment pels serveis socials, 
quan pot portar al darrere una gran problemàtica de salut i que hi hagi el pont de treball 
entre ambdós serveis per tractar-ho, o tot el que ens trobem amb un gran problema 
amagat a Catalunya que és el de la salut mental. Quan hem anat amb una política 
correcta i legítima al tancament d’uns centres psiquiàtrics sense tenir prou mitjans 
d’assistència domiciliària o de centres de dia o de tractament o de professionals per 
a aquestes qüestions, o d’aquells exemples de famílies que ens plantegen que el seu 
fill pateix una greu malaltia amb agressivitat, que pot ser un cost fins i tot físic per la 
convivència en la unitat familiar o en la unitat residencial i que passen mesos i mesos 
sense una atenció coordinada dels diversos serveis. 

Se’m demanava que jo expliqués per què i com fem estudis i informes sobre tot això. 
Vaig a donar-ne cinc cèntims. Com és sabut, i torno a la publicitat, ho podeu confirmar 
en el web del Síndic, cada any estem obligats per llei a presentar l’informe de tot el que 
hem fet l’any anterior. Aproximadament el 15 o el 16 de febrer trobareu any rere any 
en el web l’informe complet de tot l’any anterior de tot el que hem fet, ordenat per 
matèries amb estadístiques i amb totes les resolucions per poder ser consultades. Però 
a més d’això, nosaltres plantegem amb una freqüència aproximada d’una vegada al mes 
informes monogràfics sobre menors immigrats no acompanyats, sobre els sense sostre, 
sobre l’empadronament i la immigració, sobre els infants en risc, sobre la segregació 
escolar, sobre l’escola de 0 a 3 anys, sobre els treballadors autònoms, assetjament a la 
feina a l’Administració pública, dret a l’habitatge, contaminació acústica...; estic citant 
els que em vénen al cap dels darrers informes que hem presentat. D’on surten aquests 
informes? De la gent. Surten de les queixes. Surten de les problemàtiques que ens 
arriben. Surten del treball de l’equip del Síndic a partir d’aquestes problemàtiques. 
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Surten de les entitats que ens ajuden a fer aquests informes a partir que els plantegem 
com un objectiu. De la gent que està a la trinxera, que dic jo, com sou vosaltres, de gent 
que està a la primera línia, que coneix millor que ningú, molt millor que els governants 
i que el Síndic, què és el que està passant quotidianament en el front de serveis socials. 
D’això, surt un informe amb un conjunt d’anàlisis i amb un conjunt de recomanacions 
que han d’anar adreçades al Parlament de Catalunya, als governs de la Generalitat, o 
locals, o d’Espanya, o d’Europa, com hem fet amb la banda ampla i també, òbviament, 
als mitjans de comunicació per a la seva difusió. 

Alguns exemples de manca de coordinació en aquests informes? Els que vulgueu. Els 
sense sostre: surten per una porta atesos pels serveis socials amb una greu problemàtica 
de salut que ningú ha detectat, passen tres setmanes o tres mesos al carrer i després ve 
Salut a cuidar-se’n. Surten del servei de salut, i no és cap acudit, i torna a començar el 
cercle una altra vegada. Això ho trobareu molt explicat i amb pèls i senyals a l’informe 
sobre els sense sostre. 

L’empadronament i la immigració? El garbuix del que significa avui com els ajuntaments 
apliquen com poden les normes sobre empadronament. Com fem un mal ús d’aquesta 
aplicació quan l’empadronament, que hauria de ser una fotografia dels que som en 
aquest país, possiblement hi ha 7.700.000 persones, si més no si ens agafem a les 
targes sanitàries distribuïdes, i en canvi com que cadascú explica com vol allò i vol 
evitar els pisos pasteres (error de voler-ho evitar amb l’empadronament) i vol evitar la 
residència sense permís (error de voler-ho evitar amb l’empadronament), etc., el reflex 
és absolutament esbiaixat. O quan es demana els informes sobre arrelament, necessari 
per qüestions, i resulta que en la mateixa Administració hi ha un envà com un mur de 
ciment que no deixa contactar el que fa l’empadronament amb qui ha de fer l’informe 
d’arrelament. 

En els protocols d’infants, possiblement dels llocs més esclatants d’aquesta manca de 
coordinació, els exemples més paradigmàtics sortirien expressament dels infants en 
risc. Sabeu que l’any 97 es va començar, per part dels meus antecessors, el Jordi Cots, 
com a adjunt dels drets dels infants, l’impuls per elaborar uns primers protocols que 
venien també posats pels Col·legis d’Advocats, per jutges d’instrucció, per fiscalia, per 
part del Departament de Benestar Social, per l’Oficina d’Atenció a la Víctima i Justícia, 
i allò va quedar obsolet especialment quan va esclatar (que de vegades té aquest efecte 
mediàtic positiu) el conegudíssim cas Alba, quan una nena entra a la Vall d’Hebron 
en coma després d’haver passat per vint-i-dos serveis administratius on ningú havia 
detectat la situació de risc extrem que tenia aquell infant. Allò ens va dur a revisar 
molt a fons els informes que havien dut els primers protocols i a dir clarament, en un 
informe del Síndic, que la importància de la correcta valoració i detecció en aquests 
casos davant l’evidència que havien existit indicadors clars de risc que afectava la 
nena no havia estat observada. Si a primera línia no es llegeix correctament el que hi 
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ha, a partir d’allà comença tot l’empatollament i l’absoluta mistificació per resultats 
erronis del treball que s’ha de fer. I en segon lloc, la necessitat de coordinar les diverses 
administracions implicades; la informació sobre la situació en aquest cas de la nena 
hi era, però estava absolutament fragmentada; un deia una cosa, l’altre, l’altra, l’altre, 
l’altra, però no hi havia cap transvasament entre aquestes administracions. I en tercer 
lloc, en aquest cas concret, la necessitat que algú tingui lideratge actiu; en aquest cas la 
de DGAIA, que va fallar per no haver-lo exercit. I venia un conjunt de recomanacions, 
que estalvio la seva lectura, sobre les diverses administracions que anaven en aquest 
mateix sentit i vam dir: “Cal fer un nou protocol”. Vam fer un protocol marc. S’hi 
va implicar tothom; s’hi va implicar la presidenta del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, la Fiscalia General de Catalunya, el Delegat del Govern d’Espanya a 
Catalunya, cinc Departaments de la Generalitat, el Síndic de Greuges i, crec que va ser, 
i es pot comprovar amb evidència fàctica i numèrica, un gran instrument per evitar 
molts altres casos Alba. 

En aquests moments pot estar passant qualsevol maltractament on ningú detecti 
res, hi pot haver un creuament de cables en una unitat familiar o en algun lloc de 
Catalunya instantani. Això és inevitable; el que és evitable és que hi hagi un continuat 
maltractament sobre algun infant i no hagi estat detectat per les administracions, 
però dissortadament com sabeu, al cap de poc temps, i també és humà que passés, 
vora un any i una mica més, esclata de nou mediàticament el cas Clàudia, i aquí és 
quan nosaltres posem de nou en evidència que hi ha dificultats claríssimes per anar 
a aplicar els protocols. Manca d’informació sobre el protocol, primera. Encara abans 
d’ahir, no diré d’on, ens demanaven exemplars del protocol d’infància perquè no sabien 
què era el protocol d’infància, i era un lloc important de Catalunya. Manca de formació 
per part dels professionals sobre què signifiquen els maltractaments, començant pels 
jutges, que en el cas Clàudia no va saber llegir aquella persona que tenia al seu davant. 
Manca d’assumpció de les pròpies funcions i responsabilitats per part d’una o vàries 
institucions. 

Insuficients recursos materials i humans; no pot ser que hi hagi qui tingui una torre 
així d’expedients sense que ningú hagi prioritzat urgència i ens pensem que aquells 
professionals han de detectar allò com el metge del Seguro, que es diu normalment en 
pla d’ironia, un darrere l’altre. Dificultats de coordinació institucional entre serveis 
i discrepàncies en el diagnòstic. Es veia clarament en aquell cas i allò ens va dur a 
refermar la bondat i la importància dels protocols però a urgir que es poguessin 
subsanar i superar aquestes dificultats. 

Jo acabaria amb una reflexió molt adreçada a tots i totes vosaltres: sou els professionals 
de primera línia els que hauríeu de tenir el màxim de protagonisme, no la màxima 
responsabilitat. No confongueu el que vaig a dir ara: sí el màxim protagonisme de 
la informació, de l’activitat que cal desenvolupar, dels drets implicats en cada cas, 

Taules rodones
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de com a quant s’ha escoltat, com a quant us heu coordinat... Torno a l’exemple dels 
infants en risc: un educador, un professional de la salut, un professional dels serveis 
socials està allà i si falla aquella unitat familiar en l’assistència al tutor, en el que és 
el comportament a l’escola o detecten indicis estranys en aquell comportament o en 
el que és la manca de periodicitat en el que pugui haver estat establert en els serveis 
socials... comença a existir ja el risc i el perill que ha de ser treballat conjuntament i 
amb informes coordinats. Nosaltres considerem que la vostra participació és clau i 
per això fa falta: 1) que tingueu el màxim reconeixement i 2) que tingueu el màxim de 
possibilitats per treballar amb la gent del carrer, de les entitats, de la societat, per fer un 
bon acompanyament. Primer, que el reconeixement sigui legal, sigui consolidat i sigui 
establert i reconegut, que, per tant, quan us adreceu a qui sigui d’altres administracions, 
de les forces d’ordre públic, del poder judicial tingueu totes les garanties, també sobre 
la vostra pròpia privacitat i persona per poder desenvolupar la tasca amb la màxima 
independència i seguretat. Parlo d’un reconeixement molt més enllà de les legítimes 
reivindicacions que es puguin fer en negociacions col·lectives i amb temes salarials i 
amb temes de drets de retribució, etc. Ara parlo de la tasca professional en si. I segona, 
que això reverteixi en un diàleg obert, transparent, clar i normat, amb uns mínims 
principis amb el públic, amb el que dic en sentit ben noble, públic, i també en un sentit 
ben noble, clients o usuaris, amb la gent que més heu d’ajudar. 

Nosaltres, fa molt poc hem publicat la carta de serveis del Síndic; hem intentat posar 
negre sobre blanc a què ens comprometem, quants minuts s’espera una persona 
al hall del Síndic, quants dies trigarà una persona a rebre una resposta a un escrit, 
quanta estona un correu electrònic o una trucada telefònica, quan podrà consultar el 
seu expedient, etc. Doncs que anéssim divulgant i consolidant al llarg de tots aquests 
serveis i, quanta més xarxa millor, què es pot esperar una persona que ve de la societat. 
La societat ha de creure molt en aquesta efectivitat que pot ser multiplicada per mil, 
per deu mil, si aconseguim aquesta xarxa. 

Fa molt poc, abans d’ahir, m’adreçava a una promoció de jutges de tot Espanya que 
es formen a l’Escola Judicial que hi ha a Collserola i em vaig trobar una sorpresa que 
un jutge em va dir que “menys servei social i més justícia”, que si la justícia tingués 
més capacitat i, criticant a la justícia, criticant que els faltaven mitjans, que eren molt 
lents..., que si tingués més mitjans podria resoldre els problemes. I jo li deia: “Quants 
més serveis socials, menys justícia. No menys justícia de dret; menys haurem d’anar 
a la justícia. És tot al revés, senyor jutge. Si aconseguim consolidar seriosament, amb 
reconeixement, amb una estabilització, el que són totes les provisions d’un modern 
Estat de benestar quant a serveis socials poc rebran vostès de justícia. Infants: quant 
més emparem, tutelem, i treballem el risc sobre tots els infants de Catalunya, no 
només els que estan en un risc extrem, menys haurem de parlar de casos que peten a 
la justícia”. 
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I és en aquest sentit, i acabo, que teniu a la nostra institució una absoluta disponibilitat. 
Que, per tant, estem al vostre servei per a qualsevol temàtica que ens podeu plantejar, 
des de la queixa que considereu que una Administració no us ha tractat prou bé fins 
a una qüestió que considereu que hauríem de treballar nosaltres i, a l’inrevés, i de 
forma egoista, us demano que quan creieu que nosaltres hem d’intervenir, que des 
de la trinxera veieu allò que el Síndic encara ni se n’ha adonat, si us plau, feu-nos-ho 
saber. Per això he donat un telèfon gratuït, un correu electrònic i una adreça a la vostra 
màxima disposició. 

Gràcies.

Taules rodones
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les cIUtadanes I els cIUtadans 
en la crUïlla dels serVeIs

Eva Fernàndez, presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona.

Voldria dedicar la meva intervenció a reflexionar sobre el significat d’algunes paraules 
i conceptes que formen part del nostre llenguatge, gairebé diríem que han acabat 
constituint un “argot” professional però que, com sovint succeeix, correm el risc que 
es converteixin en llocs comuns privats de sentit o bé carregats de tants sentits que 
finalment acabem per no saber de què estem parlant.

Parlem d’una època marcada per la incertesa, la complexitat i la globalització. Parlem 
també de la participació i darrerament en els àmbits que estem presents en aquesta 
jornada de treball: l’educació, la salut i els serveis socials, parlem molt de l’acció 
comunitària i de l’empoderament.

Hi ha d’entrada dos elements que em semblen molt positius en aquest gir conceptual 
que estem fent des de diversos àmbits professionals i també des de la consciència 
ciutadana:

La primera qüestió que caldria destacar en aquests discursos és una acceptació 
autocrítica certa, tot i que encara parcial, que en aquelles professions que tenen 
com a objecte el servei a las persones cal incorporar la transversalitat. Que per 
tal de fer front a problemes complexos, s’han de trencar els motllos disciplinaris 
que encasellen cadascun dels espais d’expertesa i deixar d’interpretar el treball en 
equip com una suma més o menys reeixida de professionals. 

La segona qüestió, i que és la que donaria sentit a la meva presència en aquesta 
taula seria el fet que, finalment, es col·loca la persona i els col·lectius al centre de 
l’escena. Així, el títol de la taula rodona “La ciutadania entre els sistemes d’educació, 
salut i serveis socials” ens fa pensar en la situació de la qual venim, en què les 
persones han estat l’objecte de diverses accions des d’uns sistemes descoordinats 
i autoreferencials i la situació cap a la qual hauríem de tendir, si volem donar 
respostes a les necessitats creades per aquesta societat globalitzada, amb reptes 
complexos i basada en la incertesa. S’hi imposa, doncs, la necessitat d’un model 
on les respostes socials, educatives i de salut s’articulin a partir de la persona i del 
grup i on persones i col·lectius adquireixin un protagonisme creixent en l’anàlisi 
i el disseny de solucions als grans problemes que ens afecten com a societat. És 
a dir, hem de passar de visibilitzar les ciutadanes i els ciutadans com a objectes 
d’intervencions parcials des de cadascun dels sistemes, persones que han de suplir 
les incoherències i la descoordinació dels serveis i de les actuacions, generalment 
a través del treball de cura de les dones, generant per tant una important iniquitat 
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de gènere, i passar a situar-los com a elements clau, com a cruïlla, o node d’una 
xarxa integral i integrada de serveis.

Diu Edgar Morin :

«Hi ha un dèficit democràtic creixent causat per l’apropiació per part dels experts, especialistes 
i tècnics d’un nombre creixent de problemes vitals36”. 

Efectivament, la parcialització, la individualització de les respostes, ens ha dut 
a fragmentar l’anàlisi de la realitat i a caure en fenòmens com la medicalització de 
problemes que tenen una arrel i una connotació essencialment col·lectives i socials: 
estic pensant, per exemple, en els fenòmens associats amb la violència, des de la 
violència de gènere fins a l’assetjament a la feina o a l’escola. Així resulta significatiu 
el títol que el psiquiatra Guillermo Rendueles donava a un article sobre el mobbing: 
«¿Necesito psiquiatra o comité de empresa?».

Capgirar aquesta situació requereix un nou model d’actuació dels i les professionals. 
Avui existeix un ampli debat i afortunadament abundants experiències pràctiques, 
entorn de l’acció comunitària. Tot i que cal dir que no hi ha un acord respecte del 
que entenem com a tal sembla que la definició que proposa Marisela Montenegro, des 
de la psicologia social ens donaria elements prou interessants per a la reflexió. Per a 
l’autora, acció comunitària seria : «[…] todas aquellas reflexiones y acciones que se 
realizan por parte de los miembros de la comunidad a partir de una organización o 
grupo comunitario y que buscan la transformación de situaciones que son vistas como 
problemáticas por parte de estas personas. Ésta puede ser motivada o no por parte de 
profesionales de la intervención social37.”  

Tornant a la reflexió d’Edgar Morin sobre el paper dels experts i les expertes, una de les 
temptacions dels tècnics en els plans comunitaris és, al meu entendre, la d’apropiar-
se de sabers que ja existeixen al teixit social. Des de l’acadèmia es fa sovint el discurs 
sobre l’empoderament en abstracte. Sovint es mitifiquen metodologies «participatives» 
com si les acabéssim de descobrir. Hi ha finalment el risc d’importar fórmules que 
són vàlides en països on la construcció d’una societat civil organitzada no s’ha dut a 
terme. 

Nosaltres tenim l’avantatge de comptar amb una societat civil organitzada que 
constitueix un ric teixit associatiu capaç de promoure iniciatives de transformació 
social. El moviment veïnal que represento en seria una mostra. Només cal recordar 

36. MORIN, E. Tenir el cap clar. Barcelona: La Campana, 2001.
37. MONTENEGRO M. “Comunidad y Bienestar social”. A: MUSITU, G. et al. Introducción a la psicología 
comunitaria. Barcelona: EDIUOC, 2004, pàg. 43-77; citat a MONTENEGRO M., MONTENEGRO K. i 
ÍÑIGUEZ L. “Acción comunitaria desde la psicología social”. A: LLENA A.; ÚCAR X. Miradas y diálogos en 
torno a la acción comunitaria. Barcelona: Editorial GRAÓ, 2006, pàg. 57-88.
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com els primers centres de salut mental o de planificació van sorgir a la nostra ciutat 
per la iniciativa de sectors de joves professionals, el moviment veïnal i el moviment 
feminista vinculat a les vocalies de dones, imposant la seva necessitat des del treball 
activista i voluntari. Els moviments socials de Barcelona s’empoderen sense haver de 
demanar permís ni als tècnics i tècniques ni a l’acadèmia per a fer-ho i disposen, a més 
a més, d’una llarga tradició.

La figura del Pla Comunitari ha estat presa per diverses administracions com 
una fórmula, gairebé com una panacea, en l’abordatge de processos diversos; un 
bon exemple d’això el constituiria el Pla de Barris. Aquells barris on es preveu una 
intervenció important en l’àmbit urbanístic, econòmic i social han de tenir associat un 
Pla Comunitari. La fórmula és interessant si no corregués alguns riscs: per exemple, de 
nou, la fragmentació. Hi ha plans sectorials anomenats també “plans comunitaris” que 
se superposen als mateixos territoris on podem trobar, en paral·lel, el Pla Comunitari 
lligat a la llei de Barris, el Pla d’Entorn de l’àmbit d’Educació i el Pla Comunitari de 
Salut. Aquesta proliferació de plans corre el risc de pervertir la mateixa raó de ser dels 
plans comunitaris, és a dir, la seva perspectiva integral de les diverses problemàtiques 
i propostes de solucions. 

Finalment, per a nosaltres, l’acció comunitària només té sentit si és capaç de generar 
capital social, entès aquest com a xarxes d’intercanvi i de confiança. Aquest seria, a 
més a més, l’antídot necessari per prevenir els fenòmens d’exclusió social que aquesta 
etapa de precarietat ens acosta. 
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la cIUtadanIa entre els sIstemes d’edUcacIó, 
salUt I serVeIs socIals

Teresa Montagut, professora titular de Sociologia. Llicenciada en Econòmiques i Doctora en 
Sociologia per la Universitat de Barcelona.

drets socials i ciutadania

Els drets socials fan referència al compromís dels estats del benestar de cobrir les 
necessitats en els aspectes educatius, de salut, de manca d’ingressos o de protecció, 
en general. Aquestes necessitats són les que, des de mitjans del segle XX, venim 
anomenant «necessitats socials». 

Els drets socials, afegits als drets civils i als drets polítics, són la base dels drets de 
la ciutadania moderna. Parlar avui dels drets dels ciutadans és parlar del fet que les 
persones que han nascut en una determinada societat, o que han seguit els requisits 
formals per aconseguir-ho, tenen el reconeixement de ser lliures i iguals: és a dir, no hi 
pot haver discriminacions formals de cap mena. A més, són subjectes polítics, és a dir, 
tenen reconegut el dret a participar en les eleccions i a ser elegits. I, en l’etapa moderna, 
s’hi afegeix el dret que l’Estat cobreixi aquelles situacions de carència considerades 
com a necessàries segons els estàndards de vida en la seva societat. Tot i aquest darrer 
dret, es tracta de la concepció liberal de la ciutadania, uns drets formals com a membre 
d’una societat. Poc es parla aquí de deures. 

canvis socials -> necessitats evolutives

La cobertura de les necessitats socials dóna peu al compromís que van significar 
els estats del benestar. Un Estat protector, ja sigui amb serveis o amb prestacions, 
exerceix una funció de redistribució i representa un compromís amb aquells ciutadans 
més desvalguts o vulnerables. I això es posa en funcionament en una determinada 
organització social. Societats de plena ocupació, un model familiar tradicional, 
necessitats acotades, un pacte entre capital i treball. Un model institucional d’un 
període històric.

Les característiques pròpies d’aquesta intervenció social incideixen d’una manera 
important en les transformacions de l’estructura social dels darrers temps. Increment 
de les persones grans (més despeses); canvis en els models familiars (més necessitats), 
etc.

En definitiva, l’aparició de necessitats socials noves sobre una estructura diferent i que 
els Estats hauran de seguir cobrint, si volen mantenir la seva legitimació.
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reajustament del model

A més d’aquests canvis interns, hi ha d’altres pressions externes que tenen també una 
incidència clara. D’una banda, la definitiva mundialització de l’economia comporta el 
trencament del pacte entre capital i treball: les empreses ubiquen les seves empreses 
(per tant, creen ocupació) allà on els hi surt més econòmic (recuperen les taxes de 
guany sense generar llocs de treball a escala nacional). D’altra banda, les receptes 
que aporten els forts aires neoliberals han comportat que el mercat laboral s’hagi 
desregulat i flexibilitzat en gran mesura (desocupació i/o precarietat laboral). I, d’altra 
banda, hi ha la pressió migratòria de persones provinents d’altres països que cerquen, 
precisament, aquest treball i benestar que s’ha anat perdent o, en països com el nostre, 
que no estava encara ni suficientment consolidat.

Per a fer front a tot això, des de finals del segle XX es dóna un cert reajustament 
d’aquest model protector. Val a dir, que els canvis no es donen tan sols a Espanya o 
a Catalunya, més aviat anem en la mateixa direcció que els altres països europeus: és 
a dir, els Estats del benestar «madurs», tot i que cada país té la seva pròpia dinàmica. 
L’entrada d’Espanya a la Unió Europea va ser un fet d’una importància cabdal, tant 
pel que fa als fons estructurals rebuts i que han permès dinamitzar àmplies zones 
amb dificultats, com pel que fa a la coordinació de les polítiques entre països i, d’una 
manera especial, al vessant protector d’allò que se n’està dient model social europeu.

Apareix un nou escenari en el camp de la protecció social: moltes de les activitats de 
benestar estan sent dutes a terme per entitats civils (privades) i no pas directament 
per centres o funcionaris que pertanyen a l’administració pública. Sense negar que hi 
pot haver casos de clara privatització, en la majoria de les polítiques de serveis socials 
el que s’ha iniciat és la gestió privada de determinats serveis públics, creant un nou 
sector econòmic: el Tercer Sector.

Afecta això els drets socials? Afecta el compromís o les responsabilitats socials?

Què passa al sistema de protecció social? És una privatització dels serveis?

Públic / privat i drets socials

Privatitzar un servei o un recurs és passar-lo a mans del mercat (la gestió, el cobrament 
de fons per utilitzar el servei, la responsabilitat, etc.). Passar la gestió d’un servei a una 
entitat no lucrativa, és el mateix? Si no és una privatització, com ho podem definir? 

Ens és necessari entrar de ple en el dilema entre allò públic i allò privat. Fronteres que 
s’han anat desdibuixant malgrat la força del liberalisme. La majoria de vegades s’utilitza 
el terme públic per a fer referència a allò del govern, a allò governamental. En el món 
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modern, els conceptes de governamental i públic sembla que siguin intercanviables. En 
canvi, però, públic significa també una cosa «comuna», «de tots». I, així, diem que el 
ciutadà que té esperit públic o cívic és aquell que es preocupa per la seva comunitat. És 
l’ideal de ciutadà republicà, compromès amb la seva comunitat. Un ciutadà que, a més 
de drets, assumeix uns deures.

Per analitzar i reflexionar sobre aquest nou escenari, proposo no parlar de privatització, 
ja que la privatització varia els drets entre l’espai públic i el privat. Hauríem de trobar 
una paraula per definir aquesta situació en què hi ha gestió pública des del sector 
privat, des de la societat civil. Podem seguir dient que es presten serveis públics? 

Depèn. Depèn tant de l’actitud del tercer sector com de la dels responsables del Govern. 
Per part del tercer sector: depèn dels comportaments dels ciutadans que estan implicats 
en les seves organitzacions. I aquí hi ha de tot com en qualsevol altra esfera de la 
vida social. Fins a quin punt s’és conscient de la responsabilitat social que adquireixen 
aquestes organitzacions? Es pot donar el cas que es transformin en plataformes per 
resoldre problemes particulars (o fins i tot enriquir-se) més que per a treballar pel bé 
comú. O és un plataforma de poder per a competir per recursos públics? La democràcia 
mateixa, amb la denúncia, el control i la participació, anirà «netejant» les males 
pràctiques que hi poguessin haver aparegut. D’altra banda, depèn també de la voluntat 
dels governants o administradors públics a l’hora d’exercir les seves responsabilitats. 
Si la responsabilitat és pública, s’ha d’exercir, i els drets socials són una responsabilitat 
pública. Per tant, probablement s’hagi de modificar el seu paper. Hi ha d’haver una 
planificació dels serveis necessaris, encara que estiguin gestionats per entitats civils. 
Hi ha d’haver control dels resultats, i hi ha d’haver també garantia que, amb aquest 
nou escenari, no quedin necessitats sense cobrir. No hi pot haver discriminacions, no 
hi pot haver ciutadans no atesos per la raó que sigui.

Si l’Estat, per mitjà de les seves Administracions, assumeix les seves responsabilitats 
en la garantia de l’atenció de les necessitats socials, podem seguir parlant de serveis 
socials, gestionats de diverses maneres. 

Un escenari en el qual l’Estat (les Administracions), dóna garanties d’un tractament 
igualitari de les necessitats a tots els ciutadans, ja siguin cobertes pels funcionaris en 
els seus centres, o pel personal (professional o voluntari) en les entitats privades i posa 
els mecanismes necessaris per planificar, coordinar i avaluar els programes i serveis no 
ha d’afectar el compromís amb els drets socials.

Tot i això, el procés ha de transitar necessàriament per unes etapes en les quals caldrà 
anar resolent alguns dilemes plantejats. 

Taules rodones
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dilemes plantejats

(1) Per tal de no debilitar els drets socials conquerits, quines noves funcions 
ha d’assumir l’Estat? S’ha de dissenyar un nou model relacional entre el tercer sector 
i les administracions públiques que estructuri un únic sector (públic – privat) per al 
benestar social. 

(2) Per guanyar la confiança de la societat, quins mecanismes han de posar en 
funcionament les entitats del tercer sector? La transparència ha de ser una fita, tant 
per a les entitats com per a l’actuació de l’administració pública. I des del vessant 
intern, quins estímuls, quin valor afegit, aporta el tercer sector perquè els treballadors 
socials acceptin condicions laborals diferents a les del funcionariat? Per exemple, es fa 
necessària una clara delimitació de les tasques dels voluntaris o la seva supervisió per 
part dels professionals.

(3) Per enfortir la democràcia, com exercir la responsabilitat col·lectiva? El paper de 
deliberació, compromís, o denúncia fins i tot s’ha de poder exercir. La fita és la d’una 
ciutadania republicana, compromesa amb el bé comú.

La ciutadania entre els sistemes d’educació, salut i serveis socials
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transVersalItat I treball en xarxa:
la claU de l’ÈxIt dels serVeIs socIals

Victòria Pelegrín Casanova, tinent d’alcalde i consellera de l’Àrea de Serveis a la Persona de 
l’Ajuntament de Tarragona.

Totes i cadascuna de les persones que mantenim un vincle polític o professional amb el 
món dels serveis socials ens trobem immerses en un escenari complex en què la clau de 
l’èxit està en la suma de les capacitats, les potencialitats i els interessos de cadascuna 
de nosaltres. 

En la intervenció social, cal potenciar la complementarietat i la col·laboració, cal 
unificar esforços i crear sinergies; cal establir petites aliances entre les persones i entre 
les organitzacions, des d’on entrellaçar els diferents agents, com integrants d’una gran 
xarxa, d’un gran trencaclosques en què totes les peces són necessàries.

Aquesta necessitat de treballar en xarxa afecta tant els diferents membres d’una 
mateixa organització (polítics, cos de gestió, tècnics de base, personal de suport, etc.), 
com a les diferents organitzacions que actuen en un mateix territori, siguin aquestes 
institucions públiques o entitats del tercer sector.

Avui, ens trobem davant d’un dels reptes més grans que ha d’assolir la nostra societat: 
fer dels serveis socials el quart pilar del benestar; i això suposa una gran responsabilitat 
que la nova Llei de serveis socials de Catalunya transforma en oportunitat, ja que, 
hàbilment, involucra tots els agents: institucions, organitzacions i societat, els 
interrelaciona i els compromet a treballar tots plegats, participant en la planificació, 
l’execució i l’avaluació dels diferents plans, programes i projectes que s’han d’endegar. 
Ens trobem tots plegats a l’inici d’un nou camí, un camí que ens ha de portar cap a la 
universalitat dels serveis socials, on s’introdueixen uns drets i unes competències en 
l’àmbit del govern local que cal començar a contemplar en tot el seu conjunt si el que 
volem és donar resposta eficaç i real al conjunt de la ciutadania, als usuaris.

I és en aquest escenari on el tercer sector esdevé imprescindible en la prestació de 
serveis, en el foment de l’ajuda mútua i la canalització de la denúncia; però ha de 
millorar la seva capacitat de reflexió crítica, de gestió, de coordinació; mantenir la seva 
base social i el seu rol d’activador de la participació social.

No ens podem permetre el luxe de treballar d’una forma inconnexa i fragmentada, ni 
caure en la burocràcia professionalitzada en què sovint s’ofeguen grans professionals 
amb una gran experiència sobre les seves espatlles, perquè les arcaiques estructures 
institucionals, verticals i de caire militar no permeten la interlocució ni la 
participació. 
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La nova Llei de serveis socials es basa en el reconeixement de drets, entre els quals 
es recull la participació. Seria una incongruència i un engany que això només fos de 
cara a l’aparador i no fos una realitat interna. Calen estructures més horitzontals, que 
permetin tenir una visió global de les necessitats de la població i, especialment, dels 
segments menys afavorits per dur a terme actuacions integrals i integradores. 

Per això, les persones que avui exercim el lideratge de les institucions públiques 
prestadores dels serveis socials, hem de fomentar la imaginació i el respecte entre els 
diferents agents i les diferents posicions, per posar en marxa processos i dinàmiques 
de les quals tota la societat se’n beneficiï.

Cal tenir present el principi de transversalitat en les polítiques socials, per garantir 
l’èxit en totes i cadascuna de les actuacions adreçades a conèixer, planificar, assessorar, 
formar i capacitar, per construir un entramat social capaç de facilitar la convivència, 
el sentit de pertinença i la identitat de les persones i grups que configuren la nostra 
societat.

Per això, cal que l’estament polític i el tècnic protagonitzin un procés participatiu i 
dinàmic en la revisió del model de serveis socials bàsics i en l’elaboració d’un model 
teòric que permeti la modernització i la reestructuració de les institucions, per garantir 
l’equilibri entre l’estructura orgànica i el funcionament transversal, i fer compatibles 
la burocràcia, que garanteix la legitimitat, i la transparència, amb equips de treball 
àgils a l’hora de definir nous projectes i gestionar programes amb criteris d’eficiència, 
eficàcia i economia.

Amb tot això, aconseguirem posar en marxa plans transversals que visualitzin un nou 
model d’organització que, a partir d’una línia estratègica definida políticament, tinguin 
la finalitat de planificar actuacions inclusives, coordinades i consensuades, tant per als 
i les professionals de la pròpia organització, com per als i les professionals externs i per 
a l’entramat associatiu.

En la gestió i la prestació dels serveis socials, els ajuntaments hem de cercar aliats que 
complementin la nostra capacitat de resposta, hem de fomentar la participació de les 
diferents associacions i organitzacions que operen en el nostre territori, per promoure 
el desenvolupament comunitari i treballar en xarxa, teixint aliances per canviar la 
societat, perquè no podem fer res de forma aïllada. 

A més, l’esforç de les xarxes permet avançar cap a la democràcia participativa, tan 
necessària perquè la ciutadania pugui veure escoltada la seva veu. Les xarxes són vies 
d’empoderament per a la població en general i per a les dones en particular, ja que 
permeten l’intercanvi d’experiències, aprendre d’altres persones, obtenir informació 
i que es produeixin intercanvis en totes les direccions, intercanvis d’informació, de 
coneixements, d’idees, d’accions, de recursos, etc.
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Avui necessitem conèixer i identificar les tendències socials que estan influint tant 
en l’àmbit dels Serveis Socials, com en el de les Polítiques Socials, que s’han de basar 
en el coneixement de la realitat social, coneixement que no pot ser parcial, sinó que 
ha de poder comptar amb totes les perspectives possibles, per tal de donar respostes 
igualitàries i inclusives, i això només es pot aconseguir mitjançant el treball en xarxa.
Les xarxes són el mitjà més efectiu per aconseguir una estructura sòlida, participativa, 
democràtica i orientada al canvi. Tota xarxa ha de cercar l’objectiu de compartir recursos, 
contactes, intercanviar informació, evitar duplicitats i crear sinergies, fomentant el 
que té de positiu i el que pot oferir cadascun dels seus membres.

Per treballar en xarxa cal vigilar i evitar un funcionament cap endins, en lloc de cercar 
la interacció i els intercanvis, imprescindibles per ampliar els horitzons, perquè 
la competència entre associacions, les duplicitats, els solapaments, l’aïllament i el 
clientelisme només es poden evitar mitjançant la coordinació extraassociativa, que 
s’aconsegueix amb el treball en xarxa i la coordinació entre les associacions, els agents 
socials i les Administracions de cada territori, per tractar d’aconseguir treballar plegats 
i incrementar la participació en les polítiques socials.

L’aportació de les organitzacions no institucionals al desenvolupament de la comunitat 
és bàsica, ja que és un nou actor social que canalitza la participació ciutadana, fet 
que permet la reconstrucció i l’enfortiment del teixit social. Això es tradueix en 
transformació social, en la generació d’una xarxa de protecció davant dels processos 
d’exclusió existents i que afecten grups vulnerables, mitjançant la promoció, la 
participació, la prevenció de la marginació i de l’exclusió social, i el desenvolupament 
de programes d’integració social per a les persones.

Plegats hem ser capaços de dissenyar un model de desenvolupament i de promoció 
ciutadana, perquè les administracions públiques necessitem complementar la nostra 
capacitat amb les potencialitats que ofereixen les associacions ciutadanes:

 només les associacions poden enfortir l’entramat social de la comunitat, afavorint  –
la cohesió i la participació social, ja que constitueixen la veritable essència de la 
democràcia participativa, i fomentar el suport social, ja que donen cobertura a 
serveis específics per a col·lectius concrets i per a la comunitat en general, a través 
de les seves iniciatives; 
 només elles tenen capacitat de resposta immediata davant qualsevol situació  –
social canviant, contràriament al que succeeix amb l’estructura administrativa, 
que molts cops es veu superada en la resolució i la cobertura de necessitats, ja que 
les organitzacions són flexibles, responen amb rapidesa a les demandes emergents 
i s’adapten a les diferents realitats locals;
a més, les organitzacions són una font d’ocupació ja que suposen el 6,6% dels  –
llocs de treball d’Europa. Tanmateix, per gestionar els recursos humans i 

Taules rodones



217

econòmics, necessiten alimentar-se de programes conveniats amb les diferents 
administracions públiques; i
han d’assumir la funció d’interlocutores de l’Estat, mitjançant la generació  –
de la necessitat de nous debats públics, en què augmenti la participació de les 
associacions a favor d’un canvi que millori les condicions de vida, amb propostes 
encaminades cap a l’advertència de noves situacions d’exclusió, o a generar 
preocupació per desenvolupar noves estratègies d’actuació.

Les administracions locals tenim al davant un repte important: afrontar les 
responsabilitats i les competències que ens atribueix el nou marc legislatiu; però 
hem de saber entendre que no estem soles davant d’aquest repte, sinó tot el contrari. 
Hem de ser capaces d’obrir les nostres portes, crear espais de debat, cercar aliances i 
complicitat a l’hora d’implementar nous models de gestió i de prestació. Hem de liderar 
una cartera de recursos única, com una constel·lació en què «allò públic» i «allò privat» 
conviuen retroalimentant-se i compartint les diferents visions d’una mateixa realitat, 
i actuen sota el principi de la transversalitat, perquè aquest és un factor de creativitat 
que integra molts paradigmes, afavoreix el sentiment de pertinença i fomenta la 
motivació, perquè fa que la informació circuli i arribi a tots els agents en forma i temps 
adients, perquè la presa de decisions no sigui unilateral.

Aquesta nova metodologia és un pas de gegant que cal donar per afavorir el procés 
d’intercanvi d’informació tant dins de les organitzacions com entre unes i altres. A 
l’organització que represento estem treballant per posar en marxa en l’àmbit local una 
sèrie d’instruments que ens permetran portar a terme els objectius marcats:

D’una banda, l – ’observatori de serveis socials ha de ser l’instrument que 
permeti abandonar les formes de treball aïllades i compartimentalitzades, amb 
escassa comunicació entre l’ajuntament i els diferents agents i des d’on s’ofereixi 
als responsables tècnics i polítics dels serveis socials municipals i a la ciutadania, 
informació rellevant i clarificadora sobre l’estat dels serveis socials, millorar 
les relacions de col·laboració i construir un marc de referència per a la presa de 
decisions i per a la millora de les polítiques socials i d’atenció.

El concepte fonamental de l’Observatori és el d’un lloc des d’on es transvasa 
informació entre les administracions públiques i les organitzacions i associacions 
implicades en el sistema dels serveis socials, a l’hora que s’estableixen interaccions 
entre elles.

L’Observatori ha de comptar amb la participació de la universitat, en la creació 
de xarxes estables de coneixement. La universitat ha de donar suport tècnic en 
el disseny i l’execució d’estudis que permetin el diagnòstic social dels diferents 
territoris, a partir dels quals poder detectar situacions emergents, prioritzar 
i planificar les actuacions socials, i des d’on es dissenyin i executin els plans de 
formació continuada.

La ciutadania entre els sistemes d’educació, salut i serveis socials
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L’Observatori ha de promoure l’estudi i el desenvolupament i ha de transferir una 
innovació constant orientada al futur de les polítiques socials.

I, d’altra banda, estem treballant en la creació de  – comissions tècniques de 
serveis socials, a l’interior de les institucions locals, integrades per tots els 
departaments que les configuren, des d’on es planifiqui, s’avaluï i es fomenti el 
treball en xarxa, per tal que es projecti la informació fins al personal de la base, 
perquè aquest pugui dur a terme les línies estratègiques municipals.

Les Comissions Tècniques de Serveis Socials han de garantir la transversalitat per 
assegurar que la informació passi de la Direcció als diferents caps i responsables 
dels departaments diversos que la integren, i que aquests la facin arribar a la 
resta de membres de l’organització, perquè el personal de primera línia estigui 
integrat dins d’una xarxa en què la informació circuli en totes les direccions, per 
tal de conèixer els processos que endega la seva organització i aquests processos 
siguin fruit de les avaluacions sobre la realitat i les necessitats socials detectades, 
aportades, entre d’altres, pel personal de base. 

Cal que, a través de les Comissions Tècniques de Serveis Socials, les línies 
polítiques i estratègiques impregnin tota l’organització municipal i que es puguin 
fer extensives a l’exterior: a les organitzacions socials i a la ciutadania, que ha 
de trobar una via, a través de la qual fer arribar la seva creativitat a l’hora de fer 
demandes socials de manera proactiva.

Amb aquesta nova cultura organitzativa hem d’obrir les portes de l’administració 
local a la ciutadania i a les organitzacions socials, perquè amb unes polítiques socials 
modernes no hem de tenir por de la participació ciutadana, sinó tot el contrari: des de 
les Administracions hem de treballar amb i per a la ciutadania. Ja que la ciutadania 
està integrada per molts col·lectius i persones qualificades i amb experiència que 
tenen molt a dir, amb capacitat d’elaborar, dissenyar i executar activitats, de presentar 
propostes elaborades en les quals s’han de basar els plans estratègics i polítics.

Només si treballem plegats i unim esforços podrem iniciar aquest procés de canvi en 
la cultura organitzativa.

Estic convençuda que només treballant en xarxa és possible i serem capaces de 
reestructurar les polítiques socials i les actuacions que d’elles se’n derivin.

També crec que només treballant en xarxa podrem fer del nostre sistema de serveis 
socials:

 un sistema universal i inclusiu, on cada persona pugui trobar resposta a les seves  –
necessitats;
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 un sistema poderós i porós que faciliti respostes socioeducatives, sociosanitàries i  –
sociolaborals;
 un sistema sensible i plàstic, que s’adapti i prevegi les necessitats socials, sobretot  –
de les persones més vulnerables.

Sóc conscient que tot això s’afegeix a la feina quotidiana que mai s’acaba i que sovint 
ens supera, però avui disposem d’eines noves que ens ofereixen oportunitats noves 
per treballar en xarxa i són les que proporciona la societat de la informació, que posa 
al nostre abast noves maneres de coordinació, una qüestió que progressivament va 
deixant de fer-se des d’un centralisme controlador de persones i de recursos: cada cop 
més el treball en xarxa està relacionat amb la capacitat de connectar-se, de compartir 
bones pràctiques, experiències, proposar projectes comuns, contagiar il·lusions i 
construir complicitats entre tots i totes les que configurem l’univers dels Serveis 
Socials.
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la cIUtadanIa entre els sIstemes d’edUcacIó, 
salUt I serVeIs socIals

Transcripció de la intervenció de Marta Selva, presidenta de l’Institut Català de les Dones.

Moltes gràcies per haver-me convidat a participar d’aquesta taula rodona en un doble 
sentit: per poder explicar en certa mesura quina és l’estructura i el que d’alguna 
manera s’ha construït des de l’àmbit darrere del que ha estat un canvi de nom d’un 
departament com era el Departament de Benestar i Família i que en aquests moments 
es diu Departament d’Acció Social i Ciutadania. Un canvi de nom igual que quan vam 
plantejar el canvi de nom de l’Institut Català de la Dona i el vam passar a anomenar 
Institut Català de les Dones; no solament es tractava d’obrir un debat nominalista de 
quin és el nom, sinó que evidentment al darrere hi havia la concreció d’un esperit concret 
i d’una intencionalitat concreta de les polítiques que en aquest cas es desenvolupen 
des de l’Institut Català de les Dones en l’actualitat i que també han d’articular-se i 
construir les noves polítiques des del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

Deia que gràcies per haver-me convidat per poder-me explicar de la manera més breu 
possible, perquè sé que tenim ganes també de parar una mica, i també gràcies per 
poder assistir a aquesta taula rodona on, sincerament, les companyes que m’han 
precedit han suposat la possibilitat que participi del debat ni que sigui individualment, 
perquè no l’hem pogut fer conjuntament, però sí crec que han estat d’un impecable 
interès i que han posat sobre la taula coses molt importants que intentaré lligar amb 
el que és el títol de l’exposició que m’havia compromès a realitzar. Evidentment, el 
títol de l’exposició té a veure precisament amb aquest conjunt de, podríem dir, plans 
transversals; jo parlaria de polítiques transversals. Tant l’Eva, la Teresa com la Victòria 
han fet referència a l’ús de la transversalitat, i l’Eva ha fet referència a una cosa que em 
sembla fonamental, que també ha estat referida per part de les altres dues ponents, i 
és el fet que necessàriament, jo crec que aquí hem de rescatar alguna cosa en positiu 
del que hem estat vivint, hem viscut una situació de revolució en el moment de pensar: 
de què estem parlant quan estem parlant de polítiques socials? I parlo de revolució, 
perquè la revolució, com diuen ara, no és precisament el moment en què la història 
s’accelera i tot cau per terra, sinó que és tot el contrari: és el moment en què ens aturem 
a reflexionar sobre de què estem parlant i en quin món estem. 

Per tant, jo crec que el moment que ens hem plantejat, de fet, des de la sociologia, 
des de la ciència política, ha aconseguit determinar nous conceptes; jo crec que també 
hauríem de poder-los tocar més i treballar-los i donar-los una altra forma, com és el 
concepte de globalització, sinó el tema de sentir-nos partícips i inscrites i inscrits en 
una societat complexa. I una societat complexa, el que sabem, i d’aquí la revolució, 
és que no admet solucions senzilles o, diguem-ne, no admet solucions simples. En el 
moment en què hem estat capaces i capaços com a país de reconèixer-nos partícips i 
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reconèixer-nos inscrits en una societat complexa: què vol dir? Que ja no val pensar-
nos com, molt bé deia l’Eva, no valen tractament parcials. En algun moment cal 
incidir d’una manera incisiva i donant compte d’una parcialitat. Evidentment que sí. 
Però el que aquests moments ens estem exigint com a societat en desenvolupament, 
com a societat que ha desenvolupat determinades estratègies en l’àmbit econòmic, 
en l’àmbit polític, en l’àmbit també cultural, això ens obliga a un replantejament i el 
replantejament ve donat pel que seria el concepte d’integralitat. 

Estic també d’acord amb tot el que s’ha dit que moltes vegades les paraules no fan les 
coses, allò de el hábito no hace al monje i, efectivament, i us vull dir clarament, i suposo 
que totes i tots vosaltres ho sabeu, les lleis per si soles no canvien les coses. Del que 
es tracta és no de pensar que en aquests moments per efecte que tenim unes lleis, ja 
podem sentir-nos en el món de jauja, en el mundo de color o en el país també de Nunca 
Jamás; no es tracta d’això, es tracta que evidentment el reconeixement que hem viscut, 
la maduresa política i social del nostre país ens ha portat a reconèixer-nos en aquesta 
complexitat i aquesta complexitat fa i genera una exigència de treball integral, l’única 
garantia del qual és precisament el treball en xarxa y en eso estamos. En això hem estat 
i estem involucrades Administració, societat civil, evidentment també a allò que es 
referia la Teresa, no solament societat civil o acció comunitària des de les comunitats, 
sinó evidentment també el que seria aquest àmbit del tercer sector. 

De fet, el repte que tenim sobre la taula és el de tirar endavant i construir un sistema 
català de serveis socials, un sistema català de serveis socials que necessàriament 
ha d’estar dotat d’una cultura d’acció social compartida. No parlo d’una cultura que 
homogeneïtzi. És a dir, una única manera de pensar els serveis socials; el que cal és 
generar una cultura compartida. I la generació d’una cultura compartida la podem 
establir i la podem articular al voltant de generar i de posar en funcionament nous 
escenaris de sensibilització, que vol dir el reconeixement de l’exigència d’haver de 
treballar des d’aquesta perspectiva, des de la formació i, evidentment, donant resposta 
a aquesta exigència de treball multidisciplinari que ha de poder permetre un treball 
integral de qualitat. Un treball multidisciplinari que, evidentment, no pot ser entès 
com només l’obertura, diguem-ne, o la ventilació de determinades disciplines, sinó 
que entenem la multidisciplinarietat incorporant una cosa que és fonamental i que a 
la Llei de violència, la Llei dels drets de les dones a l’eradicació de la violència masclista 
està present (jo crec que està bastant present), i no és mèrit només institucional sinó 
és mèrit precisament de tot el treball en xarxa que va acompanyar el redactat final 
d’aquesta llei, que és, en definitiva, deixar entrar els sabers de l’àmbit comunitari, els 
sabers de les persones, els sabers de la ciutadania. 

Estem parlant de drets de ciutadania, estic d’acord també amb el que plantejava la Teresa: 
hem de parlar de deures de ciutadania, però hem d’articular aquesta nova conjunció 
partint del reconeixement, precisament, dels sabers de les persones, en aquest cas, en 
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referència a la Llei de violència, dels sabers de les dones. Era imprescindible que això 
estigués posat a la llei i he de reconèixer que de vegades ens costa valorar i ser capaces 
de reconèixer el gruix semàntic que contenen les paraules, allò per al qual realment 
serveixen, per anomenar què. I quan parlem que la Llei de violència és una llei que 
parteix del reconeixement de la centralitat dels subjectes que la pateixen i, per tant, 
que han de ser reconegudes en la seva experiència i en el seu dret a la recuperació 
i la reparació, de fet estem parlant ni més ni menys que de reconèixer i de tenir en 
compte que, pel fet que una dona visqui una situació de violència masclista no passa 
a ser immediatament una menor d’edat, no es desarticulen i es desprogramen tots 
els seus sabers, sinó que tots els seus sabers de l’experiència relacional en la qual s’ha 
produït sigui en l’àmbit que sigui determinat per la Llei dels drets de les dones, aquesta 
persona segueix programada en la seva autonomia, segueix programada, evidentment, 
en la seva autoritat i, per tant, el que hem de fer és reconèixer aquests sabers, però 
aquests sabers i aquesta autoritat que no han de poder lesionar-se en el moment en 
què aquesta dona es posa en contacte amb un servei requereixen també un canvi de 
forma, un canvi en la manera de considerar-ho. 

No és, i estem parlant del repte d’un nou sistema de serveis socials, la consellera 
Simó en l’anterior legislatura i, en aquesta, la consellera Carme Capdevila, plantegen 
clarament: hem de donar el salt de l’àmbit assistencialista a l’àmbit dels drets 
socials. Evidentment és un salt copernicà. I és un salt que requereix d’un compromís 
institucional ferm i d’un compromís institucional en tots els àmbits i que requereix 
d’aquest lideratge compartit i que requereix i obliga també a repensar d’on venim i 
estic d’acord amb situar-ho, i crec que s’ha de situar, dins del que és la història de 
l’àmbit dels serveis socials. 

En aquests moments, en quin punt estem? Quan es crea la idea de l’Estat del benestar, 
al marge del que ha dit la Teresa, jo crec que hi ha una altra cosa i em sembla que 
em donarà la raó: evidentment hi ha el bloc soviètic al costat que estava venent 
contínuament que el que estava produint, el que allà es feia bàsicament, no serien 
competitius entre altres coses, però era la garantia dels serveis socials. El món occidental, 
al marge del soviètic, lògicament posa en funcionament això i ho inscriu dins del que 
és el procediment i el sistema d’articulació de garanties democràtiques i això després 
viu tot un trajecte que no s’acaba de desprendre d’aquest model assistencialista, i 
aquest model assistencialista és el que en aquests moments estem en voluntat, des 
de l’àmbit del govern de la Generalitat de Catalunya i em sembla que del govern de 
l’Estat, de superar i convertir-lo i traspassar-lo a drets i els drets requereixen, i ho han 
dit reiteradament la regidora Victòria Pelegrí i també la Teresa i l’Eva. 

Aquests drets han de col·locar-se i reencantar-se; hem de ser capaces i capaços no 
solsament de pensar: realment tenim moltes coses per millorar, evidentment, però 
tenim una llei i tenim uns reptes i uns reptes que no són simplement millorar l’estratègia 

Taules rodones
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de gestió, sinó que quan posem sobre la taula, i s’ha dit per part de totes les ponents, 
integralitat, transversalitat, diagnosi d’una societat complexa, drets de ciutadania, 
drets socials... quan posem sobre la taula tot això, en el fons ens estem exigint com a 
societat i ens estem exigint en el seu conjunt a treballar per a la resemantització; és a 
dir, per tornar a dotar de sentit aquestes paraules que no són paraules en si mateixes, 
que poden ser vulgaritzades i buidades de contingut, però en el fons són, i han de 
ser, magnífics instruments que han d’alimentar els  protocols d’actuació, que han 
d’alimentar evidentment també, no solament els protocols d’actuació, sinó també tot 
el que és l’articulació d’unes noves polítiques; unes noves polítiques que s’adeqüin a 
la realitat social, a la realitat econòmica i a la realitat també cultural en la qual vivim. 
Quan parlem de reconeixement i d’aquesta cultura compartida, aquesta cultura a la 
qual hem d’accedir des de la sensibilització, hem de reconèixer la necessitat de crear 
aquesta cultura. 

Mireu, al Raval hi ha una plaça que es diu la plaça del Dubte. Jo, cada dia que passo 
per allà, la saludo i penso en Bertolt Brecht, que realment deia que el dubte és la cosa 
més suggerent i més interessant i més vivificadora d’una societat. Normalment això 
ho situem en l’àmbit de la cultura, de la poètica, del teatre... Jo crec que la política, i la 
gestió de la política, necessita també d’aquests dubtes, no dubtes de si serveis socials sí 
o si serveis socials no, però sí sobre participar d’alguna manera de tot el que és aquest 
repte de nova construcció en la qual apareixen dubtes, dubtes que hem de ser capaces 
i capaços, de manera conjuntada, de manera participada, de treballar. S’ha parlat 
de necessitat de ser, diguem-ne, transparent. Jo crec que aquest és el compromís i 
un compromís que, en tot cas, la transparència i, evidentment, la recerca d’aquesta 
màxima eficiència i eficàcia, ens ha de portar realment a donar passes significatives 
en l’objectiu de la transformació del que és un sistema assistencialista a un sistema de 
drets, com de drets és la primera llei aprovada al Parlament de Catalunya amb aquesta 
consideració: la Llei dels drets de les dones a l’eradicació de la violència masclista; 
una llei que determina i normatitza l’aplicació de la transversalitat, la integralitat i, 
sobretot, la necessitat de generar espais de participació compartida i de debat com 
són els protocols, que és el que no he explicat, però que en el seu moment us farem 
públic i us explicarem. Estem en aquests moments en la fase simplement de diagnosi 
i de primera aprovació en el que és relatiu a l’acció de govern i més endavant ho aniré 
explicant. Moltes gràcies i en tot cas em sembla que he clavat el temps. 

Gràcies. 

La ciutadania entre els sistemes d’educació, salut i serveis socials
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el desenVolUPament PosItIU de la JoVentUt.
 Una resPonsabIlItat de tots els agents socIals38

Jacques Lecomte, doctor en Psicologia, professor de la Universitat Paris 10.

Cadascun de nosaltres, a la seva manera, pot contribuir al desenvolupament positiu 
de la joventut. Tots tenim especificitats, professionals però també personals, que ens 
permeten aportar alguna cosa a un jove en un moment donat de la seva vida. Durant 
aquesta intervenció m’agradaria presentar-vos un recull d’alguns estudis, així com 
mostrar-vos diferents maneres en què diferents individus han sabut, a partir d’una 
intuïció simple, suscitar el plaer de viure als joves.

Fa uns quants anys, vaig dur a terme un estudi sobre la resiliència de nens maltractats 
que van esdevenir pares i mares afectuosos. Aquest estudi em va dur a elaborar el 
següent model de la resiliència39. 

 

Aquest model, però, es més que una simple descripció del procés de la resiliència, en el 
fons, és el model de l’educació familiar. Quines són les necessitats d’un jove per créixer 
en harmonia?: amor i normes.

 Si baseu l’educació essencialment en la Llei, deixant de banda el Vincle, caieu en  –
l’autoritarisme.

38. Títol original de la ponència: Le développement positif de la jeunesse. Une responsabilité de tous les acteurs 
sociaux. Traducció de Sònia Rodon.
39. LECOMTE, J. (2004). Guérir de son enfance, Paris, Odile Jacob. VANISTENDAEL, S. et LECOMTE, J. 
(2000). Le bonheur est toujours possible, construire la résilience, Paris, Bayard.
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 Si baseu l’educació essencialment en el Vincle, deixant de banda la Llei, caieu en la  –
permissivitat.
 Si no baseu l’educació ni en el Vincle, ni en la Llei, caieu en –  la negligència.
 Però, si baseu l’educació al mateix temps en el Vincle i en la Llei, us trobeu en  –
l’educació veritable.

llei simbòlica 
(disciplina, 
posar límits)

Vincle
Feble Fort

Forta autoritarisme educació

Feble negligència Permissivitat
  
D’altra banda, aquest model es pot ampliar a l’educació dels joves en general, no només 
dins la família, sinó també en altres contextos.

De seguida vaig voler aprofundir en tot el que abraçava la paraula “sentit”, no només 
després d’haver patit una situació traumàtica, sinó en general en la vida de la gent. 
Què dóna sentit a l’existència? Fent balanç dels estudis de psicologia científica duts a 
terme en aquest tema, vaig arribar a la conclusió que el sentit de l’existència es basa 
en tres fonaments40:  

 les relacions afectives – , en particular 
l’amor, l’amistat i la parentalitat;
 els pensaments – , creences i valors: les 
preguntes sobre un mateix i sobre l’altre, les 
tries filosòfiques, els valors i l’espiritualitat, 
el gust per l’art o la ciència, etc.;
 l’acció – : la implicació en una activitat 
professional, humanitària, el compromís 
de cara a una transformació social, etc.

Us proposo, doncs, una reflexió en dos temps:

1) El rol dels adults i el triangle educatiu: (l’examinarem en quatre relacions joves-
adults)

a) Els pares
b) Els treballadors socials41

40. LECOMTE, J. (2007). Donner un sens à sa vie, Odile Jacob.
41. El terme francès “travailleurs sociaux” [treballadors socials] s’utilitza de manera genèrica per designar 
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c) Els professors
d) La justícia

2) La joventut com a recurs i la piràmide del sentit:
a) Les relacions interpersonals
b) La reflexió
c) L’acció

1) el rol dels adults i el triangle educatiu

Els pares
Diversos estudis evidencien clarament aquesta qüestió. Des de finals dels anys 60, 
Diana Baumrind establia una tipologia d’estils d’educació: essencialment a partir de 
dues actituds: l’afecte i el control, que la van conduir a distingir tres estils d’educació: 
autoritari, permissiu i “autoritatiu”42.  Aquest darrer terme el va utilitzar per reprendre 
l’ús de l’autoritat, sense que aquesta s’interpretés de manera autoritària.

El pare43 autoritari controla i avalua el comportament i les actituds del nen, per tal 
que es corresponguin amb les normes de conducta que ell mateix ha fixat. Considera 
que l’obediència és un valor en si mateix i imposa al nen una disciplina severa perquè 
la voluntat personal de l’infant se sotmeti a la de l’adult. Creu necessari inculcar el 
respecte a l’autoritat, el gust pel treball, la preservació de l’ordre i de les estructures 
tradicionals. No facilita la negociació i pensa que el nen ha d’acceptar la seva paraula 
com a justa, i utilitza càstigs en cas de desviació de les normes.

A la inversa, el pare permissiu focalitza extremadament la seva actitud educativa en 
els drets del nen. Dóna valor als desitjos i comportaments del nen i no és exigent pel 
que fa a les tasques domèstiques, la disciplina i l’ordre. Permet al nen regular les seves 
pròpies activitats tan sovint com li sigui possible i evita exercir-hi un control. Intenta 
raonar-hi però no exerceix poder per aconseguir els seus objectius i fer-lo obeir.

Per acabar, el pare autoritatiu creu que els nens i els adults tenen drets i deures 
recíprocs. Té en compte els desitjos del nen, però també explica per què les normes són 
necessàries i per què de vegades s’han de posar càstigs. Fixa normes de comportament, 
però deixa que el nen funcioni lliurement i com ell desitja dins d’aquest marc. Així 

tots els professionals que treballen en l’àmbit social. Durant tot el document anirà apareixent aquest terme 
que no s’ha de circumscriure al que nosaltres entenem com a “treballadors socials”, sinó que engloba altres 
professions com la d’educador/a social. [Nota de la T.]
42. BAUMRIND, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Development, 
37 (4), 887-907. BAUMRIND, D. (1968), Authoritarian vs. authoritative parental control. Adolescence, 3 
(11), 255-272. 
43. Entendrem la paraula ‘pare’ en termes generals, referit indistintament al pare o a la mare. Així mateix, 
quan parlem de ‘nen’ o ‘nens’, ens referim tant a nens com a nenes. [Nota de la T.]
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doncs, dóna valor tant a la voluntat personal del nen i al respecte de la disciplina i, 
alhora, reconeix les necessitats del nen i dels seus propis drets específics com a adult. 
Utilitza el raonament tant com el poder per aconseguir els seus objectius, però no es 
considera infal·lible.

Els fills de pares que es comporten sota aquestes tres categories tendeixen a percebre 
el món de manera diferent els uns dels altres.

El fill de pares autoritaris és ansiós i retret. Treu bones notes a l’escola i rarament es 
fica en activitats antisocials com ara el consum de drogues o d’alcohol i la delinqüència. 
Des de molt jove sap que pot ser castigat per qualsevol cosa que faci, i comença a 
pensar que el món és un lloc hostil i injust sobre el qual no té cap mena de control. Té 
problemes per adaptar-se al món adult. De cara a les frustracions, la filla té tendència 
a donar-se ràpidament per vençuda i el nen esdevé agressiu.

El fill de pares permissius sap, des de ben aviat, que faci el que faci tindrà recompensa, i 
arriba a creure que les coses bones li seran donades sense raó, amb la qual cosa no creu 
tenir un veritable control sobre el seu entorn. Depèn dels altres per prendre decisions i 
no integra els conceptes de bé i de mal. Es rebel·la quan els seus desitjos li són discutits 
i mostra poca perseverança en les tasques difícils.

El fill de pares autoritatius té generalment un caràcter alegre i viu. Té confiança en les 
seves capacitats per aconseguir les tasques que es proposa, és sociable i controla bé les 
seves emocions. Un cop s’ha adonat que el comportament de l’adult depèn parcialment 
del seu propi comportament, acaba per considerar les seves accions com la causa de les 
coses bones i de les coses dolentes que li succeeixen. Pensa de manera independent i 
pot prendre les seves pròpies decisions.

Per a D. Baumrind, i per als investigadors que han estudiat aquests tres tipus de 
parentalitat, una forma de control que sembla justa i raonable a ulls del nen té moltes 
més probabilitats de ser acceptada i interioritzada. El nen aprèn que és un individu 
competent que pot aconseguir les coses per si mateix, fet que li proporciona una gran 
autoestima, un bon desenvolupament cognitiu i una bona maduresa emocional.

Pel que fa a una altra temàtica d’investigació de D. Baumrind, Jacques Lautrey va 
arribar a la mateixa conclusió fa més de 20 anys. Jacques Lautrey va demostrar que 
el mode de funcionament familiar tenia un paper essencial en el desenvolupament 
cognitiu dels nens, independentment del nivell socioeconòmic dels pares i va classificar 
les pràctiques educatives parentals en tres categories44: 

 Medi poc estructurat, caracteritzat per l’absència de normes; –
 Medi flexiblement estructurat en què hi ha normes adaptades a les  –
circumstàncies;

44. LAUTREY, J. (1980). Classe sociale, milieu familial, intelligence, París, Puf.
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 Medi rígidament estructurat en què s’apliquen les normes, siguin quines siguin les  –
circumstàncies.

Aquest autor constata que els nens educats en un entorn familiar estructurat de 
manera flexible aconsegueixen un millor desenvolupament cognitiu que aquells que 
creixen en un medi rígidament o poc estructurat.

Més recentment, Jean-Pierre Pourtois i Huguette Desmet van posar de relleu que per 
desenvolupar la seva autonomia, el nen no només té necessitats de comunicació i de 
consideració, sinó que també li cal una estructura. Segons aquests autors, els pares 
s’han d’esforçar per “trobar un acostament disciplinari que mobilitzi les capacitats de 
negociar de les parts -pares i fills-, fet que implica el respecte de les persones, però 
també l’establiment de normes estructurants necessàries per al desenvolupament 
afectiu, cognitiu i  social45. Aquests autors també van constatar que una actitud basada 
en l’acceptació i l’estima, d’una banda, i unes certes directrius (no excessives), de l’altra, 
propicien una trajectòria escolar de qualitat.

De l’associació del vincle i de la llei, de l’amor i de les normes, pot néixer el sentit.

els treballadors de l’àmbit social

La mateixa necessitat d’una relació dialèctica entre el vincle i la llei la trobem en el 
treball dels professionals de la infància. Després d’algun temps acompanyant equips 
de treballadors socials, he pogut constatar que la principal font de conflictes entre 
col·legues té a veure bàsicament amb aquesta qüestió. És cert que pràcticament tothom 
pensa que al nen li calen tant l’atenció com les normes, però la importància atribuïda al 
vincle i a la llei varia segons els professionals.

N’hi ha que pensen que, a causa dels sofriments que ha patit, el nen acollit té bàsicament 
necessitat d’afecte. D’altres pensen que ja que el nen ha crescut en una família amb 
manca de referències, precisament el que li cal són normes clares que l’equilibrin. Per 
descomptat també hi ha professionals, i per sort en són la majoria, que creuen que cal 
moure’s entre tots dos extrems en funció dels nens, segons els moments, etc.

Suposem que la relació entre vincle i llei se situa sobre un cursor: així, com més a prop 
em trobo del vincle, més lluny sóc de la llei (i viceversa) (més endavant veurem que 
aquesta idea no és vàlida). Suposem, també, que dos professionals de l’àmbit de la 
infància treballen conjuntament. Un d’ells, que anomenaré A, se situa clarament al 
costat de la llei (o al costat del vincle); l’altre, B, és més flexible i navega entre tots dos 
extrems.

45. POURTOIS, J.P. & DESMET, H. (1995). Parents, agents de développement. A:  J.-P. Pourtois (dir.), Blessu-
re d’enfant ; la maltraitance : théorie, pratique et intervention, Brussel·les, De Boeck Université, p. 36. 
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Vincle    b    a llei 

Generalment, el professional A està convençut que té raó (passaria el mateix si es 
trobés a la banda del vincle) i no creu, doncs, que hi hagi cap raó que l’obligui a moure’s 
per la línia. En canvi, el professional B és més flexible, i hi posarà més o menys vincle 
o llei en funció de les circumstàncies. Així doncs, serà B qui, necessàriament, haurà de 
moure’s pel cursor. Al professional B se li plantegen dues opcions:

B dóna preferència a la coherència educativa a ulls del nen i considera perillós que  –
aquest es trobi enfrontat a actituds educatives divergents. Així doncs, es desplaçarà 
cap a la direcció del professional A.
B dóna preferència a l’equilibri educatiu: així doncs, si creu que el nen té necessitat  –
d’una barreja de vincle i llei, compensarà la manca de vincle del professional A per 
una dosi més important (o per una dosi més important de llei si A se situa de la 
banda del vincle).

Tant en un cas com en l’altre, la situació és poc satisfactòria per al professional B i, 
per tant, poc beneficiosa per al nen ja que, en el primer cas, B viurà malament aquesta 
situació que li sembla doblement autoritària per al nen (o doblement permissiva si A se 
situa cap a l’extrem del vincle); i en el segon cas, tindrà la sensació d’estar compensant 
permanentment el comportament del professional A.

Com a exemple de la segona situació us posaré el cas d’una casa d’infants on vaig 
treballar com a psicòleg durant alguns mesos. Un dels educadors era particularment 
dur amb els nens i, per exemple, sovint deixava sense postres un o més nens per haver 
comès actes de poca gravetat. Un altre educador havia intentat explicar-li que ell 
considerava injusta la seva actitud. El primer, però, no escoltava: estava convençut que 
tenia raó. El resultat va ser que el segon educador, que es quedava a dormir al centre, 
esperava que l’altre hagués marxat per donar la part que quedava del pastís al nen 
castigat. No hi havia cap coherència d’equip durant tot el procés.

Són aquest tipus de situacions que em porten a pensar que raonar en termes d’oposició 
vincle vs llei (com més vincle hi ha, menys llei, i a l’inrevés) és perillós, i que és molt 
millor associar el vincle i la llei.

Un amic, director d’una associació d’ajuda a la infància, em va fer adonar que el meu 
model triangular de la resiliència s’aplica també a nivell col·lectiu, en una dimensió 
de bentracte institucional. Certament, aquest triangle descriu bé el funcionament de 
qualsevol grup de persones que actuen conjuntament: per tal que un equip funcioni 
correctament, calen, al mateix temps, bones relacions interpersonals i un respecte de 
les regles d’acció, ja sigui en termes de competències, de respecte dels terminis, etc.
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Aquest amic té una àmplia trajectòria professional: ha treballat d’educador, de cap 
de servei, de director d’una institució que acull noies joves en dificultat, fins avui, 
que és director general d’aquesta associació, on treballen 800 persones. Per tant, 
ha viscut multitud de situacions on ha hagut de fer front a funcionaments d’equips 
problemàtics, i ha hagut de resoldre aquestes dificultats. Això va ser el que va escriure: 
“Les meves experiències professionals m’han fet veure la institució des de l’òptica d’un 
funcionament respectuós de les persones sense distinció d’estatus, ja siguin usuaris, 
caps, treballadors socials o personal de serveis generals… Per anar cap a aquest ideal 
institucional, em va semblar necessari basar el fet de “fer institució” en dos principis 
majors, la llei i el vincle. Referir-se, en la pràctica quotidiana, a un marc legítim i 
clarament exposat esdevé la primera de les exigències. La segona exigència […] preveu 
afavorir els vincles interpersonals tant de manera interna com externa i posa de relleu, 
de manera extraordinària, el fet de considerar les ‘relacions humanes’ com una voluntat 
de conèixer i de reconèixer l’altre”46. 

Per il·lustrar les seves paraules, Jean-Michel Tavan pren l’exemple del Consell de 
centre d’una institució per a noies joves que va dirigir durant uns quants anys. Una 
de les noies era la presidenta del Consell i un dels treballadors, n’era el secretari. Com 
a director, J. M. Tavan hi participava, però bàsicament s’encarregava de garantir-ne el 
funcionament.

Aquest Consell de centre va permetre aportar respostes a diferents temes com per 
exemple la gestió dels telèfons mòbils, els robatoris a les habitacions, l’accés a les 
informacions dels expedients, etc. i va dur a la institució a una situació de major 
escolta, més transparència, vigilància i argumentació.

La primera presidenta escollida per al Consell de centre s’havia mogut per les esferes 
de l’alta delinqüència, fent de vigilant en atracaments, per exemple. Després de la 
temporada que va passar al Centre va modificar les seves prioritats davant la vida, i va 
treure’s el graduat escolar. Molt probablement, el fet d’assumir la responsabilitat de 
la presidència del Consell de centre la va ajudar en el seu trajecte cap a la resiliència. 
Aquesta experiència va contribuir, en gran mesura, a un reconeixement social 
acompanyat del restabliment de la confiança en l’altre

els professors

Diversos estudis s’han interessat per l’impacte del comportament dels professors amb 
els alumnes, fins al punt que Kathryn Wentzel, de la Universitat de Maryland, a partir 
d’una síntesi de la literatura científica basada en la tipologia de Diana Baumrind, 
considera que els professors eficaços funcionen com a bons pares amb els seus 
alumnes47.

46. TAVAN, J.-M. (2005). La bientraitance institutionnelle, Revue de psychologie de la motivation, 39, 115-
123.
47. WENTZEL, K. R. (2002). Are effective teachers like good parents? Teaching styles and student 
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Què esperen els nens d’un professor? L’estudi, elaborat per Cléopâtre Montandon 
amb 67 nens suïssos (35 nenes i 32 nens) d’11 a 12 anys, és explícit sobre aquest 
punt vista48. Per a aquests nens, un bon professor és al mateix temps aquell que sap 
ensenyar bé (explicar clarament i pacientment, suscitar l’interès i la motivació) i 
aquell que manifesta una sèrie de qualitats humanes com són l’escolta, l’amabilitat, 
la disponibilitat cap als alumnes, la comprensió, l’humor i la simpatia. Aprecien els 
professors que són exigents, en la dosi justa, però rebutgen aquell que és excessivament 
sever.

Pel que fa a aquest tema, hi ha un estudi elaborat per dos investigadors de la Universitat 
de Virgínia particularment interessant. Van observar el comportament dels professors 
de primer de primària, en funció de dues variables:

 el nivell de recolzament pedagògic (quantitat de temps dedicat a l’aprenentatge de  –
la lectura, qualitat dels comentaris relatius a la feina dels nens, estímul per prendre 
responsabilitats a classe).
 el nivell de recolzament emocional (sensibilitat a les necessitats del nen,  –
manteniment d’un ambient positiu, implicació afectiva, resposta al compliment de 
les normes). 

Així mateix, intenten conèixer l’impacte d’aquestes actituds en els nens amb risc 
potencial, ja sigui perquè la mare té un baix nivell escolar, o perquè ja tenen dificultats 
personals als 4 anys i mig (agressivitat cap als altres nens, gran oposició als adults, 
dificultat per concentrar-se i/o per acabar una tasca). 

L’estudi presenta els dos resultats següents:

 Nens amb mares amb baix nivell escolar: els nens pels quals el professor no mostra  –
recolzament pedagògic obtenen baixos resultats escolars. En canvi, aquells per 
als quals el professor proporciona un veritable recolzament pedagògic obtenen 
els mateixos resultats escolars que els alumnes que provenen d’un medi més 
favorable.
Nens amb un comportament inicial problemàtic: aquells pels quals el professor  –
manifesta poc recolzament emocional obtenen baixos resultats escolars. En canvi, 
aquells pels quals el professor mostra un bon recolzament emocional obtenen els 
mateixos resultats escolars que els alumnes que provenen d’un medi més favorable. 
Per a aquesta mena d’alumnes amb risc, l’èxit escolar no és modificat significativament 
pel nivell de suport pedagògic (diferent del suport emocional) proporcionat pel 
professor. Els autors d’aquest estudi conclouen que l’escola no és només un lloc 
per aprendre, sinó també un medi important per al desenvolupament del nen. 

adjustment in early adolescence. Child Development, 73 (1), 287-301.
48. MONTANDON, C. (1997). L’éducation du point de vue des enfants, París, L’Harmattan.
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Carl Rogers, un dels grans noms de la psicologia humanista, va insistir molt en la 
necessitat que el professor establís una relació de persona a persona amb l’alumne49.  
Segons ell, si el professor es limita a transmetre coneixements o tècnica, resulta 
més eficaç utilitzar un llibre o un ensenyament programat. De la mateixa manera, 
afirma que el paper del professor és sobretot el de facilitar el desenvolupament de 
les capacitats d’aprenentatge autodeterminat del subjecte i, per a això, calen tres 
actituds principals: l’autenticitat; la consideració per l’alumne, pels seus sentiments 
i les seves opinions, i l’empatia: intentar comprendre, des del fons, les reaccions de 
l’alumne.

David Aspy i Flora Roebuck van dur a terme una sèrie d’estudis apassionants50. El 
títol de la seva obra és ben clar: “No aprenem d’un profe a qui no estimem. Resultats 
d’investigacions sobre l’educació humanista”. Aquests autors volien saber el que ocorre 
a la classe quan un professor mostra als seus alumnes que els estima de debò, els 
comprèn i vol ajudar-los. Els resultats van anar molt més enllà del que s’imaginaven.

Van constatar que els professors que més demostren aquestes tres qualitats humanes 
(l’autenticitat, la consideració i l’empatia) permeten al conjunt dels alumnes progressar 
sensiblement durant tot l’any escolar. Però van anar més lluny, i van posar en marxa 
un programa de formació destinat a millorar el nivell dels professors en aquestes tres 
qualitats. Això va desembocar necessàriament en els resultats següents en el si d’una 
escola situada en un ambient socioeconòmic molt feble. Després de la formació, no 
hi va haver pràcticament canvis de comportament en els professors que no havien 
seguit el programa, mentre que els que sí que l’havien seguit presentaven un sensible 
augment en el nombre i la qualitat de les relacions, amb els següents efectes:

 l’escola va guanyar nou punts en l’escala de competència en lectura dels alumnes  –
de la comissió escolar local (l’escola té el major nombre d’alumnes desafavorits en 
aquesta zona escolar);
 de mitjana, els alumnes de 7 a 10 anys van fer més progressos en matemàtiques  –
que tots els alumnes de la mateixa zona escolar;
 l’escola va obtenir l’índex d’absentisme més baix de la seva història (8,8%) en 45  –
anys d’existència;
 el nombre de baralles entre alumnes va disminuir de manera significativa; –
 el vandalisme va disminuir de manera significativa (aquest problema seriós al  –
principi, va deixar de ser-ho);
 el percentatge de baixes per part dels professors va baixar del 80% al 0%; –
professors d’altres escoles van començar a demanar ser traslladats a aquesta  –
escola.

49. ROGERS, C. (1984). Liberté pour apprendre?, Dunod, París.
50. ASPY, D. & ROEBUCK, F. (1990). On n’apprend pas d’un prof qu’on n’aime pas, Résultats de recherches sur 
l’éducation humaniste, Montréal, Actualisation.
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Els autors arriben a la conclusió que el millor mitjà per als professors d’ajudar 
veritablement els seus alumnes a aprendre i a respectar la disciplina, consisteix a 
seguir un programa de formació que els ensenyi sistemàticament a utilitzar maneres 
d’interacció i de comunicació eficaces.

la justícia restauradora

En diferents països del món es desenvolupa un sistema de justícia original qualificat 
com a justícia restauradora (o reparadora), que és el resultat de diversos factors51:

 la insatisfacció general per un sistema penal tradicional (ja sigui per part de les  –
víctimes o pels professionals del dret);
 el fracàs de les polítiques de repressió, i sobretot de l’empresonament, considerat  –
sovint com una escola del crim, especialment per als menors d’edat;
 el cost de la gestió judicial de la delinqüència; –
 la saturació dels tribunals. –

Podem definir la justícia restauradora com “un procés cooperatiu que implica les 
persones més directament relacionades per un delicte, per tal de determinar quina és 
la millor manera possible de reparar la ferida causada per l’agressió52.” 

La primera experiència d’aquest tipus va tenir lloc l’any 1974 a Elmira, a la província 
canadenca d’Ontario, a partir de la iniciativa espontània de Mark Yantzi, un oficial 
encarregat dels casos de pena no privativa de llibertat, de confessió mennonita. Tot 
seguit trobareu la història que en Russ Kelly, un dels dos joves que van gaudir de la 
primera mesura d’aquest tipus, explica a Internet53.  

Va créixer en una família de set germans, el pare va morir quan ell tenia sis anys, 
i la mare quan en tenia quinze. Des de llavors, el germà gran va convertir-se en el 
seu tutor legal. Amb un malestar personal profund, va caure en la droga i l’alcohol. 
Recorda: “jo no era la persona que volia ser, ni la persona que els meus pares volien 
que fos. Segurament no haguessin estat orgullosos de mi. Estava en el camí que no 
porta enlloc.”

Un vespre, va fer la ronda de bars amb un amic que, quan tornaven, li va proposar 
de destrossar tot el que trobessin pel camí. En dues hores, de 3 a 5 de la matinada, 

51. BARTKOWIAK, I. (2003). Justice réparatrice : étude de son élaboration et de son application selon les 
contextes politico-historiques et les représentations sociales des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et 
du Canada. Intervenció feta durant les sessions de formació contínua de l’Escola nacional de Magistratura, 
el 6 i 7 de març de 2003.
52. McCOLD, P. & WACHTEL, T. (2003, August 12). In pursuit of a paradigm: A Theory of Restorative justice. 
Restorative practices forum. Document disponible a http://www.realjustice.org/library/paradigm.html.
53. KELLY, R. Témoignage, Stories of reconciliation. Document disponible a http://www.sfu.ca/crj/kelly.html.



234

van destrossar 24 cotxes i una petita embarcació, van fer malbé 22 propietats, una 
botiga i una església. Van tornar a casa i es van adormir. A les set del matí, la policia, 
avisada per un veí, va trucar a la porta. Tots dos van reconèixer els fets. “Sabíem que 
seríem condemnats durament i que ens ho mereixíem pels nostres errors i per les 
conseqüències dels nostres actes.”

L’expedient va ser confiat a Mark Yantzi, un oficial encarregat del seguiment del període 
de llibertat condicional que volia que les víctimes i els delinqüents es trobessin per tal 
que reconeguessin davant d’elles la seva responsabilitat i es comprometessin a reparar 
el mal ocasionat. Creia que això podria tenir un cert valor terapèutic per a les víctimes 
i podria ajudar a responsabilitzar-se’n als autors. L’oficial va fer aquesta proposta en 
l’informe que va presentar al jutge Gordon McConnel. El jutge, cansat de la ineficàcia 
de la justícia per prevenir la reincidència, buscava noves maneres d’actuar i va acceptar 
la proposta.

“Trobar-nos amb les víctimes -escriu Russ Kelly- va ser una de les coses més dures a 
les m’he hagut d’enfrontar al llarg de la meva vida. Anàvem acompanyats per en Mark 
Yantzi i per Dave Worth; vam presentar les nostres excuses a les víctimes i vam escoltar 
el que ens volien dir; vam determinar la quantia per a la restitució, vam demanar perdó 
i vam dir-los que es tractava d’una acte de vandalisme a l’atzar i que ells no eren, en 
cap cas, el nostre objectiu concret. Alguns ens van perdonar, mentre que d’altres ens 
volien donar un bon càstig. Aproximadament dos mesos més tard, vam tornar-hi amb 
els xecs per pagar les despeses no cobertes per les asseguradores, i vam ser sancionats 
amb una pena no privativa de llibertat de 18 mesos.”

Aquesta experiència va ser el punt de partida de moltes altres. Anys més tard, Russ 
Kelly treballava en un servei de l’administració de justícia i seguretat d’Ontario, i va 
assistir a una conferència impartida per Julie Friesen, representant de l’associació 
Iniciatives de Justícia Comunitària. Durant la conferència va referir-se sovint a la 
història de dos agressors amb qui la seva organització intentava contactar, en motiu 
del 25è aniversari de la primera experiència de justícia restauradora, i de qui ningú 
sabia què se n’havia fet. “Em vaig trasbalsar, em suaven els palmells de les mans i el 
meu cor batia tan fort que no podia ni tan sols prendre notes. Després de dubtar-ho 
molt, vaig decidir dir-li a la Julie qui era jo. Poc temps després, vaig parlar amb en Mark 
al seu despatx… 28 anys més tard.”

Des de llavors, Russ Kelly forma part de l’associació Iniciatives de Justícia Comunitària, 
segueix un curs de mediació, i esdevé mediador i conferenciant especialista en justícia 
restauradora. La seva conclusió: “No estic orgullós del que vaig fer, però estic molt 
orgullós del que en va resultar. Estic meravellat de com una cosa tan negativa ha pogut 
conduir a una altra de tan bona, que ha transformat positivament l’existència de 
nombroses persones. […] Quan es pensa en la vida i en totes les voltes inesperades que 
dóna, de vegades és difícil veure cap on anem i per què, però tots tenim una raó de ser 
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en aquesta terra i, finalment, jo he trobat la meva.”
La justícia restauradora es basa essencialment en el principi segons el qual un delicte 
és, primer de tot, una violació de les persones i de les relacions, i no una violació de 
la llei. Si partim d’aquest principi, la resposta que millor s’adapta a un comportament 
criminal consisteix a reparar els prejudicis causats per l’acte il·lícit. A partir d’aquí, un 
objectiu més gran és que el culpable prengui consciència del mal ocasionat i el repari 
en la mesura del possible. Mentre que la justícia penal clàssica se centra, sobretot, en 
el fet que l’agressor rebi el càstig que es mereix, la justícia restauradora se centra en les 
necessitats de la víctima i en la responsabilitat de l’agressor per reparar-ne la ferida.

grau de càstig
Feble         Fort 

La justícia restauradora és una altra manera d’associar el vincle i la llei, tal com ho mostra 
l’esquema següent, proposat per Paul McCold i Ted Wachtel, de l’institut internacional 
per les pràctiques reparadores, a Pennsilvània. Segons aquests dos autors, el càstig es 
considera, generalment, la resposta més apropiada als crims i a altres comportaments 
d’inadaptació, ja sigui a l’escola, a la família, a la feina o en la societat en general. Els 
que no castiguen els nens desobedients i els joves i adults delinqüents, són qualificats 
de permissius.

Segons McColf i Wachtel, aquesta concepció, que només fa intervenir la variable del 
grau de càstig és molt estreta. Una altra perspectiva, més complexa, consisteix a fer 
intervenir-hi dues variables més globals: el recolzament i el control, que equivalen al 
vincle i a la llei.

recolzament, encoratjament
Feble Fort

control
(disciplina, posar 
límits)

Fort 1) Actitud punitiva 2) Actitud restauradora

Feble 3) Actitud negligent 4) Actitud permissiva

    
L’actitud punitiva (1), caracteritzada per un control fort i un recolzament feble, 
tendeix a estigmatitzar els agressors, posant-los una etiqueta negativa. Inversament, 
l’actitud permissiva (4), formada per un control feble i un recolzament fort, evita 
als agressors patir les conseqüències dels seus delictes i redueix, doncs, l’accés a la 
responsabilització. Quan es donen simultàniament un control feble i un recolzament 
feble, llavors es tracta simplement de negligència i d’indiferència (3).
Finalment, l’actitud restauradora (2), caracteritzada per un control i un recolzament 
forts, desaprova els delictes reafirmant el valor intrínsec de l’autor.
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Podem resumir els efectes de la justícia restauradora sota la forma de les tres R54: 
 Reparació de la víctima. –
 Responsabilització de l’autor. –
 Restabliment de la pau social. –

Jeff Latimer, Craig Dowden i Danielle Muise, de la Divisió d’Investigació i Estadística 
del Ministeri de Justícia de Canadà, van recollir el 2001 una sèrie de documents sobre 
la justícia restauradora publicats durant els darrers 25 anys55. Van utilitzar uns criteris 
rigorosos per fer-ne la selecció: cada estudi havia de comparar els resultats obtinguts 
per persones que haguessin participat en una experiència de justícia restauradora i 
d’altres que no hi haguessin participat, per tal d’avaluar la diferència d’impacte de la 
justícia clàssica i de la justícia restauradora. També havien de presentar xifres, ja fos en 
termes de nivell de satisfacció de la víctima i del delinqüent, de l’índex de conformitat 
amb l’acord d’indemnització i d’índexs de reincidència. Aquesta síntesi aportava els 
resultats següents:

1. Per a les víctimes
Tots els estudis, excepte un, mostren que les víctimes que havien participat en un 
programa de justícia reparadora estaven molt més satisfetes que les que havien estat 
tractades per la via de la justícia tradicional. L’únic estudi que presenta un resultat 
negatiu també és l’únic en què la pena havia estat decidida pel jutge abans de la trobada 
entre víctimes i agressors i, doncs, on les víctimes no van poder influir en la decisió 
del jutge.

2. Per als delinqüents
Els delinqüents que participen als programes de justícia reparadora tenen un índex 
molt més alt de respecte als compromisos. D’altra banda, aquests programes tenen 
una incidència positiva, de feble a moderada, sobre la satisfacció dels delinqüents. Un 
dels estudis, però, mostra un nivell de satisfacció dels delinqüents clarament inferior; 
és el mateix cas que abans, és l’únic dels estudis en què la pena havia estat decidida pel 
jutge abans que tingués lloc la trobada entre víctimes i agressors.

3. Per a la societat
Més dels dos terços (72%) dels estudis mostren una reducció de la reincidència en 
comparació amb els resultats obtinguts dels casos tractats per la via de la justícia penal 
tradicional.

54. DIGNAN, J. (1999). The crime and disorder act and the prospects for restorative justice, Criminal law 
review, 48. CARIO, R. (2003). Le débat sur la justice restaurative. Intervenció feta durant les sessions de 
formació contínua de l’Escola nacional de Magistratura, el 6 i 7 de març de 2003, p. 10. Document disponible 
a Internet.
55. LATIMER, J., DOWDEN, C. & MUISE, D. (2001). L’efficacité des pratiques de la justice réparatrice, Méta-
analyse, Ottawa, Direction de la Recherche et de la Statistique, Ministère de la Justice du Canada.
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Una altra metaanàlisi realitzada l’any 2003 sobre 9.307 joves, que tracta específicament 
la delinqüència dels menors56, revela que en cas de mediació entre la víctima i 
l’agressor la reincidència disminueix en un 26% en comparació amb els casos tractats 
per la justícia tradicional, una xifra bastant més elevada que l’obtinguda en dues 
metaanàlisis recents de casos en què es duien a terme un altre tipus d’intervencions 
amb els delinqüents (del 10 al 12% de reducció). D’altra banda, els participants en les 
mediacions reincideixen amb actes de caràcter menys greu.

Cada cop hi ha més països que adopten progressivament la justícia restauradora per als 
joves. Només un país, Nova Zelanda, ha fet de la justícia restauradora el centre de tot 
el seu sistema de justícia de menors. A França s’estan desenvolupant de mica en mica 
mesures de reparació penal, però a un ritme encara massa lent. No conec la situació a 
Espanya.

2) la joventut com a recurs i la piràmide del sentit

Les polítiques públiques a favor de la joventut tenen tendència a oscil·lar, ja sigui a 
favor del jove considerat com un ésser vulnerable, és a dir una víctima a la qual cal 
protegir, o a favor del jove considerat una amenaça per a la pau social i del qual cal 
protegir-se. En el primer cas, posarem l’accent en el recolzament; en el segon cas, el 
posarem sobre la llei, el control i la repressió. Passa el mateix en estudis en psicologia i 
en ciències humanes interessats, sobretot, en les dificultats del nens i dels joves.

llei

Vincle
Feble Fort

Forta
Joventut = Amenaça

Repressió

Joventut = Recurs
Empowerment

(empoderament)

Feble
Joventut = Vulnerabilitat

Pena, protecció

Una tercera concepció, que és la que adoptaré aquí, és la representació del jove com 
a recurs57. No només com a recurs potencial per al futur, un cop el jove hagi trobat 
una feina i creat una llar, sinó com a recurs des d’ara mateix, per a ell i per als altres. 
Actualment, la psicologia positiva, un corrent d’investigació amb molta volada, posa 

56. NUGENT, W., WILLIAMS, R. M. & UMBREIT, M. S. (2003). Participation in Victim-Offender Mediation 
and the Prevalence and Severity of Subsequent Delinquent Behavior: A Meta-Analysis, Utah Law review, 
(1), 137-166.
57. VULBEAU, A. (dir.). (2001). La jeunesse comme ressource ; Expérimentations et expérience dans l’espace 
public, Ramonville, Erès. Veure també el número de gener de 2004 dels Annals of the American Academy of 
Political and Social Science. 
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precisament l’accent en les formes positives de l’ésser humà i sobre la forma en què 
aquestes poden ser facilitades i desenvolupades58. 

No es tracta, ni molt menys, de perdre la lucidesa i de no veure les possibles dificultats 
dels joves, sinó de tenir en compte, un cop apareguts els problemes, que no podem 
reduir el jove a la seva faceta de ‘jove problemàtic’; cal que en tinguem una visió global 
que inclogui, també, el seu desenvolupament positiu.

Amb l’objectiu de facilitar un desenvolupament harmoniós dels joves, s’han creat 
diversos programes i s’han realitzat avaluacions que evidencien que alguns d’aquests 
programes tenen efectes destacables en la motivació a l’escola, els resultats escolars, 
l’autoestima, la capacitat de resoldre els problemes, les relacions interpersonals 
-especialment amb els pares-, així com en la disminució de la violència i del consum 
d’alcohol i tabac.

Per exemple, el professor de l’escola de treball social de la Universitat de Washington, 
Richard Catalano, i els seus col·legues, van fer una recensió de 77 programes avaluats, 
relatius al desenvolupament positiu de la joventut, 25 dels quals mostraven la seva 
eficàcia en els següents àmbits: desenvolupament de les aptituds socials, emocionals, 
cognitives, de comportament i morals, afavoriment de l’autodeterminació, sentiment 
d’eficàcia personal, autoestima, visió positiva del futur i compromís al servei de 
l’altre59. 

De la mateixa manera, Jodie Roth i Jeanne Brooks-Gunn van inventariar més 60 
avaluacions de programes de desenvolupament positiu de la joventut, i en van separar 
15 per la seva qualitat metodològica i la seva eficàcia (disminució dels comportaments 
de risc i augment de les competències)60. Aquesta síntesi fa especialment evident la 
importància d’una relació jove-adult afectuosa i demostra que els programes a llarg 
termini són els més eficaços.

El conjunt d’aquestes investigacions sobre el desenvolupament positiu dels joves 
evidencien les actituds facilitadores per part dels adults. Es tracta de persones atentes, 
sensibles a les necessitats dels joves, que les encoratgen a prendre responsabilitats, al 
temps que els proporcionen consells i recolzament quan cal. Afavoreixen l’autonomia 
dels joves, però d’una manera realista, en funció de la seva edat i la seva personalitat. 
Als més joves i menys madurs els cal un marc més estructurat que els doni confiança 
i els permeti prendre iniciatives al seu nivell. Quan creixen, agafen progressivament 

58. http://www.psicologia-positiva.com/
59. CATALANO, R. F., BERGLUND, M. L., RYAN, J. A. M., LONCZAK, H. S. & HAWKINS, J. D. (2004). 
Positive Youth Development in the United States: Research Findings on Evaluations of Positive Youth 
Development Programs, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 591, 98-124. 
60. ROTH, J. & BROOKS-GUNN, J. (2000). What Do Adolescents Need for Healthy Development? 
Implications for Youth Policy: Social Policy Report, 14 (1), 1-20.
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confiança en si mateixos i poden assumir una major independència i realitzar tasques 
més complexes. L’aprenentatge de l’autonomia és particularment important per als 
joves que han crescut en una família on no se’ls ha animat a utilitzar-lo. Aquestes 
persones serveixen també de models,  particularment pel que fa a la manera de 
relacionar-se amb els altres i de gestionar les emocions (reaccions de cara a les 
frustracions, prevenció de la ira).

Vegem tot seguit com es pot expressar tot això a través de les tres facetes del sentit 
de què he parlat més amunt: les relacions interpersonals, les reflexions i l’acció; que 
podem imaginar a través de tres parts del cos humà: el cor, el cervell i la mà.

el desenvolupament postiu a través de les relacions interpersonals

Des de fa uns quants anys, i cada cop més, es difon la idea que existeix una intel·ligència 
emocional, que potser val més anomenar intel·ligència relacional. Un dels principals 
especialistes del tema, Reuven Bar-On, que va llançar l’expressió quocient emocional, 
la defineix com “la manera de comprendre’s i de comprendre els altres, de mantenir les 
relacions amb les persones i adaptar-se al medi immediat enfrontant-se de la manera 
més fructífera possible a les exigències del medi61.”  

Evidentment, una altra qüestió és saber si la intel·ligència emocional és un tret de 
personalitat estable o si es pot desenvolupar al llarg de la vida. Els especialistes en el 
tema són partidaris d’aquesta segona concepció.

Diversos autors han dut a terme programes de desenvolupament de la intel·ligència 
emocional i relacional. M’agradaria presentar-vos els treballs de Daniel Favre, professor 
de l’Institut Universitari de Formació de Mestres de  Montpellier62 que s’interessa en la 
violència dels alumnes i, sobretot, en els possibles mitjans per reduir-la. Daniel Favre té 
un currículum poc freqüent: és neurofisiòleg de formació, però ben aviat va esdevenir 
investigador en ciències de l’educació. Els seus estudis el van dur a elaborar un model 
particularment interessant de la motivació humana format per tres sistemes:

 La motivació del reforç de la seguretat –  té lloc bàsicament durant la petita infància, 
etapa en què la motivació va lligada a la satisfacció de les necessitats fonamentals 
(alimentació, contactes, etc.). Aquesta satisfacció duu a la reducció temporal 
immediata de la tensió i ajuda el nen a adquirir la confiança en si mateix i en 
l’existència. No obstant això, roman durant tota la vida (però de manera menys 
intensa) i es manifesta, per exemple, quan obtenim plaer realitzant tasques que 
dominem o quan ens trobem amb persones que estimem. I es troba a l’origen de les 

61. Citat per STYS, Y. & BROWN, S. L. (2004). Etude de la documentation sur l’intelligence émotionnelle et ses 
conséquences en milieu correctionnel, Direction de la recherche du service correctionnel du Canada. Document 
descarregable a http://www.csc-scc.gc.ca/text/rsrch/reports/r150/r150_f.pdf.
62. FAVRE, D. (2007). Transformer la violence des élèves, París, Dunod.
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frustracions, fins i tot crisis, quan “no podem fer com fèiem abans”.

La motivació d’innovació – , en la qual el plaer prové del fet que l’individu guanya 
autonomia superant dificultats, resolent problemes, demostrant creativitat, etc. 
Aquesta mena de plaer no s’exhaureix perquè no és el resultat de l’apaivagament 
d’una tensió, sinó d’un procés de creixement personal. Els adults que animen a 
la conquesta de l’autonomia del nen li permeten experimentar aquesta forma de 
motivació. La frustració corresponent es deu a la sensació d’estar tancat en les 
activitats rutinàries o de no utilitzar les pròpies capacitats.

Tots vivim anades i vingudes entre aquestes dues formes de motivació ja que tenim 
la necessitat d’evolucionar en un món conegut on tenim referències i, al mateix 
temps, de descobrir noves facetes de l’existència. Però això només és possible si la 
nostra motivació de reforç de la seguretat no està reforçada o “parasitada” a causa, 
per exemple, d’experiències precoces d’abandonament, de violència o de frustració. En 
aquest cas, l’individu pot refugiar-se en la tercera forma de motivació:

La motivació de reforç de la seguretat parasitada –  que consisteix en una recerca obsessiva 
i generalment inconscient d’allò conegut i repetitiu. La satisfacció va lligada llavors 
a la reproducció de situacions de dependència, ja sigui cap a productes (alcoholisme, 
toxicomanies) o cap a comportaments (joc patològic, violència, etc.).

Prenent com a base aquesta teoria de la motivació, Daniel Favre considera que el fet de 
recórrer sovint a la violència constitueix una forma d’addicció, una motivació de reforç 
de la seguretat parasitada que entra en competència amb la motivació d’innovació 
associada al desenvolupament de l’autonomia. I conclou que la millor manera de 
resoldre la violència dels joves consisteix a donar-los seguretat afectiva incitant-los 
a obrir-se a les novetats (motivacions de reforç de la seguretat i d’innovació). Podem 
reforçar la motivació de reforç de la seguretat acceptant incondicionalment la persona, 
cosa que no significa que acceptem incondicionalment els seus comportaments.

Daniel Favre i els seus col·legues expliquen als joves que la intervenció té per objectiu 
permetre’ls identificar i escollir entre el poder il·lusori, on l’individu té necessitat 
d’afeblir l’altre per sentir-se fort, i el poder veritable, en què mobilitza recursos 
intel·lectuals i emocionals per interactuar-hi. Aquesta intervenció no té per objectiu 
la passivitat i la submissió de l’alumne violent, sinó la utilització del llenguatge per 
explicitar-ne les necessitats i negociar-ne la satisfacció.

D’altra banda, Daniel Favre distingeix entre tres formes de relació emocional amb 
l’altre:

l’empatia,  – capacitat de representar el que sent o pensa l’altre, fent la distinció entre 
el que sent o pensa un mateix;
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 el contagi emocional,  – tendència a deixar-se envair per les emocions de l’altre;
 el tall emocional, –  procés de distanciament de les emocions, de sentiments o de 
records d’esdeveniments susceptibles de fer patir la persona.

Daniel Favre i els seus col·legues van realitzar diversos estudis amb alumnes considerats 
violents pels seus professors a França, Suïssa i el Quebec. L’objectiu d’aquests estudis, 
descrits al seu llibre, és el de desenvolupar la capacitat d’empatia dels joves a través 
d’un procés “d’alfabetització emocional”. De vegades, els resultats obtinguts són 
impressionants. Em limitaré a presentar-hi el cas d’un jove.

Daniel Favre presenta el seu programa a 24 estudiants titllats de violents pels 
professors, insistint en el fet que la seva participació és voluntària; només els alumnes 
que ho desitgin assistiran als tallers. Com ens podem imaginar esclaten les preguntes i 
els comentaris del tipus: “L’administració vol posar-nos a ratlla”, “Per què nosaltres?”, 
etc. Daniel Favre intentava explicar més detalls sobre el projecte, però un jove dels 
que s’hi oposa l’interromp cridant: “Però, què diu!”, “Però, què diu!”, “Però, què diu!”, 
mentre mira els seus “còmplices” que riuen ostensiblement. Daniel Favre se sent una 
mica desestabilitzat, però intenta una cosa. S’adreça tranquil·lament a tot el grup 
dient: “Perfecte, aquí teniu un excel·lent exemple!” (llavors un silenci total s’apodera 
de la sala), després s’adreça a l’adolescent: “Quan repeteixes ‘Però, què diu!’, per 
què defuges la mirada? Per què no em mires als ulls quan em dius això?” (els ulls de 
l’adolescent defugen encara més la mirada i els altres ho veuen perfectament). “I m’ho 
dius a mi, oi? Vols comunicar-me alguna cosa, fer-me sentir alguna cosa, oi? Doncs això 
és exactament la vulnerabilitat: tenir necessitat d’amagar als altres els sentiments, les 
emocions, la mirada. En aquest taller podràs aprendre justament a sentir-te més fort i 
després podràs dir-me: “Però, què diu!”, potser això farà riure els teus col·legues, però 
aquest cop, podràs dir-m’ho mirant-me als ulls!”

Aquest adolescent que intentava animar els seus amics a oposar-se al taller, va ser un 
dels primers a inscriure’s-hi!

Aquí tenim un bon exemple d’una veritable actitud educativa d’un adult cap a un jove 
de comportament problemàtic: un respecte profund cap a la seva persona, però que 
posa en qüestió el seu comportament.

l’aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu és una estratègia d’ensenyament que consisteix a fer 
treballar els alumnes conjuntament al si de grups. Segons David i Roger Johnson, 
dos dels millors especialistes en el tema, l’aprenentatge cooperatiu comporta cinc 
característiques essencials63:

63. JOHNSON, D. W. & JOHNSON, R. T. (1999). Learning together and alone: Cooperative, competitive, and 
individualistic learning, Boston, Allyn & Bacon.
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la interdependència positiva – : els esforços de cada membre són necessaris per a l’èxit del 
grup i cadascun ha d’aportar-hi la seva contribució justa. Hi ha interdependència positiva 
cada vegada que l’èxit d’una persona augmenta les possibilitats d’èxit d’una altra;
la interacció facilitadora – : els membres s’animen i s’ajuden recíprocament a aprendre, 
lloen els èxits i els esforços d’uns i altres;
la responsabilitat individua – l: cadascú ha de ser ben conscient del seu rol al si del grup 
i ningú pot anar pel seu compte; al contrari, el grup ha de saber qui té necessitat de 
més ajuda, de recolzament i d’ànims per dur a terme el que se n’espera. Com més 
petit sigui el grup, major serà la responsabilitat individual;
l’ús freqüent de les competències interpersonals i de grups petits – : els alumnes han 
d’aprendre a conèixer-se bé i a tenir-se confiança, a comunicar-se de manera exacta 
i sense ambigüitats, a acceptar-se i a donar-se suport recíprocament, a resoldre els 
conflictes de manera constructiva, a prendre decisions conjuntament;
el tractament cognitiu per part del grup – : els membres han de reflexionar regularment 
conjuntament sobre la seva manera de funcionar i sobre les maneres de millorar 
aquest funcionament.

Així, mentre que en una classe tradicional en el millor dels casos els objectius dels 
alumnes poden ser independents els uns dels altres i, en el pitjor, oposats entre si 
(guanyador-perdedor), en una classe estructurada pel professor de manera cooperativa, 
els objectius van lligats de manera positiva (guanyador-guanyador). Aquesta manera 
de funcionar augmenta evidentment la quantitat i la qualitat de les interaccions entre 
alumnes. 

El rol del professor s’hi troba necessàriament modificat. Evidentment, una part del 
seu treball consisteix a proporcionar sempre una ensenyança magistral (els alumnes 
escolten i prenen apunts), però també a fer treballar millor els alumnes de manera 
conjunta. El seu rol consisteix, doncs, a observar i a facilitar les interaccions i no només 
a ser l’especialista omniscient.

Nombrosos estudis han constatat els millors resultats obtinguts per l’aprenentatge 
cooperatiu davant de l’aprenentatge tradicional en diferents aspectes de la vida a la 
classe:

 en el pla personal: augment de l’autoestima. Les interaccions porten els alumnes a  –
considerar-se competents.
 en els plans cognitiu i escolar: millora de la motivació per aprendre; complexitat  –
del raonament i dels resultats escolars; generació més freqüent de noves idees i 
solucions, i millor trasllat del que s’aprèn d’una situació a una altra: tot el que no 
aconsegueix l’aprenentatge competitiu o individualista. Els alumnes aprecien més 
el professor i el veuen més comprensiu i col·laborador.
 en el pla relacional i social: disminució del racisme i del sexisme, dels actes incívics  –
i la delinqüència, de l’assetjament i la violència, així com de la toxicomania, millor 
integració dels alumnes discapacitats i augment dels comportaments altruistes.
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David i Roger Johnson van elaborar una metaanàlisis que sintetitza els estudis duts a 
terme amb alumnes molt diversos pel que fa al medi socioeconòmic, l’edat o el sexe, i 
que desemboca en els resultats següents64: 

A p r e n e n t a t g e 
cooperatiu comparat 
amb l’aprenentatge 
competitiu

A p r e n e n t a t g e 
cooperatiu comparat 
amb l’aprenentatge 
individualista

Resultats escolars 0.66 0.63

Apreciació interpersonal 0.65 0.62

Recolzament social 0.59 0.71

Autoestima 0.60 0.44

Cal precisar un valor de tall:

 0.20 es considera habitualment com un efecte “baix”. –
 0.50 es considera habitualment com un efecte “mitjà”. –
 0.80 es considera habitualment com un efecte “alt”. –

Així, l’efecte positiu de l’aprenentatge se situa entre mitjà i alt, fet destacable si tenim 
en compte que una metanàlisi aplega diversos estudis.

Un exemple molt interessant d’aprenentatge cooperatiu ens el proporciona l’experiència 
de Robert Pléty, professor de  matemàtiques65. El punt de partida va ser fortuït. En lloc 
de preguntar: “Ho heu entès?”, com feia habitualment, fa la següent pregunta: “Qui ho 
ha entès?” Una mà s’aixeca i Robert Pléty pregunta: “Pots explicar-ho als altres tal com 
ho has entès?” L’alumne es dirigeix a la pissarra i exposa el seu procés, amb els seus 
dubtes, reculades, intents i errors. La discussió s’inicia a la classe i fins i tot els alumnes 
menys interessats per les mates demostren una gran atenció.

Aquesta manera de presentar el tema condueix a Robert Pléty a posar en marxa una 
metodologia que transformarà la seva classe en un espai de veritable recerca-acció, i 
que involucrarà centenars d’alumnes. 

L’experiència es desenvolupa en tres temps:

1) es proposa un exercici que cada alumne ha de solucionar individualment en un 
full.

64. JOHNSON, R. T. & JOHNSON, D. W. (s. d.). An overview of cooperative learning. Document disponible a 
http://www.co-operation.org/pages/overviewpaper.html.
65. PLÉTY, R. (1996). L’apprentissage coopérant, Lió, Presses universitaires de Lyon. 
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2) grups (de 2, 3 o 4 alumnes) fan un exercici semblant a l’anterior sense que 
hi hagi hagut cap correcció o apreciació del treball efectuat anteriorment. Cada 
alumne ha de redactar la solució en un full. 
3) es corregeixen els treballs individuals i el treball col·lectiu.

Per començar, aquest exercici demostra que, després d’una classe, només un 40% dels 
alumnes aconsegueix resoldre un petit problema dels que s’hi han tractat. D’altra 
banda, de 704 alumnes que fallen en el treball individual, 287 troben la solució 
correcta en el treball cooperatiu -és a dir, es millora en més d’un 40%. Cal destacar la 
situació particularment interessant de grups d’alumnes en què el 100% erren l’exercici 
inicial, però que en fer-lo col·lectivament un 24% n’aconsegueix la solució correcta. 
Com destaca en Robert Pléty: “és l’aspecte més inesperat de l’experiència, però també 
el més encoratjador”.

Aquest professor va filmar els seus alumnes, amb el seu permís i el dels seus pares, 
i va observar-ne la manera de funcionar. Una primera conclusió és que els alumnes 
s’impliquen molt en la feina, es preocupen pel rigor i utilitzen regularment els seus 
coneixements anteriors. D’altra banda, actuen d’una manera molt diferent de la que 
utilitza el professor a classe: el professor explica bàsicament en forma d’afirmacions, 
d’una manera lineal i deductiva (A comporta B que comporta C). En canvi, les 
explicacions dels alumnes contenen sobretot propostes fetes com a hipòtesis de 
treball. És a dir, si un alumne enuncia un resultat, és freqüent que un altre verifiqui 
immediatament el resultat amb un càlcul. Avancen bàsicament a través de l’assaig-
error… i aconsegueixen sovint trobar la solució al problema.

el desenvolupament positiu a través de la reflexió

En aquest moment cal prendre el mot ‘reflexió’ en un sentit ampli, ja que es tracta 
tant dels valors que desitgem defensar, de les reflexions sobre nosaltres mateixos i 
sobre l’existència o, fins i tot, de la sensibilitat artística. Us parlaré tot seguit de tres 
experiències: la filosofia amb els nens, l’aprenentatge cooperatiu i les orquestres a 
l’escola.

la filosofia amb els nens

L’expressió “filosofia amb els nens”, iniciada per Matthew Lipman66, es presenta 
de manera molt diferent d’una classe de filosofia a l’institut. Per començar, està a 
l’abast de tothom, fins i tot si té com a fonaments sòlides bases extretes de la tradició 
filosòfica clàssica. De fet, moltes d’aquestes experiències van tenir lloc en barris molt 
desafavorits. D’altra banda, l’objectiu no és que els nens estudiïn i aprenguin filosofia, 
sinó que en facin ells mateixos! El programa pretén, doncs, fer-los pensar per ells 

66. LIPMAN, M. (1995). A l’école de la pensée, Brussel·les, De Boeck Université. 
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mateixos i per a ells mateixos, especialment amb el consegüent desenvolupament de 
l’autonomia i del sentit de les responsabilitats.

En una experiència d’aquest tipus, un grup de nens o de joves, acompanyats per un 
animador amb formació específica, constitueixen una “comunitat de recerca”. El 
paper de l’adult no és el d’ensenyar o de fer passar un missatge en concret, sinó el 
d’estimular la capacitat de reflexió dels nens, d’ajudar-los a explicitar el que pensen 
i a anar fins al fons dels seus raonaments, un mica a la manera de Sòcrates, que feia 
reflexionar les persones fent-los preguntes ben triades, sense grans declaracions 
teòriques. Amb aquest objectiu, els membres de la comunitat de recerca llegeixen 
junts una història que ha estat especialment creada per a aquest exercici i que suscita 
preguntes. Per a aquesta experiència es van escriure set novel·les per a nens i joves, 
adaptades a diferents edats; des de per a nens d’educació infantil fins per a joves de 
batxillerat. Aquestes històries retraten nens a qui els agrada pensar conjuntament 
sobre la vida quotidiana, i estan pensades al voltant de temes com el pensament lògic, 
el comportament ètic, la bellesa, l’amistat, la justícia, el llenguatge, i abracen tota una 
sèrie d’etapes de desenvolupament… Per exemple, una de les històries comença amb 
la següent situació: un nen es desperta i, després d’obrir els ulls, es pregunta si està 
despert o si somia estar despert. En una de les històries destinades als més grans un 
jove és acusat de vandalisme en una escola; aquest argument permet abordar temes 
com la funció d’una llei, l’equilibri entre la llibertat individual i les necessitats de la 
societat, la naturalesa de la burocràcia, etc.

Després de llegir un fragment de text, l’animador reuneix les preguntes que la història 
suscita entre els participants i, tot seguit, el grup es posa d’acord per debatre dues o 
tres qüestions. Llavors comença la discussió, que s’ha de moderar amb molta cura per 
evitar que el debat no esdevingui simple xerrameca. Aquesta pedagogia està basada 
essencialment en el diàleg i en la cooperació entre alumnes. El mateix procés de treball 
de la comunitat de recerca porta així els nens a practicar alguns valors, com ara el 
respecte mutu i la tolerància.

De vegades, els resultats positius d’aquest mètode són impressionants. Tot i que 
la filosofia amb els nens té com a objectiu principal desenvolupar les competències 
cognitives, comporta també tota una sèrie d’altres conseqüències positives. S’ha 
constatat una disminució dels abandonaments escolars, l’augment del nivell escolar 
dels alumnes amb dificultats, una millor resistència a les ofertes de droga… bàsicament 
perquè els alumnes han après a reflexionar sobre les conseqüències dels seus actes. La 
filosofia amb els nens també desenvolupa l’autoestima, la creativitat, l’esperit solidari, 
la capacitat de fer preguntes i d’arribar a conclusions amb els altres nens del grup. 

El recull de testimonis d’alumnes canadencs que llegireu tot seguit dóna una idea de 
la diversitat de competències que estimula aquesta activitat: “he après a escoltar els 
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altres, a conèixer-me i a conèixer els altres”; “he descobert la meva intel·ligència”; 
“sempre vaig ser molt tímid per parlar. Ara me’n sorprenc”; “admiro molt la filo, ja que 
aprenem a expressar-nos i desenvolupem l’autoestima. Podem donar la nostra opinió, 
el que pensem, i el nostre punt de vista com volem. Aprenem a conèixer-nos millor i a 
respectar els nostres companys. És formidable i interessant ser un grup de joves i fer-
nos més autònoms i responsables expressant i dient el que pensem”. La filosofia amb 
els nens també permet als nens descobrir un sentit a la seva vida.

Aquesta experiència està adaptada, fins i tot, als nens amb grans dificultats. A les 
Filipines, l’associació Childhope va posar en marxa un taller de filosofia adaptat als 
nens del carrer, dinamitzat per persones ben formades en la matèria. Els educadors 
de carrer van participar en l’experiència que va resultar reveladora. Per començar es va 
arribar a la conclusió que, contràriament al que es pensava, molts dels nens del carrer 
eren perfectament capaços de concentrar-se en un debat coherent, fins i tot durant 
hores. En acabat, alguns comentaris aparentment anodins sovint permeten abordar 
diferents elements dolorosos de la seva història personal.

les orquestres d’escola

La situació de l’educació musical a França és irrisòria: només el 2% dels nens reben 
educació musical, mentre que a Alemanya en són el 80%, i el 100 % al Japó i al Canadà. 
Jean-Claude Decalonne, comerciant d’instruments musicals, va voler compartir el seu 
amor per la música amb els joves67 i va decidir mobilitzar-se per crear orquestres a les 
escoles. Va trobar-se amb el director d’una escola d’una zona d’educació prioritària 
dels afores de París, que li va respondre: “Tinc una classe de 5è68, amb 25 alumnes i no 
aconseguim manegar-los. Els vol?” “Els vull!”, va respondre Decalonne.

Temps més tard, arriba a l’escola amb un jove director d’orquestra i 25 instruments 
de vent: flautes, clarinets, trompetes… i proposa a cada nen que n’esculli un i, fins i 
tot, que se l’endugui a casa. Explica a cadascun la manera de tocar-lo i els diu: “Viureu 
grans moments. Servireu d’exemple. Comporteu-vos dignament.” Va funcionar. Els 
professors de l’escola estaven sorpresos! Els alumnes que s’acostumaven a barallar, 
van començar a ajudar-se els uns als altres.

Els alumnes es fan seu el joc, i J.C. Decalonne els du a Musicora, el saló de la música 
clàssica, on els alumnes assetgen els músics a preguntes. Aquests alumnes músics 
formen ben aviat una orquestra que toca davant de periodistes i d’uns quants escollits. 
Des de llavors, el moviment s’escampa com una taca d’oli, fins al punt que l’any 2006 ja 
hi ha 150 classes d’orquestra a les escoles. I el doble a començament del curs 2007.

67. He extret aquesta història de l’obra de Laurent De Cherisey (2008). Recherche volontaire pour changer le 
monde; Les clés du succès de ceux qui l’ont fait, París, Presses de la Renaissance, p. 159-166.
68. Corresponent a 1r curs d’ESO. [Nota de la T.]
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Aquí teniu el testimoni del jove Rachid, que il·lustra a la perfecció la transformació que 
va provocar aquesta iniciativa: “Al principi, tenia odi contra tot el que no s’assemblava a 
la meva família. Odi com a defensa i com a mitjà d’expressió. Odi de l’escola i de tots els 
alumnes i profes de pell pàl·lida que els fa sentir-se superiors a nosaltres: àrabs, negres 
o asiàtics. Al menys, tal com jo ho veia…! Un dia, aquest gran gal ros entra a classe. Vaig 
pensar que ens el menjaríem amb patates però estàvem a classe de música... així que el 
vam deixar parlar. Va ser estrany… Deia que volia deixar-nos instruments, que un tio 
vindria a ajudar la Mireille (la profe de música) i que faríem una orquestra… I que si 
curràvem bé, faríem concerts fora del nostre barri… Des que vam muntar l’orquestra, 
l’ambient a la classe va canviar. Fèiem un munt de coses guais junts; vam anar a tocar 
al costat del mar, a ciutats que volien prendre exemple de nosaltres. Te n’adones, 
tio?! Vam convertir-nos en exemples. De vegades, venia gent al col·le per veure’ns. El 
Director estava sempre allà i semblava orgullós de nosaltres. Vaig canviar… em feia 
content veure’l feliç i no volia decebre’l. Va confiar en nosaltres i va fer tot el possible 
perquè la cosa funcionés per a nosaltres. Tots vam canviar l’opinió d’un munt de coses. 
Per exemple, ara sabem que no és inútil aprendre coses i escoltar durant les classes. 
La nostra classe de 3r és l’única de l’escola en què no hi ha hagut ni una sola hora de 
càstig… A 5è ens n’haguéssim avergonyit, però el resultat, avui, és que tots podem 
passar a 2n general si ho volem. Una cosa mai vista… Ja no hi ha problemes per a 
nosaltres. O sigui, visca la música a l’escola!”

Pel que fa a Jean-Claude Decalonne, continua el seu somni: que cada escola de França 
creï la seva orquestra.

el desenvolupament positiu a través de l’acció

Una de les maneres més eficaces de facilitar en un jove el fet de despertar el sentiment 
que l’existència té un sentit, consisteix a proposar-li implicar-se en una acció útil a la 
col·lectivitat.

Des de fa uns quants anys es desenvolupa en diversos països el que s’anomena 
aprenentatge servei. Entre les múltiples definicions, quedem-nos amb aquesta: “una 
filosofia, una pedagogia i un model per al desenvolupament de la col·lectivitat que 
integra el servei a la comunitat amb els objectius de desenvolupament personal i d’èxit 
escolar, per millorar el desenvolupament cognitiu i social, ensenyar les responsabilitats 
cíviques i reforçar les col·lectivitats69.”  
Aquest mètode s’introdueix a Espanya l’any 2002 i avui es practica a escoles i universitats 
espanyoles, especialment gràcies a l’impuls d’Arantzazu Martínez-Odría. 

Diferents investigacions científiques evidencien les relacions positives entre 

69. National youth leadership council (2005). Growing to greatness. P. 116. Document descarregable a 
http://www.nylc.org/objects/inaction/initiatives/g2g2005/G2G2005.pdf.
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l’aprenentatge servei i l’èxit escolar70. Els joves que provenen de medis més desafavorits 
són el qui en treuen més beneficis.

Els efectes positius es manifesten en diversos àmbits:

 en l’àmbit personal:  – millora de l’autoestima i del sentiment d’eficàcia personal, 
augment de la capacitat d’anàlisi, de presa de decisions, de resolució de problemes; 
disminució del consum d’alcohol i dels embarassos adolescents;
 en l’àmbit escolar:  – augment de la motivació, de la implicació en activitats escolars i 
del nivell escolar;
en l’àmbit relacional i social:  – aprenentatge de la vida de grup i de l’acció en comú, 
augment del sentiment d’utilitat i de pertinença a la col·lectivitat, disminució de 
la delinqüència.

Per acabar, m’agradaria presentar-vos dues experiències on són els joves els que estan 
a l’origen d’iniciatives particularment eficaces i fructíferes.

associació Les Craignos de lille

L’any 1982, un grup de joves de Lille, al nord de França, considerats com a predelinqüents 
per les autoritats públiques locals, s’estructura en associació per rebre els fons de les 
noves polítiques de la ciutat especialment de la primera operació “Prevenció d’estiu”. 
Progressivament, posen en marxa diverses accions en l’àmbit sanitari i social per 
als joves: cooperativa d’allotjament, accions de prevenció de la delinqüència i de la 
toxicomania, centre de postcures, centre de lleure. Aquestes accions, que pretenen 
restablir la vida social al barri i ajudar les joves generacions a escapar de la delinqüència 
i de les toxicomanies, els donen una certa credibilitat, fins al punt que se’ls reconeix 
oficialment com a club de prevenció.

Per la manca d’interès dels joves cap a les estructures del barri ja existents, l’associació 
Les Craignos esdevé a poc a poc el veritable interlocutor del barri per a les autoritats 
locals. Avui, són els interlocutors indispensables dels responsables públics locals, 
en un barri on aquests vincles entre habitants i responsables oficials gairebé havien 
desaparegut.

l’experiència de craig Kielburger 

Potser recordeu Iqbal Masih, un nen del qual se’n va parlar molt fa uns quants anys. Es 
tracta d’un jove paquistanès, que va ser venut com a esclau pels seus pares als quatre 

70. MARTINEZ-ODRIA, A. (2005). Civicus, Literature review, Valladolid, General foundation of the 
university of Valladolid. Document disponible a http://www.civicus.lt/databases/Literature%20review_Spain.
pdf. SCALES, P. C. & ROEHLKEPARTAIN, E. C. (2005) Can Service-Learning Help Reduce the Achievement 
Gap? New Research Points Toward the Potential of Service-Learning for Low Income Students, Growing to 
Greatness 2005, 10-22, National Youth Leadership Council, Minnesota. Park N. (2004). Character Strengths 
and Positive Youth Development, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 591, 
40-54.

Conferència de cloenda



249Jacques Lecomte. El desenvolupament positiu de la joventut

anys per treballar en una empresa de maons, i després en un taller de teixidors. Eshan 
Ullah Khan, president del Front d’Alliberament contra el treball forçat dels nens al 
Pakistan, va ajudar a alliberar-lo. Des dels 10 anys, el jove Iqbal va lluitar contra el 
treball dels nens i va recórrer el món per lluitar per la seva croada. L’any 1995, però, 
amb 12 anys, va morir al seu poble, Muridke, probablement a mans dels membres de 
la màfia del tapís.

Craig Kielburg, un jove canadenc de 12 anys, la mateixa edat que Iqbal, va llegir la 
notícia de la mort del nen en un diari i es va revoltar. Es va dir que els joves haurien de 
mobilitzar-se per ajudar-ne d’altres. Va fer un petit discurs als seus amics de classe, va 
repartir còpies de la notícia i va demanar voluntaris; es va crear, llavors, l’associació Free 
the Children, l’eslògan dels nens indis que es manifesten contra l’esclavitud. Setmanes 
més tard, tenien un estand a la Fira de Toronto. Van iniciar una campanya de recerca 
de fons que va aconseguir un èxit inesperat. Ràpidament, es va iniciar el finançament 
de dos projectes: un nou centre de readaptació per als nens alliberats dels tallers, a 
l’Índia, i un centre de salvaguarda per als nens amenaçats de ser venuts als països del 
Golf, a Bangladesh.

Dos anys més tard, Free the Children agrupa les energies de nens de vint països del món, 
i s’ha compromès a construir 25 escoles rurals a Llatinoamèrica, 7 escoles a l’Índia, i a 
distribuir 100.000 maletins escolars i sanitaris.

Avui, l’associació és present a 35 països, compta amb cent mil membres, i és 
col·laboradora de l’ONU. Entre altres iniciatives, contribueix a construir 450 escoles 
primàries a l’Àsia i l’Àfrica… gràcies a la solidaritat de milers de nens de tot el món. 

Us he presentat un ampli ventall de situacions en què els nens i els joves poden 
implicar-se de manera positiva en l’existència, i en què els adults poden tenir un paper 
important de catalitzador. 

M’agradaria acabar amb una observació:

De vegades, retraiem a les persones motivades per bons sentiments de no ser gaire 
realistes ni pragmàtiques. El conjunt d’estudis presentats aquí mostren que els valors 
i les actituds com ara la cooperació, la confiança, la responsabilització, el respecte, 
la sensibilitat amb l’altre i l’empatia són les maneres més eficaces d’ésser i d’actuar. 
D’alguna manera, hi ha una unió de la moral i del pragmatisme, de l’ètica de convicció 
i de l’ètica de responsabilitat. I ja per acabar direm que:

“la millor manera de ser realista i pragmàtic, 
és ser profundament idealista.”
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conclUsIons de les VII Jornades 
de serVeIs socIals d’atencIó PrImàrIa

Comitè Organitzador-Científic de les VII JSSAP.

Un cop celebrada la setena edició de les Jornades de Serveis Socials d’Atenció Primària, 
i a partir, d’una banda, de les intervencions i les exposicions dels ponents que hi han 
participat, així com de les comunicacions i els pòsters presentats pels professionals, i, 
d’altra banda, de les valoracions dels i de les assistents, volem posar al vostre abast les 
conclusions extretes, que podran ser una referència per als reptes de la nova etapa dels 
serveis socials bàsics.

I en què contribueix el treball en xarxa en aquests moments? Per donar resposta a 
aquesta pregunta, hem volgut recollir les conclusions en tres eixos: la ciutadania i la 
comunitat, els professionals i l’organització.

la ciutadania i la comunitat

Amb la nova Llei de Serveis Socials i la Llei de la promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència, s’obre una nova etapa en què 
l’accés als serveis socials esdevé un dret universal per a la ciutadania. Aquestes lleis 
han de garantir i assegurar el respecte per la dignitat de totes les persones en totes les 
etapes de la seva vida, ja que els ciutadans i ciutadanes i els seus drets són els referents 
fonamentals per a la consolidació de l’Estat del benestar. 

Així mateix, han de permetre que la infància i el jovent creixi i desenvolupi la seva 
autonomia, i garantir-ne les necessitats de comunicació i de consideració, així com 
l’establiment de normes estructurants, necessàries per a aquest desenvolupament 
afectiu, cognitiu i social71.

Aquest dret d’accés universal, però, dependrà també de l’ús que en faci la ciutadania i 
del fet que el faci efectiu; en aquest sentit és positiu vincular la llei a un compliment de 
terminis des de l’Administració que permeti i garanteixi el dret a recórrer per part de 
la ciutadania. L’ús que ha fet la ciutadania dels mitjans de comunicació ha generat un 
debat social al voltant d’aquestes lleis.

Però no n’hi ha prou amb l’establiment de normes noves que regulin l’accés als serveis 
socials, cal una coordinació millor dels serveis i les entitats implicats per tal de reportar 
beneficis reals a la ciutadania; i és aquí on el treball en xarxa esdevé un element clau.

Els serveis socials bàsics han d’escoltar i copsar les xarxes ja existents creades per a la 
ciutadania al seu territori, atendre les persones des de la proximitat i permetre que 

71. Aspectes que es veuran regulats per la futura Llei d’Infància.
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els ciutadans i ciutadanes esdevinguin protagonistes i agents implicats en la xarxa. 
Cal mobilitzar el col·lectiu i descobrir-ne les necessitats individuals o familiars, i no 
esperar que la demanda arribi als espais dissenyats per a l’acció social; els projectes 
socials comunitaris demostren que la feina desenvolupada a partir d’una necessitat 
detectada i treballada a temps ajuda i contribueix a la millora de la qualitat de vida de 
les famílies i de la comunitat.

Tot i això, hem de ser conscients que la societat està en canvi permanent i les xarxes 
comunitàries també; això en territoris concrets pot arribar a generar cohesió i fortalesa, 
però la realitat és diversa i en altres territoris encara hi ha debilitat i fractura social.

Per aquesta raó, la nostra tasca ha de possibilitar la cohesió de les xarxes ja existents i 
la creació de noves, a partir del treball en xarxa de qualitat de tots els i les professionals 
implicats, amb la qual cosa es permetrà que els ciutadans i les ciutadanes, la comunitat, 
n’esdevinguin protagonistes.

nosaltres: els i les professionals

El nou marc jurídic ha d’integrar el treball en xarxa i al mateix temps l’acció en xarxa 
ha d’estar plenament legitimada per les institucions que la impulsen, ja que, en cas 
contrari, reproduirà la marginalitat pròpia de les problemàtiques que aborda i pot 
arribar a produir l’expulsió de la xarxa.

La fortalesa de l’Administració, que gestiona els diners públics, té una cara visible que 
són els i les professionals, que són els qui han de creure en aquesta fortalesa, però 
si el personal no està motivat, format i retribuït, l’aplicació de les legislacions se’n 
ressentirà. Els i les professionals necessitem els instruments i els recursos necessaris 
per afrontar els nous reptes de manera conjunta, hem de tenir el màxim protagonisme, 
no la màxima responsabilitat. Si no es delega i es confia en els i les professionals, 
aquests no poden prendre decisions que són necessàries per seguir avançant en el 
procés: com acceptar i promoure decisions que els membres de la xarxa resolguin, per 
un consens democràtic elaborat.

Com a professionals, també tenim drets i deures i hem de reivindicar els recursos 
necessaris per desenvolupar satisfactòriament la nostra professió i informar-ne els 
responsables màxims.

Per tal d’arribar a un treball amb la comunitat, cal iniciar una xarxa de coordinacions 
i col·laboracions, ja que aquests projectes grupals i/o comunitaris varien la manera 
d’organitzar el treball i la intervenció social. Els agents socials que hi intervenen són 
diversos i això fa que existeixin interpretacions variades sobre l’acció social que cal 
desenvolupar i que han de convergir i s’han de consensuar. Per tant, hem de tenir molt 

Conclusions
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present situar-nos de cara als altres agents socials de manera proactiva, des d’allò que 
podem construir i no des de postures projectives (exigint i/o dipositant en l’altre), així 
com crear interdependències entre els participants.

Hem d’evitar caure en les relacions entre els agents socials vinculades només a la 
presència de situacions problemàtiques, així com en l’excés de burocràcia, dos aspectes 
que fan perillar la coordinació i que no afavoreixen el desenvolupament del treball 
compartit.

El treball en xarxa suposa uns beneficis per a tots els agents a nivells diferents: de la 
producció del saber, de la millora de la qualitat assistencial, de millora de la cooperació 
entre serveis i de l’eficiència de l’atenció; així mateix, esdevé una cura entre els 
professionals que permet aprendre i avançar conjuntament.

En l’àmbit personal, i com a contribució al treball en xarxa, la cura d’un mateix i de 
l’equip del qual formem part, es pot realitzar a través de les reunions d’equip, l’espai de 
supervisió, la renovació del coneixement i la formació contínua.

Com a reptes que cal resoldre i aconseguir, i si el treball en xarxa comença a consolidar-
se, hauríem de parlar de la protecció de dades i del consens de protocols d’actuació 
i circuits, amb treball transversal i entre institucions i amb respecte pels circuits 
administratius, però sense oblidar la conversa i l’escolta, que són fonamentals.

A mena de resum, i des del nivell dels i de les professionals, el treball en xarxa ha 
de permetre que el projecte avanci de manera progressiva, i que se’n sincronitzin les 
velocitats diferents, sense que s’obri una bretxa excessiva entre el lideratge del projecte 
i el conjunt de professionals que l’integren, ni entre els professionals i els responsables 
polítics, ni entre professionals i usuaris.

organització

Estem en un moment en què hem avançat molt per a la consecució de drets socials; 
per tal de no debilitar els que ja hem conquerit, s’ha de dissenyar un model relacional 
nou entre el tercer sector i les administracions públiques que estructuri un únic sector, 
públic i privat, per al benestar social.

Hem de dir que pel que fa a l’organització municipal s’han creat comissions tècniques 
de serveis socials per tal que la informació i el debat tècnic circuli i impregni tota 
l’organització; això ens constata que s’està tendint a una cultura organitzativa basada 
en el treball transversal i amb l’objectiu d’enfortir i de promocionar el treball en 
xarxa.

Però potser també ens cal repensar el model actual de plans comunitaris (lligats als 
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plans educatius d’entorn, pla comunitari de salut, pla de barris, etc.) ja que aquesta 
proliferació de plans corre el risc de pervertir la perspectiva integral inicial dels plans 
comunitaris.

Cal aprofitar la pràctica diària i l’aplicació d’experiències concretes per poder modificar 
i transformar la cultura organitzativa.

Així mateix també es plantegen reptes de futur a escala organitzativa, com ara 
potenciar la confidencialitat en espais per compartir informació, l’ús de les noves 
tecnologies per apropar virtualment els diferents agents del territori i, com a un dels 
aspectes que considerem més importants, que les organitzacions es plantegin l’espai 
de supervisió com un espai per al procés i el creixement de l’equip, com a cura del i de 
la professional.

La participació i l’assistència elevades a aquestes setenes jornades ens permet constatar 
dos aspectes que valorem molt positivament; d’una banda, la seva consolidació com 
a espai de reflexió, formació i creixement de qualitat dels i de les professionals dels 
serveis socials; de l’altra, la importància i la rellevància que el treball en xarxa, lema 
d’aquesta edició, té per a tots els i les professionals que treballem en l’atenció directa 
com una de les eines i els recursos que cal potenciar i millorar.

Queden molts reptes i moltes millores per aconseguir per a la consolidació del treball 
en xarxa de qualitat, en què disposem dels recursos i instruments necessaris per 
desenvolupar la nostra tasca; amb aquestes jornades, hem volgut continuar el debat 
iniciat a la segona edició, sota el lema «Subjecte i xarxes socials. Estratègies d’acció 
comunitària».

Cal convidar a la participació activa de la ciutadania a la xarxa i fer extensiva aquesta 
participació a les jornades per poder treballar junts, professionals, comunitat i 
administracions, compartir i generar processos de canvi que ens permetin esdevenir 
protagonistes de la xarxa de la qual formem part.

Conclusions
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InForme sobre les aValUacIons de les VII JssaP

Tot seguit us exposem el resultat de les avaluacions fetes per les persones assistents a 
les VII Jornades de Serveis Socials d’Atenció Primària.

Cal remarcar que està basada en els 147 fulls d’avaluació que ens van entregar, que 
representen el 28% del total d’assistents.

metodologia i organització

Organització de les Jornades 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Adequació dels espais
-Auditori
-Sala 1
-Sala 2

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Programa musical 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Metodologia utilitzada (ponències, 
comunicacions, taules rodones)

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Nivell de participació dels assistents 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
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continguts i ponents

Tema general de les Jornades: 
Treballem en xarxa en el sistema de 
Serveis Socials

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Conferència inaugural: 
Usos possibles de la xarxa

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

-Espai 1
-Espai 2
-Espai 3 

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Taula rodona: Nou panorama legislatiu: 
consolidació de l’estat del benestar?

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Taula rodona: Supervisant professionals 
d’atenció primària: treball en equip i 
diagnòstic social

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Taula rodona: La ciutadania entre els 
sistemes d’educació, salut i serveis socials

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Conferència de cloenda: 
El desenvolupament positiu de la 
joventut. Una responsabilitat de tots els 
agents socials

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
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