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És la eina bàsica de comunicació del GAC i mitjà de 

transmissió per donar a conèixer la nostra activitat,  

metodologia de treball i iniciatives. 

A banda de donar a conèixer notícies d'interès,  

mantenir  activa una agenda formativa i anar donant 

compte de la feina feta pel grup, s’han inclòs dos 

 espais que pretenen ser fixes: “Els Llocs”, per acos-

tar als professionals aquells serveis o projectes de 

nova implantació o menys coneguts de la ciutat i  

“Les trobades”, on es fa difusió dels projectes  

cooperatius entre diferents entitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...comença al març del 2013, quan un grup de professionals organitzen la primera trobada del GAC. Aquesta iniciativa pretén  

transcendir un model centrat, quasi exclusivament, en l’atenció individual de casos i l’establiment d’estructures (protocols) per  

aconseguir dels professionals l’adopció d’una visió global i comunitària dels serveis i una actitud de col·laboració.  

El proper mes de novembre de 2014 es duran a terme les IV Jornades del GAC.  

 

Aquesta és part de la feina feta i les línies en que actualment treballa el GAC : 

 
...un grup de treball organitzat i composat per professionals socials dels diferents dispositius públics i privats, ubicats a la 

zona centre de Badalona,  amb l’objectiu de fer activitats de  formació, intercanviar experiències i procediments, millorar el 

coneixement dels recursos i les persones que hi treballen, i servir de grup de “distrès”  professional.  

Tot això amb la finalitat última de millorar l’atenció als usuaris des de una perspectiva global i coordinada. 

 
 

 

CAÑADAS RUEDA, Rosa:             TREBALL SOCIAL. HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA-BSA. 

GÓMEZ ALEIXANDRE, Laia:         COORDINADORA CLUB SOCIAL BADIU. AFAMMEBAM. 

ROVIRA PORTA, Genoveva:        EDUCACIÓ SOCIAL. SERVEIS SOCIALS SBAS1. AJUNTAMENT DE BADALONA. 

RUIZ TEJERO, Pilar:                    CAP DE SERVEIS SOCIALS SBAS1 I 5. AJUNTAMENT DE BADALONA. 

SÁNCHEZ GARCÍA, Macarena:     TREBALL SOCIAL. ABS DE MARTÍ JULIÀ. BADALONA –BSA. 

SÁNCHEZ LEYVA, Pedro:           TREBALL SOCIAL. CSMA I de BADALONA-IMSP. 

VEGA GARCÍA, Joan Carles:       TREBALL SOCIAL. ABS DE NOVA LLOREDA. BADALONA-BSA. 

 

Les  jornades són l’acte de trobada de tots els membres 

del GAC, al qual han estat convidats tots els professio-

nals socials del sector i alguns de supra-sector.  

Combinant propostes imaginatives i novedoses, com 

ara, presentacions, rol playing, dinàmiques  grupals,... 

amb altres més formals i habituals: xerrades 

d’experts, d’usuaris, grups de treball, autoformació,... 

Les jornades han servit per consensuar les línies de 

treball del grup i, fins el moment, per treballar el tema 

de les coordinacions, sobre el que s’ha redactat un do-

cument/decàleg de bones pràctiques professionals. 

A les properes jornades està previst iniciar un treball 

sobre el tema dels Recursos del sector i el professional 

com a recurs. 

Les trobades esdevenen l’essència de l’acció comunità-

ria i d’un veritable treball cooperatiu i de col·laboració 

entre professionals i entitats.  

El GAC vol servir com a plataforma per posar en marxa 

i difondre propostes de treball conjunt. El GAC ha de 

servir com a punt de partida per canalitzar energies i 

ajudar a difondre-les. 

En aquest marc, al 2014, ha vist la llum el Projecte Vo-

luntaris Activament (on col·laboren el Club Social el 

Badiu i vàries de les residències de l’Institut Municipal 

de Serveis Personals de Badalona) i un projecte de 

formació en Salut Mental adreçat a professionals de 

l’EAIA en col·laboració amb el CSMA1 de Badalona. Al-

tres projectes i idees es troben ara en fase embrionà-

ria i de ben segur que la participació en futures  activi-

tats generarà noves idees cooperatives. 

gacbdn.blogspot.com 

Les activitats del GAC estan organitzades a través d’un grup motor, actualment composat per 7 professionals de diferents serveis (renovable  

periòdicament) que proposa i organitza els continguts i les logístiques de les activitats, recull les iniciatives d’altres membres i gestiona la  

comunicació. Algunes tasques s’encarreguen a grups de treball específics. 

Les activitats i línies d’acció del grup es debaten a les jornades on la participació és individual (no institucional) i horitzontal (no jeràrquica, els caps 

de serveis o directors que hi  participen ho fan en qualitat de professionals aportant el seu saber i experiència des d’una perspectiva igualitària). 

Totes les activitats s’avaluen incidint especialment en la utilitat vers la tasca, el desenvolupament professional i la generació d’identitat comunitària i 

cooperativa. Aquestes avaluacions són la base del treball de les noves iniciatives endegades. 

  

Quantitatius:  

· La participació a les Jornades ha tingut una 

 mitjana d’uns 50 professionals (prop del 80% dels 

convidats a cadascuna d’elles).  

· El blog (del que fins ara no s’havia fet difusió  

externa) compta ja amb més de 1500 visites, el que 

mostra que és una eina de comunicació  

efectiva.  

· La valoració de les activitats dutes a terme fins al 

moment és excepcional com reflecteixen les  

avaluacions de les mateixes.   

Destaca especialment el format “passejada” amb 

una valoració sobre el concepte d’aquesta proposta de 9,8. 

Qualitatius:  

 

· Foment del coneixement dels professionals del territori. 

En el punt inicial de la iniciativa aquest coneixement  

 (en persona) va ser valorat amb un 4,52 sobre 10. 

· Millora del coneixement dels serveis, procediments,  

projectes,...del territori. 

· Millora de les coordinacions i augment de la consciència 

d’identitat col·lectiva i cooperativa interprofessionals i  

interserveis. 

· Sorgiment d’iniciatives de treball cooperatiu (Trobades) 

que optimitzen recursos i cobreixen necessitats mútues. 

Núria Aguado, Maite Batet, Elena Bolancer, Erika Bou, Laura Bueno, Alicia Buil, Rosa Cañadas, Vicky  

Casanovas, Yolanda Camacho, Sonia Degracia, Anna Espinosa, Esther Estallo, Angeles Fernández, Enric 

Fernández, Carmen Fillola, Diana García, Dori García, Maite García, Montse García, Laia Gómez,  

Deme González, Anna Gressa, Jordi Heras, Cristobal Hidalgo, Núria Homar, Susanna Lara, Paola Latorre, 

Juanjo López, Maribel Marí, Dora Martínez, M.Carmen Martínez, Sandra Martínez, Laura Mestres, Celia 

Morcillo, Agnés Mullor, Laura Pérez, Magda Pola, Genoveva Rovira, Mar Ruiz, Pilar Ruiz, Susana Rios,  

Macarena Sánchez, Pedro Sánchez, Gabi Stero, Manel Valverde, Joan Carles Vega i molts altres  

company@s que esperem que s’afegeixin.   

 

Són una activitat adreçada a 

millorar el coneixement dels 

recursos socials de la nostra 

ciutat. Es tracta d’una jornada 

dedicada a visitar diferents 

recursos units per un fil conductor. A cadascun d’aquests  

serveis un representat de l’entitat que el gestiona fa de guia i 

explica la feina que fan, com l’organitzen, qui i com pot  

accedir, sovint a través de dinàmiques que permeten copsar 

millor el funcionament del servei. Això, permet conèixer “in 

situ” i de primera mà els recursos del territori. Cada  

passejada estableix una sèrie de Punts de trobada, de tal  

forma que es pot entrar i sortir de l’itinerari en el moment 

que es vulgui en funció de la disponibilitat horària o els  

interessos de cadascú. 

La primera edició de “Les passejades” va tenir lloc el passat 

28 de març i va estar destinada a conèixer diferents recursos 

destinats a treballar amb les situacions de pobresa.  

Actualment es treballa en la segona edició “passejada per la 

disminució psíquica” que es durà a  

terme al mes de novembre.  


