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RESUMS DE LA TESI DOCTORAL

A continuació es fa una síntesi de la tesi doctoral en tres idiomes: català, castellà i 

anglès.   

RESUM DE LA TESI DOCTORAL 

Els serveis socials (SS) són el conjunt de serveis que ha creat l’Estat per garantir el 

benestar i la qualitat de vida de les persones. Amb l’aprovació de la Llei 12/2007, d’11 

d’octubre, de SS es volia posicionar els serveis com el quart pilar de l’estat del 

benestar. L’inici de la crisi a l’any 2008 va dificultar poder-ho fer i va suposar un 

estancament en l’evolució dels serveis, els quals encara en noten els efectes.  

Des de fa temps es qüestiona la resposta que es dona des de l’Estat i els SS a la 

realitat actual i per això es veu la necessitat de formular un nou model de SS, un 

model que ha d’estar consensuat en l’àmbit territorial i que ha de centrar el seu 

enfocament en la persona i en el seu entorn, per tal de donar una resposta més 

ajustada a les necessitats de la població.  

La tesi doctoral treballa dos grans aspectes: fa una aproximació a l’estat actual dels 

SS i fa una anàlisi i una reflexió sobre les intervencions socioeducatives i el paper de 

les persones ateses. La recerca s’emmarca dins el context dels SS, però les reflexions 

entorn de la intervenció socioeducativa es concreten en els serveis bàsics d’atenció 

social (SBAS), el servei que fa de porta d’entrada al sistema de SS.   

Per tant, l’objecte d’estudi gira entorn dels elements clau següents: els SS, la 

intervenció socioeducativa i el subjecte d’intervenció (la persona atesa i el seu entorn). 

La tesi fa, per una banda, una conceptualització dels elements clau i valora la 

premissa i la hipòtesi mitjançant diferents entrevistes en profunditat a professionals i 

experts en l’àmbit. Les conclusions han donat una radiografia sobre l’estat dels SS-

SBAS i sobre el funcionament de les intervencions socioeducatives als SBAS, que s’ha 

complementat amb diverses opinions i aportacions personals que ajuden a reforçar 

l’apoderament dels SS i a enfocar l’essència dels SBAS. Per altra banda, la tesi fa 

dues propostes que tenen per objectiu millorar l’enfocament de les intervencions: una 

nova proposta de tipologia de persones susceptibles a ser ateses i una proposta de les 

fases per les quals passaria una persona durant un procés d’intervenció. 

Així, doncs, s’hi pot trobar un treball aprofundit d’anàlisi i de reflexió entorn dels SS-

SBAS i de la manera d’enfocar el treball en l’àmbit social. Les conclusions de la 
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recerca exposen la situació actual d’aquests serveis i esmenten els diferents elements 

que cal debatre i aprofundir per millorar els serveis i les intervencions amb les 

persones.  

Al llarg de la tesi s’aporten diferents idees i elements que poden ajudar a apoderar els 

SS i SBAS, i a elaborar un model d’atenció i d’intervenció més centrat en la persona i 

en el seu univers (entorn). L’apoderament dels SS s’aconseguirà si es fa una 

remodelació del sistema i de cada un dels serveis. Aquesta remodelació ha de donar 

més valor al fet que la persona i el seu univers (entorn) han de ser els objectius 

centrals dels serveis i de les intervencions. A més, s’han de crear uns SS flexibles i 

dinàmics que s’adaptin contínuament a la realitat i a les necessitats de la població, 

cosa que significa estar oberts i propers a la comunitat i fomentar la participació activa 

en els serveis.   

També s’ha d’apostar per formular en positiu les intervencions socioeducatives, donant 

un pes important a la capacitació i apoderament de les persones per aconseguir més 

autonomia (funcional, relacional i emocional) i qualitat de vida. Aquest enfocament del 

treball millorarà els resultats de les intervencions, del servei i del sistema de SS, i la 

visió que se’n té des de la societat i els estaments polítics. En el fons, la tesi aposta 

per donar protagonisme a les persones i per invertir en el seu futur, a través de fer un 

bon acompanyament i capacitació des dels SS.    

RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL 

Los servicios sociales (SS) son el conjunto de servicios que ha creado el Estado para 

garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Aprobando la Ley 12/2007, 

de 11 de octubre, de SS se quería posicionar los servicios como el cuarto pilar del 

estado del bienestar. El inicio de la crisis en el año 2008 dificultó la posibilidad de que 

esto ocurriera y supuso un estancamiento en la evolución de los servicios, los cuales 

aún notan sus efectos.    

Desde hace tiempo se cuestiona la respuesta que se da desde el Estado y los SS a la 

realidad actual y por eso se ve necesario formular un nuevo modelo de SS, un modelo 

que debe estar consensuado en el ámbito territorial y que debe centrar su enfoque en 

la persona y en su entorno para dar una respuesta más ajustada a las necesidades de 

la población.    

La tesis doctoral trabaja dos grandes aspectos: hace una aproximación al estado 

actual de los SS y hace una análisis y una reflexión sobre las intervenciones 

socioeducativas y el papel de las personas usuarias. La tesis se enmarca en el 
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contexto de los SS, pero las reflexiones sobre la intervención socioeducativa se 

concretan en los servicios básicos de atención social (SBAS), el servicio que hace de 

puerta de entrada al sistema de SS. 

Por tanto, el objeto de estudio gira en torno a los elementos claves siguientes: los SS, 

la intervención socioeducativa y el sujeto de intervención (la persona usuaria y su 

entorno). La tesis hace, por un lado, una conceptualización de los elementos clave y 

valora la premisa y la hipótesis mediante diferentes entrevistas en profundidad a 

profesionales y expertos en el ámbito. Las conclusiones dan una radiografía sobre el 

estado de los SS-SBAS y sobre el funcionamiento de las intervenciones 

socioeducativas en los SBAS, que se ha complementado con diversas opiniones y 

aportaciones personales que ayudan a reforzar el empoderamiento de los SS y a 

enfocar la esencia de los SBAS. Por otro lado, la tesis hace dos propuestas que tienen 

por objetivo mejorar el enfoque de las intervenciones: una nueva propuesta de 

tipología de personas susceptibles a ser atendidas y una propuesta de las fases por 

las que pasaría una persona durante un proceso de intervención.  

Así pues, se puede encontrar un trabajo profundo de análisis y de reflexión sobre los 

SS-SBAS y de la manera de enfocar el trabajo en el ámbito social. Las conclusiones 

de la investigación exponen la situación actual de estos servicios y exponen diferentes 

elementos que necesitan ser debatidos y profundizados para mejorar los servicios y 

las intervenciones con las personas. 

A lo largo de la tesis se aportan diferentes ideas y elementos que pueden ayudar a 

empoderar los SS y SBAS, y a elaborar un modelo de atención y de intervención más 

centrado en la persona y en su entorno (universo). El empoderamiento de los SS se 

conseguirá si se hace una remodelación del sistema y de cada uno de los servicios. 

Esta remodelación tiene que dar más valor al hecho de que la persona y su entorno 

(universo) tienen que ser el objetivo central de los servicios y de las intervenciones. 

Además, se debe crear unos SS flexibles y dinámicos que se adapten continuamente 

a la realidad y a las necesidades de la población, lo que significa estar abiertos y 

cercanos a la comunidad y fomentar la participación activa en los servicios. 

También se debe apostar para formular en positivo las intervenciones socioeducativas, 

dando un peso importante a la capacitación y empoderamiento de las personas para 

conseguir más autonomía (funcional, relacional y emocional) y calidad de vida. Este 

enfoque del trabajo mejorará los resultados de las intervenciones, los servicios y el 

sistema de SS, y la visión que se tiene desde la sociedad y los estamentos políticos. 
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En el fondo, la tesis apuesta por dar protagonismo a las personas y por invertir en su 

futuro, a través de hacer un acompañamiento y capacitación correctos desde los SS.     

SUMMARY OF PHD THESIS 

Social services (SS) are the set of services created by the State to guarantee people’s 

wellbeing and quality of life. The goal of Law 12/2007, of 11 October, on Social 

Services (SS), was to position these services as the fourth pillar of the welfare state. 

The onset of the economic crisis in 2008 frustrated this goal and stalled the progress of 

the services, which have yet to recover. 

The response of the State and the SS to today’s reality has been questioned for some 

time. It is deemed necessary to establish a new consensus-based SS model that 

focuses first and foremost on people and their environment in order to provide a 

response that better meets the population’s needs. 

This PhD thesis addresses two main aspects: on the one hand, it examines the current 

state of affairs regarding SS and, on the other hand, it analyses and reflects on social-

educational interventions and the role of users. Although the thesis is framed in the 

context of SS, the reflections on social-educational intervention focus on basic social 

care services (BSCS), which serve as the gateway to the SS system. 

Therefore, the object of study revolves around the following key elements: SS, social-

educational intervention and the subject of intervention (the user and his/her 

environment). First of all, the thesis conceptualises the key elements and assesses the 

premise and the hypothesis by means of a set of in-depth interviews with professionals 

and experts in the area. The conclusions offer an X-ray of the current state of SS-

BSCS and of the functioning of social-educational interventions in BSCS, 

supplemented with several personal contributions and opinions that help to foster the 

empowerment of SS and to focus the essence of BSCS. Secondly, the thesis makes 

two proposals to improve interventions: a new proposal concerning user types and a 

proposal related to the stages through which a person passes during an intervention 

process. 

As such, it aims to provide an in-depth analysis and reflection on SS-BSCS and on how 

to approach work in the social sector. The conclusions of the research lay bare the 

current situation of these services and set out various elements that must be debated 

and discussed in depth in order to improve the services and the interventions carried 

out with people. 
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The thesis offers different ideas and elements that may help to empower SS and 

BSCS, and to produce a care and intervention model that focuses more on the person 

and his/her universe (environment). The empowerment of SS can be achieved if the 

system and each one of its services is remodelled. This remodelling must attach 

greater importance to the fact that the person and his/her universe (environment) must 

be the central focus of the services and interventions. Furthermore, it is necessary to 

create flexible and dynamic SS that continuously adapt to the reality and needs of the 

population, which means being open and close to the community, fostering active 

participation in the services. 

A commitment should also be made to adopting a positive approach in social-

educational interventions, giving significant weight to the enabling and empowerment of 

people in order for them to achieve greater autonomy (functional, relational and 

emotional) and quality of life. This work approach will improve the results of 

interventions, services and the SS system, and the way in which they are viewed by 

society and the political establishment. Fundamentally, the thesis proposes putting the 

spotlight on people and investing in their future by means of the appropriate mentoring 

and enabling by SS. 
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PRIMERA PART. PRESENTACIÓ DE LA TESI DOCTORAL

En aquesta primera part, s’hi pot trobar la presentació del contingut de la tesi. S’explica 

quin és el tema principal i els continguts que es treballaran. A més es poden conèixer 

els objectius de la tesi, els elements que la configuren i l’estructura que té el document, 

entre altres qüestions. També s’elabora un apartat concret per especificar 

detalladament l’objecte d’estudi i la hipòtesi de la recerca. 

1. Introducció de la tesi doctoral

L’aprovació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials va fer pensar que 

s’estava davant de la consolidació d’un nou model de serveis (d’un canvi de cicle), que 

ajudaria a universalitzar l’accés als serveis socials (SS) i que facilitaria que els serveis 

es convertissin en el quart pilar de l’estat del benestar (Rustullet, 2008: 4).  

La crisi econòmica, social i política que es va iniciar l’any 2008 (un any després de 

l’aprovació de la Llei) va paralitzar el desenvolupament del sistema de SS i va 

provocar-ne l’estancament i el retrocés, cosa que en va desdibuixar la postulació com 

a quart pilar de l’estat del benestar. La crisi va implicar un canvi profund que va anar 

més enllà d’un tema conjuntural relacionat amb el cicle econòmic. Des de llavors s’està 

vivint un canvi d’època (inestable en si mateixa) que implica modificacions en el mercat 

laboral, en l’estructura tradicional de les famílies, en la globalització de l’economia, en 

la forma d’entendre la política, o es creen moviments socials alternatius, entre moltes 

altres (Subirats, 2012: 7; i Pelegrí, 2015: 55).  

Per tant, després d’aproximadament nou anys del seu inici, se’n continuen notant els 

efectes i es continua qüestionant la resposta que dona l’Administració al respecte. Els 

SS no queden exempts d’aquesta situació, ja que són el mitjà que utilitza l’Estat per a 

donar resposta a les desigualtats socials, i per això se’n qüestionen el model de treball, 

els resultats, la transparència en les accions, l’eficàcia i l’eficiència...    

Des de fa temps, els SS estan en un moment de construcció i consolidació que altres 

sistemes (com el de salut o el d’educació) ja han superat, i es veu la necessitat de 

crear un model diferent de SS que doni resposta a les necessitats actuals i a la nova 

manera de funcionar i de relacionar-se com a societat. Un model de serveis que sigui 

cohesionat, coordinat, territorialment equilibrat i amb projecció comuna, i que doni 

resposta a la nova realitat personal i social de la població (Generalitat de Catalunya, 

Col·lecció Eines 22, 2015: 5). 
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Per tot això, com diu Serra: “(...) caldria començar a treballar com més aviat millor en 

la reforma del sistema social; com més es dilati aquesta qüestió, més difícil serà 

corregir la situació (...)” (2010b: 20). Per tant, és necessari que el camp social elabori 

coneixement i recerca que ajudi a millorar el sistema, ja que com diu Rubio (2010: 21): 

“És en aquest moment de creixement, que la recerca i la innovació esdevenen 

elements fonamentals per construir un sistema de protecció sòlid i eficient davant els 

canvis socials globals i locals.”   

A més, cal fer un esment especial al fet que els SS són per excel·lència els 

encarregats de garantir que les persones, les famílies, els grups o la comunitat puguin 

viure una situació de benestar i tenir una qualitat de vida digna. Per això, cal enfocar 

aquesta etapa de construcció posant les persones i el seu entorn com a principal 

protagonista de qualsevol acció. La persona és la màxima coneixedora de si mateixa i 

per això cal promoure que tingui les capacitats bàsiques per superar-se i donar 

resposta als obstacles que li posa la vida. Tot i això, la inèrcia històrica dels serveis i la 

situació de crisi han provocat que encara ara gran part del temps dels professionals es 

dediqui sobretot a la gestió de les prestacions i ajudes socials, i no tant a la capacitació 

i apoderament de les persones (aquesta afirmació es pot trobar argumentada a 

l’apartat 5 de la tesi «Anàlisi de dades de la recerca»). 

Per tant, en aquest exercici de repensar els SS cal treballar un aspecte important que 

és el tipus d’intervencions socioeducatives que s’estan portant a terme: prioritats, 

enfocament, rol dels membres participants, etc. La base dels SS és l’ajuda i el suport a 

les persones; per tant, és a aquests aspectes que cal prestar una atenció especial a 

l’hora de contribuir a millorar el sistema. 

Per tots aquests fets, aquesta tesi doctoral posa la seva base en dos grans aspectes: 

1) fer una aproximació a l’estat dels SS a Catalunya, per tal de tenir una radiografia de

la situació actual (fortaleses, debilitats, reptes...) que serveixi per trobar els elements 

clau que cal treballar per millorar el sistema; i 2) fer una anàlisi i una reflexió profunda 

sobre les intervencions socioeducatives i el paper que hi tenen les persones ateses.  

Concretant, la recerca s’emmarca dins del context dels SS, que són el conjunt de 

serveis que ha creat l’Estat per garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones 

(article 1 de la Llei 12/2007 de SS). Els SS diferencien dos grans blocs de serveis: els 

serveis socials bàsics (SSB) i els serveis socials especialitzats (SSE). Els SS són, 

doncs, el marc de referència de tot el contingut de la tesi, però les reflexions entorn de 

la intervenció socioeducativa i de les persones usuàries es concreten sobretot en un 

dels SSB: els serveis bàsics d’atenció social (SBAS).  
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Al llarg de tota la tesi es podrà veure que l’eix central de la reflexió gira entorn de tres 

elements: els SS, la intervenció socioeducativa i el subjecte d’intervenció (la persona i 

el seu entorn). Sota el paraigua d’aquests tres elements es construeixen les reflexions 

teòriques i pràctiques d’aquesta tesi. Com a idea destacable, es fa especial èmfasi en 

la necessitat de posar la persona i el seu entorn (univers temàtic i lèxic1) com a 

objectiu central dels SS i de les intervencions socioeducatives que s’hi realitzen 

(atribuint-los un rol protagonista, actiu i participatiu). A més, s’aposta per unes 

intervencions socioeducatives formulades en positiu i que reforcin les capacitats de les 

persones, en oposició a les seves mancances o problemàtiques, per afavorir-ne 

l’apoderament i aconseguir-ne així la plena autonomia. Per això és important 

personalitzar les actuacions, potenciar l’autonomia moral de les persones, la seva 

capacitat d’elecció i el seu poder de control (Fantova, 2014: 101). 

La tesi també aporta diversos elements per ajudar a enfocar una nova construcció dels 

serveis, tant per aconseguir l’apoderament dels SS i SBAS com per elaborar un model 

d’atenció i d’intervenció més centrat en la persona i en el seu entorn.  

1.1 Objectius de la tesi 

En conjunt, l’objectiu principal de la tesi doctoral és valorar la premissa i la hipòtesi 

plantejades examinant rigorosament l’opinió fonamentada de professionals i experts en 

l’àmbit d’estudi. La seva formulació sorgia de la meva inquietud personal i, tot i que 

inicialment pugui semblar una obvietat, es podrà comprovar al llarg del document que 

acaba essent una de les preocupacions i dels reptes més necessaris a què cal donar 

resposta des dels SS-SBAS.  

A part d’aquest objectiu principal, la tesi també ha volgut perseguir un repte més 

professional. Els SS tenen un bagatge científic relativament jove i necessiten persones 

que reflexionin i que facin recerca al respecte i que d’aquesta manera ajudin a enriquir-

lo de coneixement i de bones pràctiques. Per tant, un altre dels objectius de la tesi ha 

estat mirar de contribuir en el camp social més enllà de la meva pràctica diària 

localitzada i aportar-hi recerca i coneixement.  

Per finalitzar, no es pot obviar que la tesi també ha estat un repte personal. La tesi ha 

volgut ser una eina d’adquisició de coneixements i un exercici d’interiorització de 

sabers i de creació de discurs propi. Fer la tesi m’ha ajudat a aprofundir intensament 

en la realitat dels SS i en la manera com s’hi fan les coses, i he tingut l’oportunitat de 

conèixer altres formes de pensar, d’actuar i d’interpretar la realitat. Tot això m’ha 

1
 Concepte creat per Paulo Freire (Huergo, 2006: 2). 
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ajudat a créixer com a professional, a afermar els coneixements que tenia i a crear el 

meu propi discurs i posicionament.   

1.2 Justificació de la tesi 

A l’apartat d’introducció s’han explicat diferents justificacions que avalen la necessitat 

de fer recerca en el camp dels SS. Però, a més, a l’apartat 5 de la tesi («Anàlisi de 

dades de la recerca») s’hi explica també la necessitat de crear més discurs teòric i de 

fer recerca. Els SS presenten una debilitat en aquest sentit, ja que hi ha una gran 

dispersió i compartició del coneixement generat al llarg dels anys i també hi ha poca 

tradició per a innovar i investigar (Rustullet, 2010: 7). Per tant, s’ha d’apostar per 

escriure més des de la pràctica professional per ajudar a elaborar coneixement i, 

alhora, s’han de portar a la pràctica els models teòrics que s’elaboren.  

Aquesta carència a l’hora d’investigar i de generar coneixement pot ser deguda a 

diversos factors: la breu història dels SS (és una institució relativament recent); el fet 

que les professions que treballen a SS hagin estat formacions de diplomatura durant 

molts anys i que això en dificultés l’accés a doctorats; les dificultats per compartir 

espais entre el món universitari i el professional; o la inèrcia dels professionals i les 

organitzacions socials, que han prioritzat sobretot el treball amb la persona i no tant la 

recerca contínua de coneixement. En el fons, com apunta Rustullet (2010: 7): “El 

coneixement molt pràctic dels nostres professionals sobre les problemàtiques i/o 

entorns en què treballen ha provocat el cicle pervers d’invertir poc temps a escriure, 

reflexionar, fer recerca, etc.” Per tant, els SS necessiten persones que reflexionin, 

debatin i investiguin, per tal de garantir-ne l’evolució i la millora contínua. Això justifica 

la necessitat de crear recerques com la que es presenta, que basa el seu objectiu 

principal en aportar coneixement entorn dels SS.  

A més, l’atenció a les persones està a l’ordre del dia per a qualsevol dels serveis que 

els donen suport (educació, salut, SS...) i es debat contínuament sobre els millors 

models que cal seguir per donar una atenció integral i personalitzada. La majoria 

d’aquests models aposten per donar el paper protagonista a les persones. Per 

exemple, a l’any 2015 la Generalitat de Catalunya crea un document de bases d’un 

model de SSB que exposa concretament que la persona ha de ser l’eix vertebrador 

dels SSB i ha de tenir-hi un rol actiu durant les intervencions (Generalitat de 

Catalunya, Col·lecció Eines 22, 2015: 31).  

En el fons, l’únic valor segur que tenen les persones per avançar és la seva capacitat 

per reinventar-se i reordenar les seves vides. Per tant, és bàsic que les intervencions 
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socioeducatives estiguin enfocades en les capacitacions de les persones, cosa que els 

ajudarà a apoderar-se i els ensenyarà a resoldre situacions de dificultat de forma 

autònoma i sense necessitat dels serveis.  

A això, s’hi ha d’unir la necessitat de donar a l’entorn de les persones la importància 

que hi pertoca en una intervenció com a espais d’interrelació i d’influència primària. Els 

SS han tendit a fer actuacions més individualitzades, amb dificultats per conèixer 

l’entorn de les persones que s’atenien i implicar-lo. Els serveis tenen la necessitat de 

recuperar el treball amb l’entorn proper i amb la comunitat, ja que una persona no es 

pot entendre ni se la pot ajudar sense tenir en compte el que l’envolta i la influencia. 

Per això, s’ha de tendir a pensar i a desenvolupar accions socials que combinin el 

treball individual, el grupal i el comunitari (Generalitat de Catalunya, Col·lecció Eines 

23, 2015: 5).  

Però encara actualment el debat d’aquests temes continua obert i fan falta idees 

pràctiques que en facin realitat la implementació (es podrà veure també que les 

persones entrevistades valoraven aquests aspectes com un repte a treballar). Així, 

doncs, cal seguir investigant i debatent al respecte per acabar trobant un model 

d’atenció a les persones (i al seu entorn) que faci sentir còmodes els interessats, els 

professionals i les organitzacions. Aquesta tesi està enfocada precisament en aquest 

sentit i intenta aportar idees al debat i col·laborar en la confecció d’una manera 

d’atendre les persones més propera, personal i integral.   

El ritme vertiginós dels canvis de la societat actual requereixen creativitat i innovació 

constant dels models i les estratègies que s’utilitzen per donar resposta a les 

necessitats reals de les persones (Relats, 2010a: 9). Com s’ha dit, els SS són un dels 

pilars fonamentals que han de garantir que l’equilibri i la igualtat d’oportunitats entre les 

persones sigui un fet i no un propòsit, però per fer-ho han d’estar molt atents als canvis 

de la societat i conèixer bé la realitat de cada persona, família o grup.  

En el fons, aquests són els arguments que avalen la necessitat de crear coneixement i 

recerca entorn dels SS. Les desigualtats, les situacions de vulnerabilitat i la presència 

d’injustícies socials estan a l’ordre del dia dels mitjans de comunicació, dels òrgans de 

govern i de la societat civil. Per tant, crear i implementar una atenció digna, de qualitat 

i enfocada a apoderar i capacitar en lloc de contenir o pal·liar les situacions de 

desigualtat és a les mans dels qui formen part del sistema. Crear uns serveis més 

propers al territori que apostin per una societat més activa ajudarà a capacitar-la per 

donar resposta als reptes de futur (Rustullet, 2010: 7).  
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Des d’un punt de vista personal, el tema d’aquesta tesi va sortir de la necessitat de 

poder donar resposta a diferents inquietuds que tenia sobre la pràctica professional. 

Contínuament, les persones usuàries dels serveis fan que et plantegis el tipus 

d’intervenció que estàs fent i si és el moment adequat per a fer-la.  

Fent la tesi em vaig adonar de seguida que hi havia molts altres professionals que 

tenien inquietuds semblants i que tenien interès que s’aprofundís sobre aspectes com 

ara la vivència de les persones durant una intervenció o el coneixement que es té 

d’elles. També vaig percebre les ganes que té el col·lectiu de professionals de pensar i 

debatre com està el sistema de SS, com s’està treballant i quins són els reptes a 

perseguir (en clau constructiva i no només de crítica). Aquest fet em va esperonar a 

seguir amb la tesi i ajudar així altres professionals a fer l’exercici de posar en 

qüestionament la seva pràctica i d’aquesta manera afermar-ne i millorar-ne el discurs 

teòric i la pràctica professional.  

Per finalitzar, el moment actual justifica la necessitat que els SS enfoquin de nou el 

seu model de treball. A la tesi es podrà veure que hi ha una necessitat real dels 

professionals per avançar cap a un sistema que doni cobertura a les necessitats reals 

de la població i que s’adapti a la realitat social del país. Els SS no poden seguir amb la 

dinàmica establerta fins ara. Per això és un bon moment per a la creació i per a 

l’ebullició d’idees que apostin pel canvi i la millora dels serveis.  

1.3 Estructura de la tesi 

La tesi consta de quatre parts diferenciades, a les quals s’han de sumar diversos 

apartats de caràcter més formal (resum inicial, llistat d’abreviatures...). A continuació 

s’explica breument l’estructura de la tesi i el contingut que es pot trobar a cada part: 

- Primera part: presentació de la tesi doctoral. Aquesta part fa una

aproximació al contingut i explica el tema de la tesi, els seus objectius, els

elements clau, la seva justificació, etc., i també detalla l’objecte d’estudi, la

seva premissa i la hipòtesi de la recerca.

- Segona part: contextualització i disseny de la recerca. Aquesta segona part

conté un primer bloc sobre la contextualització i conceptualització de la tesi i un

segon bloc en el qual s’explica el disseny i la metodologia de la recerca. Per

tant, en el primer bloc s’expliquen els elements conceptuals i contextuals i es

detallen els elements clau de la tesi: els SS, la intervenció socioeducativa, el

subjecte d’intervenció (la persona atesa i el seu univers).
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En el cas dels SS es podrà conèixer què són, el marc normatiu, els principis de 

l’actuació, la seva estructura, el funcionament i els àmbits d’actuació, i es 

concretaran aspectes relacionats amb els SBAS. I finalment, es poden conèixer 

els reptes més rellevants als quals han de donar resposta els SS i SBAS. 

En el cas de la intervenció socioeducativa es concreten els drets i els deures 

de les persones ateses, els àmbits d’intervenció i les metodologies de treball. 

També s’expliquen detalladament els models teòrics que s’han tingut com a 

referència durant l’elaboració de la tesi. 

En el cas del subjecte d’intervenció s’exposen temes relacionats amb els 

processos de canvi i amb la necessitat de generar un bon vincle entre 

professional i persona. Alhora, es concreta la classificació que fan diferents 

autors sobre la tipologia de persones ateses a SBAS i es concreta la 

importància de l’entorn en una intervenció.    

Finalment, s’exposa la triangulació dels tres elements anteriors, que fa 

referència al fet que la interrelació que s’estableix entre ells acaba conformant 

quelcom nou que condiciona també els resultats finals de la intervenció 

socioeducativa. 

I en el segon bloc d’aquest apartat es pot conèixer el disseny de la tesi i la 

metodologia utilitzada per fer la recerca. S’expliquen detalladament les 

entrevistes que es van portar a terme (tipologia, planificació i estructura, 

obtenció de les dades...) i també es pot veure el cronograma que es va seguir 

durant la tesi. 

- Tercera part: anàlisi de dades i reflexions personals. Aquesta part conté

dos apartats diferenciats: el primer mostra les dades íntegres i el segon mostra

les conclusions en format de síntesi i elabora diverses reflexions personals

entorn del contingut i de les informacions extretes.

D’una banda, doncs, hi ha l’anàlisi de dades de la recerca, diferenciada segons

si s’analitzen els SS (valoració dels serveis, relació entre SSB i SSE, valoració

de la Llei 12/2007 de SS i reptes de futur), els SBAS (gestió, direcció i

enfocament dels serveis) o la intervenció socioeducativa a SBAS (coneixement

de la persona i del seu entorn, tipologia, fases durant un procés d’intervenció,

vivències i valoració de les intervencions).
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De l’altra, es crea un apartat amb les conclusions de les dades analitzades, fent 

una síntesi dels resultats de cada un dels temes tractats. Per completar aquest 

apartat s’elabora un espai de reflexions pròpies argumentades entorn dels 

continguts treballats i de l’objecte d’estudi. Aquestes reflexions volen aportar 

coneixement entorn de dos elements bàsics (els quals engloben les 

conclusions més importants de la recerca): com apoderar els SS i com enfocar 

l’essència dels SBAS. 

- Quarta part: propostes per millorar la intervenció socioeducativa als

SBAS. La quarta part de la tesi és la més personal, ja que l’apartat està basat

en proposar contingut teòric i pràctic, partint dels continguts i les informacions

extretes de les entrevistes i de la fonamentació teòrica. Aquesta part aporta

dues propostes concretes, de creació pròpia, que posen al centre de la

intervenció a la persona i el seu entorn.

La primera proposta explica una nova tipologia de persones susceptibles a ser

ateses a SBAS i la intervenció a fer en cada una d’elles. La segona proposta

detalla les diferents fases per les quals passaria una persona o una família

durant un procés d’intervenció.

- Cinquena part: conclusions finals. Per finalitzar, a la cinquena part de la tesi

es fan les últimes reflexions entorn de l’objecte d’estudi i es valora la premissa i

la hipòtesi de la recerca. Per tancar amb les reflexions s’ha fet un apartat en el

qual s’apunten diverses línies de futures investigacions que es podrien fer arran

d’aquesta recerca.

Per acabar, a la part final de la tesi es poden consultar les fonts bibliogràfiques 

utilitzades (llibres, revistes, recursos electrònics...) i un glossari que defineix les 

paraules d’ús habitual en el transcurs de la tesi. En última instància hi ha els quatre 

annexos de la tesi, que ensenyen els documents o les eines utilitzades durant el 

procés de les entrevistes fetes en la recerca (cartes de petició, guió, document 

d’informació i consentiment de dades, i estructura i pautes de les transcripcions). 

2. Objecte d’estudi i hipòtesi de la recerca

Des de l’any 2005 estic treballant a un SBAS i el contacte continu (directe o indirecte) 

amb les persones m’ha generat constantment dubtes i qüestionaments de la pròpia 
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pràctica. Aquestes inquietuds personals i professionals van ser el detonant que em va 

fer plantejar la necessitat de donar-hi resposta a través d’una investigació.  

En aquell moment em vaig adonar que la majoria de les meves incerteses giraven 

entorn de tres elements clau: el context institucional (SS), la intervenció socioeducativa 

i el subjecte d’intervenció. A partir d’aquí, vaig agrupar tots els qüestionaments inicials 

que tenia seguint l’estructura d’aquests tres elements. A continuació, es detallen els 

dubtes inicials distribuïts segons si tenen un efecte en el context institucional, en la 

intervenció o en la persona:  

TAULA 1. Qüestionaments inicials previs a la hipòtesi de la recerca 

Dubtes relacionats amb el context 
institucional (SS-SBAS) 

Dubtes relacionats amb la intervenció 
socioeducativa 

Dubtes relacionats amb el subjecte 
d’intervenció 

ESTRUCTURA. Com condiciona el marc 
institucional a l’hora d’intervenir o 
interactuar amb una persona? 

PUNT DE PARTIDA. Quan es treballa amb 
una persona es focalitza la intervenció en la 
necessitat que presenta o en la persona? Es 
coneixen a fons les necessitats socials, però 
es coneix bé el perfil de les persones que 
s’atenen? 

PERSONA. Quins aspectes ajuden a fer que 
la persona percebi millor o pitjor una 
intervenció socioeducativa? Com condiciona 
els resultats la predisposició que té una 
persona davant una intervenció? 

ESTRUCTURA. En aquests moments, 
SBAS prioritza la intervenció social o la 
prestació de serveis? 

PUNT DE PARTIDA. Professionalment es 
pensa primer en la resposta a una necessitat 
o en la persona?

PERSONA. Com se sap en quin moment la 
persona està preparada per fer un canvi? 

ESTRUCTURA. Els SSB tenen per 
finalitat la prevenció, la compensació i la 
promoció. Com és que les tres finalitats 
no es prioritzen per igual? 

PUNT DE PARTIDA. Les prioritats i les 
necessitats que té un professional poden 
intercedir en l’objectivitat de la intervenció 
socioeducativa? Com condiciona una 
intervenció la predisposició del professional? 

PERSONA. Com a professionals es té clar 
com s’ha d’intervenir en funció del marc 
institucional en el qual es treballa. Però, com 
es fa per conèixer a fons l’estat emocional, 
actitudinal i motivacional en què està la 
persona amb la qual s’intervé? Es pot 
intervenir sense conèixer-ho? 

ESTRUCTURA. En aquests moments, 
els SS ajuden realment a assolir 
l’autonomia personal i funcional de les 
persones? L’objectiu final del servei és 
potenciar-ne l’autonomia i el benestar? 
Realment s’aconsegueix o només es 
pal·lien les necessitats que presenten? 

PUNT PARTIDA. Com ha de canviar la 
intervenció socioeducativa davant les noves 
demandes, necessitats i realitats? 

PERSONA. La receptivitat i el grau de 
consciència de la realitat faciliten la 
intervenció? 

ESTRUCTURA. La Llei 12/2007 de SS 
és aplicable en el moment actual? Es 
podran garantir els drets socials en un 
futur? S’espera realment que els SS 
solucionin totes les dificultats de la 
societat?  

TÈCNIQUES. Quins aspectes són clau per 
fer una bona atenció a la persona? 

PERSONA. Com s’ajuda les persones a 
conèixer a fons els interessos, les 
motivacions i els objectius que es plantegen 
en cada moment vital? 

ESTRUCTURA. El marc institucional, els 
professionals i la població estaran 
preparats pel canvi de model que 
necessiten els SS-SBAS? Què fa tan 
inviable el funcionament actual?  

TÈCNIQUES. En aquest moment social i 
econòmic, el discurs dels professionals va 
encarat a manifestar que les tècniques i 
estratègies utilitzades fins al moment no són 
vàlides i que cal anar cap a un canvi de 
model més comunitari.  

Les tècniques i les estratègies que s’estan 
utilitzant actualment no són vàlides? Abans 
funcionava el model que es tenia? A la 
pràctica no es fa treball comunitari?  

PERSONA. Les percepcions, les vivències, 
les preocupacions, els sentiments i les 
motivacions afecten la vida de qualsevol 
persona. Com es pot conèixer cada un 
d’aquests aspectes per tenir-los en compte a 
l’hora de planificar les intervencions? Des 
dels SS, es coneix a fons les persones amb 
les quals es treballa? 
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ESTRUCTURA. Què espera la població 
dels SS-SBAS? Coneixen realment què 
són i la feina que s’hi fa? 

TÈCNIQUES. Com se sap quines tècniques 
són les més encertades en cada 
intervenció?  

PERSONA. Com s’encaixa el mètode i la 
intensitat d’una intervenció amb l’actitud, el 
comportament, el posicionament i la 
motivació del subjecte d’intervenció?  

ESTRUCTURA. Quin equip de 
professionals seria l’òptim per treballar a 
SBAS? El nivell i la qualitat de la 
formació dels professionals del camp 
social és l’adequada? 

TÈCNIQUES. Les intervencions són molt 
diferents, tot i partir de patrons, objectius, 
tècniques i estratègies similars. Si els 
professionals utilitzen les mateixes tècniques 
d’intervenció, quins aspectes fan que amb 
una persona s’obtinguin bons resultats i amb 
altres no? 

PERSONA. Les persones viuen diferents 
fases d’acceptació, d’interès i d’implicació en 
una intervenció? Conèixer aquestes fases 
pot millorar una intervenció? 

FUNCIONAMENT. A l’hora de plantejar 
el model de servei, en quin moment es 
tenen en compte els subjectes 
d’intervenció? Quin paper han de tenir en 
el funcionament del servei, en els 
objectius dels programes i en el pla de 
treball?  

TÈCNIQUES. Com s’adapten les tècniques i 
estratègies d’intervenció en funció de la 
persona amb la qual s’intervé i el moment 
vital en què es troba? 

PERSONA. Com pot ser que en una mateixa 
situació les persones puguin pensar, actuar i 
presentar unes necessitats, interessos i 
prioritats tan diferents? 

FUNCIONAMENT. Què fa que es pensi 
en una intervenció de SBAS quan les 
necessitats socials estan desbordades i 
no en el moment en què se’n comencen 
a veure símptomes? 

TÈCNIQUES. El vincle és la clau de la 
intervenció, però si és així, què provoca que 
algunes persones agafin poc vincle amb el 
professional referent i altres molt? 

PERSONA. La persona necessita un procés 
d’adaptació inicial als SS abans de 
començar una intervenció socioeducativa? 
Quin grau de coneixement tenen dels SS en 
realitat? 

FUNCIONAMENT. Com es poden fer 
més operatius els SS? Existeix consens 
tècnic sobre quin sistema de treball i de 
coneixement és l’adequat? 

RESULTATS. Quins aspectes ajuden a 
millorar els resultats d’una intervenció i quins 
la perjudiquen? 

PERSONA. Les persones traspassen la 
responsabilitat de la solució de les seves 
necessitats als professionals? 

FUNCIONAMENT. El sistema de traspàs 
d’informació és un dels problemes clau 
de SS? Es comparteixen les bones 
pràctiques i es consensuen els criteris 
tècnics? 

RESULTATS. Quins són els ítems mínims i 
màxims que ha d’aconseguir un professional 
en una intervenció socioeducativa en el marc 
institucional en què treballa?  

CONTEXT. Fins a quin punt el subjecte i el 
seu entorn condicionen les intervencions 
socioeducatives? Com les condicionen? 
Quins aspectes es veuen alterats? 

GESTIÓ. S’ha d’encaminar la gestió cap 
a una organització basada en els 
resultats o en la millora de l’atenció a la 
persona? 

RESULTATS. En el camp social els resultats 
apareixen a llarg termini i costa trobar que 
siguin creïbles i transferibles. Quins 
aspectes ajudarien a millorar els resultats a 
curt i llarg termini? 

CONTEXT. Habitualment es treballa amb el 
subjecte i amb el seu entorn més immediat. 
És suficient? En l’àmbit teòric es considera 
que cal explorar a fons el context de la 
persona. Per què no es fa a la pràctica? 

GESTIÓ. Com s’avalua l’impacte del 
treball social? Existeixen indicadors 
estàndards per valorar l’evolució de les 
necessitats socials? 

RESULTATS. Quins aspectes de la 
intervenció poden provocar que les 
necessitats socials i familiars es reprodueixin 
generació a generació? 

CONTEXT. Si s’arriba a conèixer a fons la 
persona i el seu entorn es millorarà l’encert 
de les intervencions? 

GESTIÓ. La capacitat de gestió dels 
referents polítics i tècnics que lideren els 
SS és suficient i correcta? 

RESULTATS. Com s’avaluen els resultats 
d’una intervenció si no es coneixen a fons 
els interessos, les motivacions i els objectius 
que tenen les persones amb les quals 
s’intervé? 

CONTEXT. Des del 2008, quines noves 
necessitats estan apareixent? 

*Font: elaboració pròpia.

En síntesi, els dubtes giraven entorn dels SS com a context institucional (que es 

concreta en els SBAS). Com en qualsevol marc de referència, és important preguntar-

se aspectes relacionats amb la seva estructura (com condiciona el context institucional 

una intervenció, quines prioritats i finalitats ha de tenir i quines s’espera que tingui, 

quin impacte real té el treball que es fa, etc.), el seu funcionament (grau de consens 

tècnic, com es fan les derivacions de serveis externs, paper de les persones ateses...) 
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i la seva gestió (capacitat que tenen els serveis per avaluar el treball que fan, models 

de gestió...).  

L’altre element que em generava diversos qüestionaments era la intervenció 

socioeducativa que es fa a SS-SBAS. Em preguntava aspectes relacionats amb el 

punt de partida de la intervenció (prioritats, condicionants...), amb les tècniques que 

s’utilitzen (tipus de tècniques, adaptabilitat de les estratègies...) i amb els seus 

resultats finals (aspectes que els poden millorar o empitjorar, resultats mínims i 

màxims a aconseguir...). I, l’últim paquet de preguntes s’englobava en l’element 

relacionat amb el subjecte d’intervenció i el seu entorn: quin efecte tenen en la 

intervenció aspectes com les percepcions, emocions o actituds, com condiciona 

l’entorn a la persona, fins a quin punt es coneix l’entorn per part dels professionals, etc. 

Després de donar voltes a tots aquests qüestionaments, l’objecte d’estudi va quedar 

definit per aquests tres elements: els SS (marc institucional o de referència), la 

intervenció socioeducativa i el subjecte d’intervenció (persona atesa i el seu univers o 

entorn). Per acotar l’objecte es van marcar tres paràmetres:  

1) La recerca té el seu emmarcament territorial a Catalunya.

2) Els SS són el marc de referència general, però l’anàlisi i les reflexions es

concreten en els SBAS, ja que fan de porta d’entrada als altres serveis del

sistema i això els dona una visió privilegiada i més àmplia sobre la resta de

serveis. També són el servei per excel·lència que té contacte amb tota la

població i per això és especialment important adaptar-lo més ràpidament als

canvis que pateix la societat.

3) La tesi parteix de la mirada de professionals i experts en els SSB. Per tant, les

opinions que es troben a la tesi provenen d’aquest nivell de SS i a partir d’aquí

es reflexiona sobre el conjunt del sistema de SS i la intervenció socioeducativa

que s’hi porta a terme.

Durant el disseny de la recerca es va desestimar conscientment qualsevol altra visió o 

marc de la realitat que poguessin fer professionals relacionats amb els SSE o fins i tot 

les mateixes persones usuàries dels serveis. Es van descartar aquestes possibilitats 

perquè l’interès principal de la recerca era, per una banda, conèixer en profunditat el 

punt de visita de professionals en actiu a SBAS, alhora que es buscava la 

representativitat territorial i s’aportava una mirada pràctica sobre l’objecte d’estudi; i, 

per altra banda, conèixer les reflexions de persones expertes en els SSB-SBAS, que 
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donessin una mirada més tecnificada als mateixos qüestionaments fets als 

professionals en actiu. 

Per configurar la hipòtesi de treball es va fer una agrupació de tots els dubtes explicats 

a l’inici de l’apartat i es van poder formular dues preguntes centrals: 1) en el marc dels 

SS actuals, com es pot millorar una intervenció socioeducativa per garantir que la 

persona en tregui el màxim resultat?; i 2) en una intervenció socioeducativa a SBAS 

s’explora a fons la persona i el seu entorn? I quin paper se’ls dona?  

Tenint en compte els canvis socials dels darrers anys i l’estancament que han sofert 

els SS des de l’esclat de la crisi, es percebia que es necessitava un canvi 

d’enfocament dels serveis i de les intervencions que s’hi realitzaven, i que el nou marc 

de treball havia de tenir el seu objectiu principal posat en les persones. Les preguntes 

anteriors i aquesta afirmació van portar a enfocar el treball de la recerca partint de la 

premissa següent:  

Els SS necessiten un canvi de model de treball i d’organització per poder 

donar resposta a les necessitats actuals de les persones i atendre la nova 

realitat social de la població. Davant la complexitat social actual, el model 

d’atenció i d’intervenció ha d’estar centrat en la persona i en el seu 

univers (entorn), per tal de garantir unes intervencions més adaptades a 

cada un/a, i a les seves necessitats, i donar així una resposta més 

adequada. 

D’aquesta premissa se’n desprenia la necessitat de conèixer i analitzar detingudament 

quin era l’estat dels SS i el tipus d’intervenció que s’hi està fent, ja que es partia de la 

base que els SS tenen un problema de desactualització (no donen resposta a les 

necessitats actuals), burocratització (alentiment de processos i poca agilitat i 

dinamisme), poca operativitat (dificultats per donar la resposta encertada a cada 

situació), estancament i retrocés evolutiu (la crisi va paralitzar-ne el desenvolupament), 

entre altres. A aquesta situació s’hi ha d’afegir la complexitat de la societat actual i de 

les persones que la conformen, que no permet seguir utilitzant les mateixes estratègies 

de treball que uns anys enrere i que fa necessari adaptar-les cada vegada més a cada 

una de les persones amb les quals es treballa.  

Partint de la premissa anterior es va formular una hipòtesi de recerca que ajudés a 

reflexionar entorn de les intervencions, del treball a SS, del paper de les persones 
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ateses... (és a dir, entorn de l’objecte d’estudi i de la premissa) i que va quedar 

configurada de la següent manera:   

Els resultats d’una intervenció socioeducativa millorarien si l’enfocament 

de la intervenció se centrés en la persona i en el seu univers temàtic i 

lèxic. 

Per entendre millor la hipòtesi, a continuació es defineixen els dos significats clau: 

 Intervenció socioeducativa. Conjunt d’actuacions pedagògiques, 

metodològiques, motivacions, etc., desenvolupades en el marc d’un projecte 

d’educació no formal (intencional i sistemàtica), amb l’objectiu de donar 

resposta a necessitats d’integració social, d’adquisició d’habilitats socials i 

relacionals bàsiques, i de millora de les condicions de vida de les persones 

(Lucea et al., 2012: 17). 

 Univers temàtic i lèxic. Aquests conceptes van ser creats per Paulo Freire i

s’han escollit en aquesta hipòtesi per definir l’entorn des d’un punt de vista més

ampli. Això significa que quan es faci referència a l’entorn o a l’univers temàtic i

lèxic s’inclouran tant els àmbits de relació de la persona (família, centres

escolars, entitats de lleure, serveis de salut...), com els diferents aspectes de la

societat que hi poden influir (polítics, culturals, econòmics...) o també el

significat que dona a la interpretació de la seva realitat (creences, tipus de

llenguatge, valors...) (Huergo, 2006: 1-6).

Per poder valorar aquesta premissa i hipòtesi de la recerca es va apostar per conèixer 

l’opinió que en tenen persones expertes en el camp dels SS (criteri de coneixement) i 

professionals en actiu (criteri d’experiència). D’aquesta manera es volia obtenir una 

opinió fonamentada i argumentada que ajudés a analitzar com s’està treballant 

(funcionament, prioritats...) i en quin moment es troben els SS (febleses, fortaleses...), i 

que el conjunt de les reflexions, idees i opinions acabessin donant elements que 

ajudessin a millorar les intervencions socioeducatives i el model d’atenció i 

d’organització dels SS.  

Per aconseguir aquestes opinions es van fer un seguit d’entrevistes en profunditat 

durant els anys 2014 i 2015 (la globalitat dels aspectes treballats fa que el contingut 

continuï essent totalment vigent avui). 

En resum, l’essència del treball de la recerca busca saber si la premissa i la hipòtesi 

que es marca són encertades o no a través de conèixer l’opinió de professionals i 
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experts en el camp social. Per fer-ho, es va fer un treball aprofundit d’anàlisi i de 

reflexió per aproximar-se a l’estat actual dels SS, al tipus d’intervenció socioeducativa 

que es realitza i al paper que hi tenen les persones ateses. Entre altres aspectes, 

aquesta anàlisi hauria d’ajudar a conèixer la necessitat o no d’un canvi de model 

d’atenció i d’organització, i alhora hauria de respondre si aquest model hauria d’estar 

centrat en la persona i en el seu univers (entorn), tal com apunta la hipòtesi de la 

recerca, o en altres elements.   
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SEGONA PART. CONTEXTUALITZACIÓ I DISSENY DE LA RECERCA

La segona part de la tesi detalla els elements conceptuals i contextuals del contingut 

de treball i exposa com s’ha dissenyat la recerca. Inicialment, doncs, s’explica el marc 

teòric de la recerca i se’n treballen els elements clau: els SS, la intervenció 

socioeducativa i el subjecte d’intervenció (la persona atesa i el seu univers).   

Aquest contingut està directament vinculat amb les reflexions que es podran trobar en 

apartats posteriors de la recerca («Tercera part: anàlisi de dades i reflexions 

personals» i «Quarta part: propostes per millorar la intervenció socioeducativa als 

SBAS»). Per tant, en aquest apartat s’ha decidit incloure només el contingut d’interès 

per a l’objecte d’estudi i que fa de marc de referència dels continguts clau de la 

recerca.   

Finalment, un cop fet l’emmarcament teòric hi ha una explicació detallada del disseny 

que s’ha utilitzat per elaborar la recerca: enfocament, metodologia o cronograma de 

treball, entre altres.  

3. Contextualització i marc conceptual

La base teòrica de la recerca es fonamenta en tres elements i en la seva triangulació: 

els SS, la intervenció socioeducativa i el subjecte d’intervenció (dins d’aquest també 

s’hi inclou el concepte d’univers temàtic i lèxic). Per tant, l’estructura d’aquest apartat 

seguirà l’ordre dels elements exposats, partint de la base que els SS són el marc de 

referència de la intervenció socioeducativa que es porta a terme amb els subjectes. 

3.1 Serveis socials 

El sistema de SS és tot el conjunt de prestacions de serveis que ajuden a garantir el 

benestar de les persones (econòmics, tecnològics o de serveis). A Europa es 

considera que els SS són un dels pilars que garanteixen la protecció i la cohesió social 

i es consideren un complement que ajuda a sostenir el rol de les famílies en la cura 

dels seus membres, sobretot dels més vulnerables (adults o infants) (Pelegrí, 2011: 

87).  

Es considera que són serveis d’interès general (com ho són els serveis sanitaris) i que 

tenen un paper important en el model de societat europea, que combina l’eficiència 

econòmica amb polítiques redistributives basades en el principi de solidaritat. També 

es valora que els SS han d’estar centrats en les persones, han de servir per garantir-



~ 31 ~ 

los els drets fonamentals i un alt nivell de protecció social, i han de reforçar la cohesió 

social i comunitària (Marcuello i Gutiérrez et al., 2008: 19 i 28). 

El terme serveis socials existeix des de fa segles, però té una breu història a Espanya 

(Casado i Guillén, 2011: 161). Com expliquen Sabater i Feu (Jovelin, 2008: 145 i 154):  

“L’évolution du travail social en Espagne est caractérisée par un retard de la 

professionnalisation et le role joué par l’Église catholique, surtout dans les 

premières phases de son développement. (...) nous avons constaté que le 

développement du travail social en Espagne s’est accéléré avec l’avènement 

de la démocratie (...).”  

Per tant, durant molts anys el treball social no estava professionalitzat i existien 

diferents formes que ajudaven a satisfer les necessitats de les persones, les quals van 

anar variant segons la configuració sociopolítica que vivia el país (Casado i Guillén, 

2011: 162). Genèricament, la resposta habitual per pal·liar les situacions de pobresa 

era la caritat i la beneficència, mitjançant l’ajuda informal de veïns o coneguts o gràcies 

a l’acció de l’Església, com a elements més destacables (Vilà, 2011: 41).  

A l’entrar la democràcia es va començar a accelerar el desenvolupament de la 

professionalització dels SS, gràcies a diferents factors: l’interès de la ciutadania per 

lluitar en favor d’un estat del benestar; el treball dels professionals del camp social per 

construir uns SS, que va generar diferents experiències comunitàries; l’inici de l’interès 

polític cap als SS; i l’aposta dels ens locals per donar resposta a les peticions de la 

ciutadania sense tenir una regulació jurídica (Vilà, 2011: 71 i 72).  

A partir de l’aprovació de la Constitució Espanyola (CE) al 1978, els SS van 

evolucionar i es van estendre tant en magnitud com en qualitat (Barbero, 2008: 19), i a 

partir d’aquest moment es presenten com una extensió i una protecció dels drets 

socials (educació, protecció parental...). La CE obliga política i moralment l’Estat a 

satisfer aquests drets, ja que són allò que fonamenta l’exercici de la plena ciutadania i 

són el requisit previ per disposar de la resta de drets (Roldán et al., 2013: 11 i 34). Per 

tant, tot i que ara el sistema de SS encara ha de desenvolupar-se més, s’ha avançat 

molt i hi ha hagut un augment considerable dels serveis que s’ofereixen (Barbero, 

2008: 19).  

Actualment, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de SS considera els SS com un dels 

sistemes de l’estat del benestar (Montenegro et al., 2011: 136):  
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“(...) L’estat del benestar intenta promoure la justícia distributiva per a pal·liar 

les deficiències dels sistemes econòmics, socials i culturals dels països, a partir 

de polítiques socials (...). Els serveis socials són un producte de les polítiques 

socials que s’engeguen dintre de l’estat del benestar per a augmentar la 

«qualitat de vida» per a les persones a partir de demandes individuals, grupals 

o institucionals.”

L’estat del benestar és l’espai institucional públic que dona resposta a necessitats i 

interessos col·lectius, mitjançant diverses polítiques socials que s’utilitzen com a 

mecanisme per corregir o pal·liar els efectes negatius (desigualtats socials) del 

sistema econòmic (Roldán et al., 2013: 20). Per tant, els SS són el conjunt 

d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels 

ciutadans, posant atenció en el manteniment de la seva autonomia personal i 

promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte 

per la dignitat de les persones. 

Els SS treballen per millorar la qualitat de vida de les persones. El concepte qualitat de 

vida es va començar a utilitzar fent referència a la protecció de la naturalesa i a la 

humanització de la vida humana, a la millora de les condicions de treball, a la utilització 

creativa de l’oci i el temps de lleure, a la flexibilització burocràtica, i a l’afavoriment de 

les relacions humanes (Roldán et al., 2013: 19). Per abordar aquest concepte cal tenir 

en compte tant els aspectes materials com els de l’entorn psicosocial de la persona 

(Morata, 2014: 16).  

Així doncs el concepte s’entén des d’una perspectiva subjectiva i centrada en la 

persona. Actualment té una gran importància en els SS perquè permet donar valor a 

les experiències i les opinions de les persones i justificar les accions en funció dels 

avenços mesurables que fa una persona en els seus assoliments personals (Verdugo, 

2008: 18). 

Com es pot entendre, doncs, els SS tenen la finalitat de treballar pel benestar i per la 

qualitat de vida individual i social (tant present com futura), a través d’oferir ajuda 

personal i social (integral i polivalent) en format de prestacions, ajudes o altres accions 

tècniques i tecnològiques (Casado i Fantova, 2007: 36). Els SS fan accions per a 

promoure la vida digna dels ciutadans: atenen les necessitats personals i socials 

bàsiques, donen suport a la persona i/o fan accions col·lectives que ajudin a millorar 

l’entorn social (Pelegrí, 2011: 29 i 30).  
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Els SS estan condicionats per factors demogràfics, pels cicles econòmics, pel poder 

polític i pel model de societat que predomina en cada moment històric (Pelegrí, 2010: 

51). Aquests elements efecten directament les necessitats individuals i col·lectives, i 

per tant les prioritats a les quals han de donar resposta els serveis. Tot i això, el 

sistema de SS està dotat d’un conjunt estable de recursos, equipaments, projectes, 

programes i prestacions públiques i privades per poder garantir l’acompliment dels 

objectius que ha de perseguir (Vilà, 2011: 204). 

Els serveis que ajuden a donar resposta a les necessitats de la població poden ser 

oferts per la xarxa pública de SS2 (de titularitat pública o concertada) o també per 

entitats o empreses privades (d’iniciativa social o d’iniciativa mercantil)3 (Vilà, 2011: 

203 i 251), mitjançant diferents equipaments, recursos humans i econòmics (López-

Cabanas i Chacón, 2003: 50-53). 

L’Administració pública té l’obligació de garantir l’accés als SS, però això no significa 

que hagi de gestionar tots els equipaments o les actuacions. Per això, el funcionament 

dels serveis pot ser de gestió directa (la titularitat dels serveis és pública i els presten 

treballadors públics), de gestió externa (la titularitat és pública però la gestió del servei 

es fa a través d’una altra organització) o de gestió privada (la iniciativa privada és la 

titular i gestiona el servei complementant la xarxa pública). L’Administració utilitza els 

concursos, convenis o concerts per externalitzar els serveis que considera necessaris 

(López-Cabanas i Chacón, 2003: 50-53). 

En resum, com explica Vilà (2011: 203), “el sistema engloba, doncs, totes les 

prestacions tècniques o serveis, les econòmiques i les tècniques, i també altres 

activitats de SS que s’efectuïn a Catalunya, tant si les fan entitats públiques com 

privades”, amb l’objectiu d’evitar situacions d’exclusió o vulnerabilitat social (Subirats et 

al., 2007: 30). 

Tot i això, a part del sector públic, del privat i del tercer sector o voluntari, no es pot 

oblidar que també existeix el sector informal (famílies i xarxes primàries), que dona 

suport i resposta a diferents necessitats individuals de les persones vulnerables 

(Fantova, 2012: 26). 

2
 Llei 12/2007 de SS (article 14): “El sistema públic de SS és integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, 

programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de titularitat de l’Administració de la 
Generalitat, de les entitats locals i d’altres administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats 
d’iniciativa social o privada.” 

3
 Qualsevol persona física o jurídica té dret, de forma privada, a crear i gestionar SS, però per fer-ho és necessari que 

obtingui l’autorització de la Generalitat de Catalunya i compleixi amb tots els requisits legals que estableix la Llei 
12/2007 de SS (Vilà, 2011: 251). 
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3.1.1 Marc normatiu 

El sistema de SS té el seu origen i emmarcament a la Constitució Espanyola de 1978. 

Al Títol preliminar apareixen diversos arguments que justifiquen indirectament 

l’actuació dels SS, ja que exposen que el país es constitueix com un estat social i 

democràtic de dret que impulsa els valors de la llibertat, la justícia, la igualtat i el 

pluralisme polític, essent els poders públics els promotors d’aquests valors i de la 

garantia del seu compliment (López-Cabanas i Chacón, 2003: 38).  

A més, al Títol I de la CE es creen una sèrie de drets i deures fonamentals dels 

ciutadans, alguns dels quals han d’estar garantits a través dels SS. Al capítol III del 

Títol I («Dels principis rectors de la política social i econòmica») es parla de la 

protecció a la família i a la infància, la redistribució de la renda, el dret a l’habitatge, la 

participació de la joventut, etc. La CE explica que els poders públics s’hauran de fer 

càrrec de part d’aquests temes i per això el govern va decidir crear els SS per donar 

resposta a aquest encàrrec. 

Partint d’aquesta norma bàsica, a continuació s’exposa el nucli central de la normativa 

en matèria de SS a Catalunya i s’expliquen els punts més importants que aporta cada 

norma:  

- Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 (EAC). Al Títol I («Drets i deures de

l’àmbit civil i social»), l’EAC regula els drets, els deures i els principis rectors,

tot reconeixent els drets generals de les persones i específicament els drets de

col·lectius concrets com la família, els menors, les persones grans, etc. També

determina el dret d’accés als diferents sistemes de benestar (Vilà, 2010: 36).

El capítol V («Principis rectors») detalla que els poders públics han d’orientar

les polítiques públiques d’acord amb els principis rectors de l’EAC i la CE.

L’EAC també crea l’article 42 sobre cohesió i benestar social, en el qual es diu

que els poders públics han de fomentar la cohesió social i garantir un sistema

de SS, de titularitat pública i concertada, adequat als indicadors econòmics i

socials de Catalunya.

A més, segons l’article 166 («Serveis Socials, voluntariat, menors i promoció de

les famílies»), la Generalitat té la competència exclusiva en matèria de SS,

voluntariat, protecció de menors i promoció de la família.

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Aquesta llei suposa un pas

endavant en el reconeixement dels drets de les persones i en l’impuls del
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sistema de SS, per tal d’equiparar-lo a altres sistemes de l’estat del benestar. 

La Llei vol fer emergir i consolidar el sistema de benestar dirigint-lo a tota la 

població i vol deixar de banda la seva imatge històrica de servei estigmatitzat, 

passant d’una atenció assistencial de les persones més desafavorides a la 

universalitat del servei (article 1). L’articulat regula el funcionament i l’estructura 

dels SS (al llarg d’aquest apartat s’explicaran els diferents aspectes regulats a 

la Llei).  

Seguidament es complementa la normativa anterior apuntant la legislació o normes 

catalanes i estatals més rellevant en matèria de SS: 

Normativa catalana 

- Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

- Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

municipal i de règim local de Catalunya.

- Decret 27/2003, del 21 de gener, de l’atenció social primària.

- Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

- Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència

masclista.

- Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les

retornades a Catalunya.

- Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i

l’adolescència.

- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis

Socials 2010-2011. Aquest decret s’ha anat prorrogant anualment en la Llei de

pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

- Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en

l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre,

de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc

d’exclusió residencial.

- Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya: el primer pla es va elaborar per

als anys 2010-2013 i durant l’any 2015-2016 s’estava elaborant el segon.
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- Pla de Qualitat dels Serveis Socials a Catalunya: el primer pla es va elaborar

per als anys 2010-2013 i durant l’any 2015-2016 s’estava elaborant el segon.

- Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya

2015-2016.

Normativa estatal 

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter

personal.

- Llei Orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a

Espanya i la seva integració social.

- Llei Orgànica 5/2000, del 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal

dels menors.

- Llei Orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de mesures de protecció integral

contra la violència de gènere.

- Llei 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i

atenció a les persones en situació de dependència.

- Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i

homes.

A més, cal tenir present que en l’àmbit internacional hi ha tres normes o documents 

bàsics que són clau per a la defensa dels drets de les persones: la Declaració 

Universal dels Drets Humans (1948), la Carta Social Europea (1961) i la Convenció de 

Nacions Unides dels Drets dels Infants (1989). 

Finalment, qualsevol de les polítiques que es fan en el marc dels SS tenen com a 

objectiu (article 4 de la Llei 12/2077 de SS):  

- Detectar i atendre les necessitats bàsiques personals i socials.

- Prevenir, atendre i promoure la inserció social.

- Facilitar l’autonomia personal i funcional.

- Afavorir la convivència social i la igualtat efectiva (eliminant la discriminació i

lluitant contra l’estigmatització).

- Promoure la cohesió social i la resolució comunitària de les necessitats socials.
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- Fomentar la participació i la implicació solidària a la comunitat a través de

diferents formes.

- Assignar equitativament els recursos socials disponibles.

- Promoure la tolerància, el respecte i la responsabilitat en les relacions

personals i socials.

En el fons, doncs, les polítiques de SS intenten garantir a les persones uns mínims, 

una seguretat i un accés universal a certs serveis que es consideren indispensables 

per al benestar i la cohesió social (Subirats, 2010: 10). 

3.1.2 Principis de l’actuació 

La Llei 12/2007 (article 1) regula i ordena el sistema de SS amb la finalitat de garantir 

l’accés universal a tothom, de manera que es faci efectiva la justícia social i es 

promogui el benestar del conjunt de la població. Per tant, tots els ciutadans dels estats 

membres de la Unió Europea empadronats en un municipi de Catalunya tenen dret a 

accedir al sistema públic de SS. Les persones no ciutadanes dels estats membres 

podran accedir-hi d’acord amb el que estableix la legislació en matèria d’estrangeria 

(Vilà, 2011: 170). Així doncs, l’accés universal al sistema està orientat a potenciar la 

cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el progrés social. 

La Llei reconeix el dret dels ciutadans als SS per contribuir a garantir-ne la llibertat, la 

dignitat i el benestar (article 8 de la Llei 12/2007 de SS), tot assegurant el dret de les 

persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida (Pelegrí, 2011: 

216). Aquest reconeixement es fa en una doble direcció:  

1) Garantir el dret a la igualtat d’accés com un instrument d’autonomia per a

gaudir d’una integració real a la societat (article 6 i 9 de la Llei 12/2007 de SS).

2) Fomentar la solidaritat, garantint l’atenció prioritària a les persones que, per

motiu de minoria d’edat, dependència, situació de risc o de vulnerabilitat

necessiten els SS per a compensar els dèficits que experimenten (article 7 de

la Llei 12/2007 de SS).

Per fer possible tot això, el sistema de SS està integrat pel conjunt de recursos, 

equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada 

destinats a assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes 

de la seva vida (article 2 de la Llei 12/2007 de SS). Els SS s’han de prestar seguint els 
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requisits i els estàndards de qualitat òptims per garantir la dignitat i la qualitat de vida 

de les persones (article 1.2 de la Llei 12/2007 de SS). 

La Llei explica que els principis dels SS són (article 5 de la Llei 12/2007 de SS): 

universalitat, igualtat, responsabilitat pública, solidaritat, participació cívica, globalitat, 

subsidiarietat, prevenció i dimensió comunitària, foment de la cohesió social, 

normalització, coordinació, atenció personalitzada i integral, respecte pels drets de la 

persona, foment de l’autonomia personal, economia, eficiència i eficàcia, qualitat i 

continuïtat dels serveis. 

Els SS donen resposta a situacions molt diverses, però com a norma general els 

objectius que persegueixen són els següents (Casado i Fantova, 2007: 255-261): 

- Assistència personal complementària: oferir ajuda immediata a les persones a

qui manca coneixement o capacitat per afrontar les seves accions diàries

bàsiques.

- Habilitació i rehabilitació: ajudar a millorar la capacitat d’autonomia personal

dels individus per garantir-ne el bon desenvolupament personal i social.

- Prevenció: evitar els aspectes que puguin generar conflictes o que incrementin

les carències de les persones.

- Accessibilitat: garantir l’accessibilitat a tots els aspectes de la vida d’una

persona (habitatge, salut, educació...), per tal d’aconseguir-ne la plena inclusió

social.

Lligat amb això, les actuacions més habituals que es fan a SS són (Pelegrí, 2011: 223 i 

224): informació, orientació, assessorament, suport, valoració i diagnòstic social, 

tractament, protecció jurídica i social, atenció residencial, atenció diürna i atenció 

domiciliària, entre altres. 

Finalment, com assenyala Fantova (2014: 216 i 217; i 2016a: 126), la finalitat dels SS 

ha de ser protegir i promoure la interacció humana, tant pel que fa a l’autonomia 

funcional (capacitat de desenvolupament a la vida diària) com a la integració relacional 

(suport de les xarxes primàries de convivència familiar i comunitària), ja que la relació i 

la interacció entre les persones és el que n’afavoreix el benestar i la inclusió a la 

societat. D’aquesta manera s’ha de contribuir des dels serveis a augmentar i 

desenvolupar l’autonomia funcional de les persones, pal·liar-ne els efectes limitadors i 

enfortir les xarxes relacionals (tant les familiars com les comunitàries). 
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Amb el temps caldria esperar que la població identifiqués per ella sola els suports i les 

ajudes que ofereixen els SS, per tal de prevenir o afrontar les situacions de vida que 

tenen un efecte negatiu en la seva autonomia funcional o relacional (Fantova, 2016a: 

127). 

A més, un dels principis a destacar de la Llei 12/2007 és la participació cívica. La 

participació és un element clau de qualsevol model d’estat democràtic i social. Per 

això, els SS han d’establir sistemes de participació en els seus òrgans de govern i 

establir que les persones participin de la presa de decisions de forma individual o 

col·lectiva. Legislativament, s’apunta la importància que la persona sigui protagonista 

del seu pla de treball (participació individual) i alhora s’elaboren diferents formes 

genèriques per a fomentar la participació en la gestió dels serveis (consells de 

participació, introducció de les noves tecnologies per fer administracions més 

transparents i properes, processos de participació...) (Vilà, 2011: 276-281).  

Aquest principi és el que emmarca la hipòtesi de la recerca i dona valor a la 

importància de fomentar la participació individual de les persones en el seu procés de 

transformació i millora. 

3.1.3 Estructura, funcionament i àmbits d’actuació 

Els SS van néixer i van evolucionar amb la voluntat d’estar presents i propers al 

territori, per tal de detectar-ne més fàcilment els canvis constants (Monreal i Boldú, 

2013: 102 i 103). Per fer-ho, la Llei 12/2007 organitza el sistema públic de SS en forma 

de xarxa, la qual integra el conjunt de serveis que gestionen les prestacions que 

formen part de la Cartera4 de SS (Vilà, 2011: 217). 

La legislació concreta dos nivells de SS: els SSB (porta d’entrada al sistema) i els SSE 

(donen resposta a situacions o necessitats concretes que requereixen un tractament 

tècnic més especialitzat). Cada un d’aquests nivells té diferents serveis que el 

conformen. Segons la Llei 12/2007 de SS (article 16-19), la definició d’aquests nivells 

és la següent: 

1. SSB: són el primer nivell de serveis i tenen un caràcter polivalent,

comunitari i preventiu. L’atenció bàsica és de caràcter públic i local, i totes

les prestacions de SS s’articulen a partir d’aquesta via d’accés. Són els

serveis que garanteixen més proximitat amb les persones i la comunitat

(Pelegrí, 2011: 222).

4
 Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (prorrogat posteriorment). 
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Els equips són multidisciplinaris i s’organitzen territorialment en àrees 

bàsiques de SS. Cada àrea bàsica pren com a base el municipi i s’organitza 

sobre una població mínima de 20.000 habitants. En el cas de les poblacions 

inferiors a 20.000 habitants, els municipis s’agrupen i la gestió és de la 

comarca o ens associatiu.  

Els SSB inclouen, com a mínim, els equips bàsics, el serveis d’ajuda a 

domicili i de teleassistència i el serveis d’intervenció socioeducativa no 

residencial per a infants i adolescents. 

2. SSE: són el conjunt de serveis que donen resposta a situacions o

necessitats que requereixen una especialització tècnica o la disposició de

recursos determinats.

Es presten per mitjà de centres, serveis, programes i recursos. S’organitzen

en xarxa sobre el territori atenent tres aspectes: el principi de

descentralització, les característiques dels nuclis de població i la incidència

de les necessitats que cobreixen.

Els SSE disposen d’equips tècnics que valoren les situacions de necessitat

i que quan cal determinen l’accés a altres prestacions del sistema (Pelegrí,

2011: 222).

Els àmbits d’intervenció dels SS són múltiples i variats i treballen amb aquelles 

persones que presenten alguna necessitat o problemàtica. Els grups de persones que 

poden tenir més risc són: la infància, l’adolescència i la joventut, les famílies, les 

dones, les persones grans, les persones amb discapacitat i/o amb dependència, les 

persones en situació de pobresa o exclusió social, les persones migrades o les 

persones que presenten addiccions, entre altres.  

A més, per atendre les necessitats i les problemàtiques de les persones, els SS actuen 

basant-se en les següents línies de treball (Pelegrí, 2011: 41 i 42): atenció preventiva i 

comunitària; informació, orientació, valoració i acompanyament; atenció al domicili i en 

centres diürns; atenció residencial i allotjament transitori; protecció integral de 

persones incapacitades i menors d’edat en situacions de desemparament; i 

prestacions econòmiques. 

Les prestacions del sistema públic de SS es poden donar en forma de serveis 

(actuacions i intervencions fetes per equips professionals), econòmiques (prestacions 

dineràries) i/o tecnològiques (diferents productes o materials que ajuden a reduir les 

necessitats que tenen les persones). Les prestacions poden ser garantides, que són 
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exigibles com a dret subjectiu, o no garantides, que estan subjectes a pressupost i als 

principis de prelació i concurrència (Pelegrí, 2011: 224; i Vilà, 2011: 173). 

Per fer possible tot això i assegurar el principi d’universalitat d’accés als SS, cal que el 

finançament de les prestacions sigui l’adequat. L’Administració té la responsabilitat 

pública dels SS i això suposa que s’hagi de fer càrrec del finançament (Pelegrí, 2011: 

279). Aquest finançament es podrà aconseguir a través de l’aportació dels 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’Estat, els ajuntaments i altres entitats 

locals, herències, obres socials de les caixes d’estalvis, i aportacions d’entitats 

privades i usuaris. Els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya comparteixen el 

finançament dels SS, que han de tendir a la gratuïtat tot i que les persones poden 

haver de participar en el finançament mitjançant un copagament dels serveis (article 

59 de la Llei 12/2007 de SS).  

A tot això cal afegir que la Llei també estableix com a principi rector la qualitat dels 

serveis. Per això elabora un Pla de Qualitat dels SS per garantir la satisfacció de les 

persones i complir amb les obligacions dels serveis. En el Pla s’apunten aspectes de 

comunicació, transparència, compromisos d’atenció al ciutadà i reflexió de l’ètica, entre 

altres; i també s’exigeix als professionals l’acompliment dels deures de deontologia i 

ètica elaborats pels col·legis professionals (Pelegrí, 2011: 235 i 328).  

Per garantir un bon treball a SS són bàsiques la coordinació i la cooperació entre els 

diferents nivells de SS, i entre els SS i els altres àmbits o sectors de benestar social 

(salut, educació, habitatge, etc.). Per això la legislació posa especial atenció en la 

necessitat de cooperació interadministrativa: traspàs d’informació, comunicació, 

cooperació, etc., i crea instruments de col·laboració (com convenis o fórmules de 

gestió conjunta dels serveis, entre altres), per tal de garantir les actuacions públiques i 

l’exercici de les competències (Vilà, 2011: 213 i 214). 

3.1.3.1 Serveis bàsics d’atenció social5 

Els SSB es defineixen com el primer nivell d’atenció del sistema públic de SS i els que 

garanteixen més proximitat a la població (article 16 de la Llei 12/2007 de SS). Els SSB 

tenen la funció de detectar, valorar i intervenir en situacions de necessitat, i impulsar 

actuacions i projectes preventius i comunitaris (Pascual et al., 2016: 4 i 6).    

Els SSB inclouen diferents serveis (Decret 142/2010 pel qual s’aprova la Cartera de 

SS) com són els serveis bàsics d’atenció social, els serveis d’atenció domiciliària, els 

5
 De tots els SS es crea un apartat concret per a SBAS, ja que és el servei escollit per concretar les reflexions 

d’aquesta tesi. 
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serveis residencials d’estada limitada, els serveis de menjador social, els serveis 

d’assessorament tècnic d’atenció social, els serveis d’intervenció socioeducativa no 

residencial per a infants i adolescents, i els serveis de suport als SSB. La recerca es 

concreta sobretot en els SBAS, que són els serveis bàsics garantits que constitueixen 

el primer esglaó d’entrada al sistema i, a partir d’aquest, s’accedeix a qualsevol dels 

altres SSB i SSE.  

Per tant, els SBAS són la porta d’accés a la xarxa de serveis socials d’atenció pública i 

treballen en la detecció, prevenció i intervenció de situacions de risc, a través d’equips 

multidisciplinars. Com diu Pascual et al. (2016: 6), els SBAS consisteixen en “un 

conjunt d’accions professionals que tenen l’objectiu d’atendre les necessitats socials 

més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups.”   

El servei dona resposta a les necessitats de la població d’una forma integral i propera. 

És important la coordinació i el treball en xarxa amb la resta d’agents del territori. 

L’atenció que ofereix parteix dels elements següents (Generalitat de Catalunya, 

Col·lecció Eines 23, 2015: 5): 

- Desenvolupar una atenció social integral, a partir de la combinació del treball

individual, grupal i comunitari.

- Atendre les persones, famílies i grups de forma integral i oferir-los un

professional de referència.

- Elaborar eines i metodologies d’intervenció per oferir una atenció homogènia a

tot el territori.

- Considerar la persona usuària com a eix vertebrador del servei: apoderar les

persones i incorporar-les activament durant la intervenció, elaborar

intervencions flexibles als canvis de les persones, i incorporar l’entorn a la

intervenció.

Segons la Cartera de SS (Decret 142/2010), com a mínim en els SBAS hi treballen dos 

perfils professionals: treballador/a social i educador/a social. Aquests professionals són 

els encarregats d’atendre les persones que presenten algun tipus de necessitat, 

mitjançant diferents estratègies educatives i socials en el marc de la vida quotidiana 

dels subjectes i les seves famílies (Lucea et al., 2012: 29).  

La Llei 12/2007 incorpora el professional referent per tal que la persona usuària tingui 

un sol interlocutor que vetlli pel bon funcionament de la intervenció en el servei i en el 

treball conjunt amb altres serveis externs (Pelegrí, 2011: 274-276). Com defineix la 
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Generalitat de Catalunya (Col·lecció Eines 23, 2015: 7): “El professional de referència 

és el professional de SS que, en el marc del pla individual d’atenció [pla de treball], 

actua com a interlocutor principal de l’usuari i la seva família i s’ocupa de la 

coherència, la coordinació amb els SSE i altres sistemes de benestar, i de la globalitat 

del procés d’atenció.” Tot i això, el treball en equip que s’estableix entre les diferents 

disciplines és essencial per tal de donar una resposta eficient a les necessitats de les 

persones. 

Les funcions bàsiques d’aquest servei són: informació, orientació, diagnòstic i 

tractament social, detecció i prevenció, gestió de serveis, tràmits i seguiments, 

derivació a SSE, intervenció en projectes comunitaris, etc. (Pelegrí, 2011: 333). 

Normalment el servei treballa en situacions de risc social que es troben en l’entorn, en 

el rol parental i familiar, o en l’individu, entre moltes altres causes (Nogué et al., 2009: 

23). Per fer tot això i donar una bona atenció a les persones, el servei té l’obligació de 

garantir uns mínims de qualitat en la intervenció que parteixen dels valors següents: 

eficàcia i efectivitat, eficiència, equitat, accessibilitat, rapidesa, professionalitat, 

sensibilitat i anticipació (PAS 9, 2009: 4). 

Generalment, es considera que els SBAS treballen amb situacions de vulnerabilitat 

social. És a dir, amb persones, famílies o col·lectius que no poden seguir les pautes 

exigides socialment i/o que no estan al nivell social esperat o adequat segons el grup 

normatiu (és a dir, la major part de la població). Quan es parla de situacions de 

vulnerabilitat es fa referència a algun dels termes següents:   

- Marginació: persones que estan allunyades de les normes socials per motius

culturals o d’estigma (minories ètniques, persones que pateixen addiccions...),

que impliquen un cert desviament de les normes.

- Pobresa: manca de recursos per satisfer les necessitats bàsiques d’una

persona o família que influeix negativament en la seva qualitat de vida

(PPLLCP, 2014: 5).

- Precarietat: persones que no tenen estabilitat laboral i/o que treballen en feines

amb salaris baixos, feines dures..., cosa que repercuteix en la seva economia.

- Desadaptació social: la persona està al marge del grup normatiu, però a més

presenta una conducta desadaptada i/o un comportament discrepant.

- Exclusió social: la persona viu un procés creixent de desconnexió de la societat

(pèrdua de vincles personals i socials) que fa que li sigui molt difícil l’accés a

les oportunitats i als recursos de què disposa la societat.
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Actualment, els conceptes més utilitzats per parlar de vulnerabilitat social són els de 

pobresa i exclusió social. La pobresa es relaciona directament amb el nivell econòmic i 

la classe social d’una persona; i l’exclusió social és un concepte més integral i dinàmic, 

que té múltiples factors i dimensions i que es pot donar en qualsevol àmbit de la vida 

d’una persona (Subirats et al., 2007: 20).  

El terme exclusió social apareix a la segona modernitat, degut a fenòmens com la 

desterritorialització de les relacions socials, els desequilibris demogràfics, la precarietat 

o flexibilitat del mercat laboral, i economies basades en els serveis, etc. (Casado i

Fantova, 2007: 225); i és un procés d’inestabilitat, fragilitat i precarietat que viuen 

algunes persones en relació amb temes laborals, socials, econòmics, etc., cosa que 

provoca que a la persona se li faci molt difícil sortir sola d’aquest aïllament sense 

l’ajuda de diferents agents socials (Morata, 2014: 14 i 15).  

Com apunta Subirats (2010: 12 i 14), actualment es passa de parlar del concepte 

clàssic de pobresa al d’exclusió social, perquè aquest va més enllà de la pobresa i 

incorpora la “(...) impossibilitat o dificultat intensa d’accedir als mecanismes de 

desenvolupament personal i inserció sociocomunitària i als sistemes preestablerts de 

protecció.” Per tant, utilitzar aquest terme és més adequat per analitzar els 

desavantatges que pot sofrir una persona, més enllà dels aspectes de renda o 

ingressos, ja que fa referència també a aspectes laborals, relacionals, formatius, 

sanitaris, residencials, etc. (Subirats et al., 2007: 19).  

L’exclusió social és un fenomen dinàmic, canviant i relacional que afecta cada vegada 

més persones (Subirats, 2010: 14). En resum, Subirats (2005: 11) ho explica d’aquesta 

manera: “La exclusión implica fracturas en el tejido social, la ruptura de ciertas 

coordenadas básicas de integración y, en consecuencia, la aparición de una nueva 

escisión social en términos de dentro/fuera.” 

Com s’ha dit, el concepte d’exclusió social no té una sola causa que el pugui generar, 

sinó que és una acumulació de circumstàncies desfavorables en els àmbits econòmic, 

laboral, formatiu, sociosanitari, relacional, social, d’habitatge, polític, familiar i personal, 

que provoquen la desvinculació d’una persona del sistema (Pelegrí, 2011: 441-443; 

Roldán et al., 2013: 123; Subirats, 2005: 19; i López-Cabanas i Chacón, 2003: 29). Per 

tant, doncs, segons López-Cabanas i Chacón (2003: 30 i 31) cal analitzar el fenomen 

des del punt de vista dels recursos materials (economia, habitatge, accés a l’educació, 

salut, formació, treball...), psicosocials (participació i relacions socials) i personals 

(aptituds, competències, habilitats...).  
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L’exclusió es valora a través de diferents indicadors, com ara la taxa de renda baixa, la 

taxa de desocupació de llarga duració, l’esperança de vida al néixer o la percepció del 

propi estat de salut, entre altres (Roldán et al., 2013: 124); i s’acaba considerant que 

una persona està en desavantatge quan té rendes inferiors al que pot ser considerat 

com a nivell de vida mitjà. A més, existeixen diferents llindars de risc de la pobresa. 

L’indicador AROPE,6 proposat per la Unió Europea, mesura el percentatge de població 

que està en risc de pobresa i/o exclusió social i el compara amb altres països. Els 

indicadors d’exclusió que proporciona Subirats (2005: 39-174) estan diferenciats 

segons els àmbits d’exclusió: econòmic, laboral, formatiu, sociosanitari, relacional, etc. 

Tot i això, cal destacar que les persones en situació de més vulnerabilitat són els 

infants, la gent gran i les persones nouvingudes, ja que presenten una situació de 

pobresa més alta (junt amb les dones). I els SBAS també treballen amb col·lectius de 

persones que presenten una situació de desavantatge social i econòmic persistent en 

el temps, que suposa la seva segregació de la societat i l’aïllament, com les persones 

sense sostre (Pelegrí, 2011: 445-447).  

Però el fet de viure una situació de crisi econòmica fa que qualsevol persona pugui 

arribar a necessitar el suport dels SBAS, ja que les necessitats socials han canviat i 

estan presents de forma transversal a tota la població. Això provoca que les 

necessitats siguin cada vegada més complexes i diferents de les de fa uns anys. Com 

diu Langreo (2009: 54), “(...) la denominada nova pobresa (...) es coneix com la de les 

persones en situació de vulnerabilitat, amb manca d’ingressos i sense intervenció 

social aparent, [i són] les que reclamen actualment l’atenció dels serveis socials.” 

La societat ha modificat les pautes socioeconòmiques que vinculaven les persones 

amb l’àmbit laboral i productiu. També ha variat les pautes socioculturals de distribució 

de rols de gènere, i ha modificat l’organització del temps i els espais quotidians en els 

quals es desenvolupen les persones. Aquests factors han tingut un impacte en la 

complexitat de les desigualtats socials, han agreujat les dificultats de les persones 

excloses per integrar-se a la societat, i han creat una societat plena d’incerteses i 

individualismes (Subirats, 2005: 9).  

Per tant, l’aparició de noves necessitats i nous perfils d’usuaris se suma als perfils 

històrics que necessiten atenció dels SBAS (Subirats et al., 2007: 53 i 54). Es valora 

que les desigualtats augmenten contínuament i que sempre hi haurà una població 

6
 http://www.eapn.es/que_es_EAPN.php 
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entre el 2,6 i el 4% de persones que no poden sortir de la pobresa extrema i que 

continuaran depenent dels SS (Pelegrí, 2010: 52).  

Com afirma Vilà (2011: 173), la finalitat fonamental dels SS (i, per tant, també dels 

SBAS) és la prevenció i la satisfacció de necessitats personals i socials. Quan es parla 

de necessitats (o necessitats humanes) es fa referència als elements que les persones 

necessiten per a viure a la societat; quan manquen, són els SS els que han de garantir 

la cobertura de les necessitats bàsiques (López-Cabanas i Chacón, 2003: 12). Per 

tant, les necessitats són les dependències que té la persona respecte a la societat 

(Fantova, 2014: 42) i que ha de satisfer per sobreviure com a individu i com a espècie 

(Casado i Guillén, 2011: 81).   

Segons la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 

(«Preàmbul»), una situació de necessitat es defineix com qualsevol contingència que 

impedeixi fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o de les 

persones que formen part de la unitat de convivència (la manutenció, l’ús de la llar, les 

que faciliten la comunicació, el transport bàsic i les necessàries per viure dignament). I, 

segons Costa i Pelegrí (Pelegrí, 2011: 296), “per valorar la situació de necessitat es 

tindran en compte el patrimoni, els ingressos econòmics i les condicions socials dels 

beneficiaris.”  

Segons Fernández (Pelegrí, 2011: 48), “les necessitats d’una persona estan 

vinculades a la seva forma, mitjans i projecte de vida; varien en el temps i estan 

relacionades amb els valors del col·lectiu al qual pertany (grup, classe social, país...) i, 

per tant, les necessitats són relatives.” Per tant, els SBAS actuen davant de 

necessitats personals bàsiques que poden ser individuals (no poder cobrir una 

subsistència mínima o tenir dificultats d’autonomia personal) i/o socials o col·lectives 

(són les que repercuteixen en l’autonomia, la qualitat de vida, les relacions i el 

benestar del grup o la població en general) (Pelegrí, 2011: 41 i 47; i Vilà, 2011: 174).  

Les necessitats socials estan unides al concepte de drets socials, ja que la 

reivindicació i la defensa dels drets es fonamenta en el reconeixement que la població 

té necessitats. Per tant, les necessitats que s’han de cobrir com a drets socials són les 

que s’ha consensuat socialment com a indispensables i que donen resposta a una 

situació de vulnerabilitat social (Roldán et al., 2013: 35). 

Per tant, a part de les necessitats individuals existeixen les necessitats socials, que 

són les que comparteix un grup de persones o la pròpia comunitat. Aquestes 
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necessitats estan relacionades amb la idea de garantir la igualtat d’oportunitats, la 

cohesió i la convivència social, i la inclusió i solidaritat social (López-Cabanas i 

Chacón, 2003: 16).  

Habitualment quan es parla de necessitats es fa referència a la Piràmide de Maslow 

(creada per Abraham Maslow al 1943), que explica d’una forma gràfica l’escala de 

necessitats dels éssers humans. A la base de la piràmide hi ha les necessitats més 

fisiològiques i, partint d’aquí, les necessitats van incrementant de nivell en l’ordre 

indicat: seguretat, afecte i pertinença, reconeixement i autorealització (Pelegrí, 2011: 

49 i 50).  

La piràmide proposa una jerarquia de necessitats humanes que té en compte que a 

mesura que la persona va satisfent les seves necessitats més bàsiques va 

desenvolupant necessitats i desitjos més elevats (García-Allen, 2016b). Com diu 

Vallés (2009: 141 i 142),  “la idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más 

altas ocupan nuestra atención sólo una vez que se han satisfecho necesidades 

inferiores en la pirámide” i només seran les necessitats que les persones no poden 

cobrir les que influeixin en el seu comportament.   

A aquesta classificació, s’hi pot sumar la descripció de les necessitats basada en el 

seu origen que fa Bradshaw al 1983 (Vilà, 2011: 28 i 29):  

“(...) [la] necessitat normativa (la definida per l’expert o per l’autoritat a partir del 

nivell desitjable de serveis), l’experimentada (la carència subjectiva), 

l’expressada (l’experimentada posada en acció) i la comparativa (es mesura a 

partir dels serveis i les característiques d’una població).” 

És important que totes les persones arribin a cobrir les necessitats de forma 

equilibrada i, per fer-ho, hi ha dos factors que hi poden ajudar: la capacitat de cada 

persona per a cobrir-se les pròpies necessitats i/o l’existència de factors externs que 

n’afavoreixin la cobertura (Nogué et al., 2009: 23).  

A part d’aquestes classificacions de necessitats se’n poden trobar d’altres. En un 

estudi fet per la Fundació Creafutur (2010: 8 i 9) es van identificar les necessitats en 

relació amb “sentir-se segur” (seguretat), “sentir-se un més” (pertinença i integració), 

“sentir-se bé” (estabilització emocional) i tenir la informació necessària per a decidir 

correctament. En un altre estudi realitzat per Subirats et al. (Subirats et al., 2007: 103) 

s’agrupen les necessitats socials en sis dimensions: “doméstico-familiar, dimensión de 

dependencia, discapacidad y enfermedades crónicas, dimensión origen-etnia, 

dimensión económico-laboral, residencial y la dimensión de estigmatización social.”  
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Per tant, la tipologia de necessitats que s’atenen a SBAS es poden resumir en: alta 

vulnerabilitat personal, social i econòmica; conflictivitat familiar i social; dificultats 

relacionals; baixos nivells educatius i formatius; alt risc d’exclusió social; problemes de 

salut; dificultats d’integració social; violència familiar; addiccions; i manca d’habilitats 

parentals, entre altres. 

Finalment, la tipologia de necessitats que marca la Llei 12/2007 de SS (article 3) i el 

Pla Estratègic de SS de Catalunya (2010-2013) ofereix una proposta d’ordenació de 

les necessitats socials i personals segons la situació:7  

- Situacions de necessitat per manca d’autonomia: són les necessitats que

presenta una persona derivades d’una malaltia, una discapacitat o l’edat, i

vinculades a la manca d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

Aquestes persones necessiten suport de tercers.

- Situacions de necessitat material i instrumental: necessitats vinculades a la

subsistència i a la possibilitat de ser persones autònomes (manca de recursos

materials i econòmics, dificultats d’inserció laboral o educativa...).

- Situacions de necessitat en l’àmbit relacional: necessitats que impliquen

disfuncions en el desenvolupament psicosocial de la persona a causa de

dèficits en les relacions socials (dificultats d’integració, rebuig,

estigmatització...) i a tenir relacions familiars disfuncionals (violència familiar,

negligència o desemparament, aïllament...).

A part d’aquestes tres categories hi ha situacions d’atenció especial (com les 

derivades de les addiccions) que poden incloure’s en qualsevol de les categories 

explicades en funció de la situació de necessitat concreta que presenta cada persona.  

En resum, qualsevol necessitat pot tenir el seu origen en les expectatives o els valors 

de les persones (López-Cabanas i Chacón, 2003: 14) i els SS miren de donar resposta 

a les necessitats d’integració social, de prevenció de situacions l’exclusió social i de 

distribució de recursos materials, socials i culturals a les persones amb menys 

oportunitats (Montenegro et al., 2011: 77), a través d’actuacions per prevenir el risc 

social, per promoure les actituds i les capacitats bàsiques necessàries, i per 

compensar dèficits (Pelegrí, 2011: 216). 

Els SS actuaran davant de totes aquestes necessitats sempre que no estiguin 

satisfetes per l’entorn de la persona (Pelegrí, 2011: 50), ja que es dona cobertura quan 

7
 Estat dels serveis socials a Catalunya, 2006-2008: 57-62 i reiterat en l’informe presentat l’any 2014. 
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aquestes necessitats no les poden satisfer els mateixos subjectes, la seva família o 

entorn, o altres àmbits o sectors de l’estat del benestar (Vilà, 2011: 29). Quan les 

necessitats personals o socials no estan complagudes de forma natural és quan 

apareixen els problemes socials, que són les dificultats o els obstacles que 

s’interposen a la satisfacció. Quan aquestes dificultats no es poden superar de manera 

autònoma és quan apareix una situació de risc social o vulnerabilitat. En aquest 

moment és quan la persona assisteix a SBAS demanant una solució a la seva 

necessitat, que s’intenta cobrir a partir d’oferir recursos de suport humà, material o de 

serveis (Pelegrí, 2011: 55 i 56).  

Per això cal treballar per fer que els SBAS tinguin un enfocament dinàmic i “(....) capaz 

de adaptarse rápidamente a las necesidades y problemáticas cambiantes de las 

personas y de los contextos” (Subirats et al., 2007: 110) per poder donar resposta a 

les necessitats individuals i socials de forma correcta i adaptada a la realitat.  

Per identificar les necessitats hi ha diferents indicadors que ajuden a valorar el risc que 

presenta la persona, la família o el col·lectiu davant una situació de vulnerabilitat. 

S’entén per indicador les unitats d’informació o de dades que ofereixen evidències en 

relació amb una variable concreta (Fantova, 2012: 139). Segons el Diccionari de 

serveis socials (2010: 92), els indicadors són el “paràmetre de mesura indirecta de la 

realitat social que permet establir comparacions entre situacions, grups o persones, 

respecte de fenòmens socials complexos, mitjançant la descomposició del fenomen en 

parts o dimensions distintes (dades quantitatives o qualitatives).”  

És a dir, els indicadors donen les pautes que s’han d’observar d’una realitat per 

conèixer-la a fons i saber com incidir-hi durant la intervenció. Els indicadors ajuden a 

valorar les necessitats que presenta una realitat concreta. Martín (2013: 8-13) crea una 

classificació de les necessitats conjuntament amb una sèrie d’indicadors que ajuden a 

valorar pràcticament si la realitat d’una persona és adequada, deficitària o molt 

deficitària. L’autora classifica les necessitats en (Martín, 2013: 8-13):  

- Situació deficitària conjuntural: persones que presenten dificultats, però que

tenen capacitats i habilitats per a resoldre-les només amb un suport o

orientació puntual i amb l’ajuda del seu entorn.

- Situació deficitària de llarga durada: persones que presenten dificultats en les

habilitats socials, en l’autonomia física i/o psíquica, en les relacions de

convivència i en l’organització familiar. Aquestes necessitats perduren durant

un llarg temps.
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- Situació d’exclusió social: són les persones que tenen dificultats formatives, de

treball i ocupació, i de recursos econòmics.

- Situació de desavantatge social: són les persones que pateixen un dèficit

d’acceptació social important, cosa que els genera situacions de discriminació

o no poder gaudir de drets socials.

- Situació de marginació: aquestes situacions poden aparèixer per una

autoexclusió de la persona davant el grup social, per presentar conductes

evasives (addiccions) o per haver viscut molt de temps exclòs de la societat.

Davant d’una realitat es valora el risc que tenen els indicadors per al subjecte, el 

col·lectiu i/o l’entorn i els factors de risc que apareixen poden anar augmentant al llarg 

del temps. Normalment, en el camp social es divideix el risc en funció de la seva 

gravetat: alt, mitjà o baix. Tot i això, hi ha altres divisions del risc, com la que proposa 

Martín (2013: 13): adequada, deficitària o molt deficitària; o la distinció que es fa en 

l’àmbit d’infància i adolescència, on es diferencia les situacions de risc (les que limiten 

o perjudiquen el desenvolupament i el benestar de l’infant/adolescent) de les

situacions de desemparament o alt risc (mancances dels elements bàsics per al 

desenvolupament integral de l’infant/adolescent amb necessitat de protecció que 

provoquen la separació del nucli familiar).8 

En definitiva, els SBAS tenen per objectiu donar resposta a les necessitats humanes i 

socials per ajudar a millorar així el benestar i la qualitat de vida de les persones i de la 

comunitat a la qual pertanyen.  

3.1.4 Reptes dels serveis socials 

El camp dels SS té una edat relativament jove, cosa que provoca que encara quedi 

molt terreny per explorar. A la pràctica, els professionals tenen poc temps per a la 

reflexió, però tenen molta experiència i bones pràctiques exportables a l’àmbit teòric. I 

des del camp del coneixement hi ha temps per a la reflexió però hi ha dificultats per 

vincular-se amb la pràctica professional. 

Actualment, hi ha diversos aspectes als quals cal donar resposta: manca temps als 

professionals per disposar d’espais de reflexió (cal buscar espais per a la discussió i el 

debat), també s’han de millorar les avaluacions dels serveis i veure’n l’impacte real, 

trobar noves formes de treballar per sostenir la fragilitat del moment, millorar els 

8 Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
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sistemes d’informació i comunicació, introduir les noves tecnologies al treball social, 

etc. A més cal treballar l’estrès i l’esgotament dels professionals creant espais de 

formació, de supervisió, apostant per la recerca i la construcció de coneixement, i 

impulsant el treball en equip i el treball en xarxa al territori (Monreal i Boldú, 2013: 107 i 

108).  

Per tant, els SS necessiten evolucionar més, ja que, com diu Subirats et al. (2007: 31), 

el sistema s’emmarca en el model llatí i presenta algunes debilitats:  

“(...) sistema dual y de universalización incompleta; colusión de los servicios 

públicos con el sector privado; (...) red última de protección débil y baja 

intensidad protectora; (...) requisitos de residencia para acceder a las 

prestaciones; comprobación estricta de recursos; y existencia de programas 

categoriales.” 

Com es pot veure, els SS (i els SBAS en concret) tenen molts reptes pendents. A 

continuació s’expliquen els reptes més destacables als quals cal donar prioritat per 

ajudar a evolucionar els serveis (Pascual et al., 2016: 8-13; Núñez et al., 2010: 130-

133; Fantova, 2014: 72, 74, 217 i 228; i Montenegro et al., 2011: 256-259 i 289): 

- Garantir el principi d’universalitat d’accés als SS. Hi ha poca permeabilitat a les

diferències dels territoris i els serveis estan dirigits sobretot a grups de població

molt precària. S’ha de pensar en uns SS que estiguin adreçats a tothom de

forma personalitzada, sense necessitat d’haver de formar part d’un col·lectiu o

disposar d’una renda econòmica concreta.

La universalitat dels SS s’ha de completar amb una lògica de drets subjectius i

amb unes prestacions bàsiques garantides a tot el territori (Roldán et al., 2013:

93). Els SS s’han d’equiparar al sistema sanitari i educatiu, els quals el dret

universal els ha consolidat com a serveis per a tothom amb garantia de qualitat.

Això suposaria tenir una definició clara dels serveis i les prestacions bàsiques i

dels mecanismes per exigir-los, i dotar el sistema dels recursos econòmics,

humans i d’infraestructura adequats (Subirats et al., 2007: 44-46).

Lligat amb això és necessari normalitzar els SS i treballar per aconseguir el

reconeixement polític i social, i desmuntar els estereotips o rumors entorn del

sistema (Subirats et al., 2007: 58), ja que la població té una imatge

estereotipada i parcial vinculada a l’assistència més bàsica dels serveis o com

a agents de control i fiscalització (Barbero, 2008: 39 i 40).
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- Redissenyar un nou model de servei que tingui en compte la persona de forma

personalitzada i no com a part d’un col·lectiu concret, crear uns serveis de

proximitat al territori, flexibles, que garanteixin la cobertura real de les

necessitats en la pròpia comunitat.

És necessari definir el valor, l’orientació i l’essència dels serveis i reestructurar

el conjunt del sistema de SS, per fer-los més coherents, eficients, equitatius,

sostenibles, universals, amigables i innovadors (Fantova, 2015; i Pelegrí, 2015:

57 i 58); també se n’ha de treballar la suficiència i la qualitat (Roldán et al.,

2013: 93).

El sistema de SS s’ha de redefinir per enfortir-lo, adaptar-lo a la realitat i

posicionar-lo en igualtat de condicions amb els altres sistemes de l’estat del

benestar (Subirats et al., 2007: 109). Els SS han de ser un bé protegit que

qualsevol persona pugui reconèixer com a necessari perquè dona resposta a

una necessitat bàsica (Fantova, 2007a: 2).

S’ha de seguir desenvolupant un model que prevegi la gestió mixta i

equilibrada entre el sector públic i privat, que integri tots els agents del territori

(Generalitat de Catalunya, Col·lecció Eines 22, 2015: 41); i cal també millorar la

definició operativa de les prestacions bàsiques (Casado i Guillén, 2011: 291) i

valorar de nou la cartera de SS existent (simplificar-la i ajustar-la a les

necessitats de la població).

També s’ha d’intentar minimitzar la burocratització que envolta els SS i

l’extrema necessitat d’organització i jerarquització, retornant a formes de treball

més dinàmiques i flexibles que siguin properes a la comunitat (Barbero, 2008:

20).

- Apostar per garantir els mecanismes de participació de les persones en els

serveis i en les polítiques socials, així com donar-los el paper protagonista en

qualsevol intervenció i en els espais de decisió i debat dels SS (Subirats et al.,

2007: 50 i 57).

Per això s’han de trobar metodologies de treball que afavoreixin sobretot la

participació de les persones en el diagnòstic, disseny, implantació i avaluació

del pla de treball, cosa que significa reformular el rol del professional, acostar la

posició dels diferents membres de la intervenció i donar més valor a les

persones ateses (Barbero, 2008: 176 i 177).
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- Enfocar el model de treball social de forma integral, universal i basat en

potenciar l’autonomia i les relacions de les persones i famílies (Subirats et al.,

2007: 57). En aquests moments es prioritza el treball de dispensació de

prestacions i ajuts (excés de burocratització), quan s’hauria de fer un treball

social preventiu (atenció a les causes de la vulnerabilitat social), formulat en

positiu (capacitats vs. debilitats) i apoderar les persones (treball sociofamiliar,

grupal i comunitari).

Cal apostar per un treball més comunitari i preventiu. En aquests moments

l’enfocament del treball es basa en el treball de casos particulars i això dificulta

l’anàlisi i la connexió de les necessitats individuals amb les necessitats

socioculturals de la comunitat. Per tant, es coneixen bastant els problemes

personals però poc els col·lectius (Barbero, 2008: 154-156).

La burocratització actual dels processos de treball a SS i SBAS dificulta la

realització del treball grupal, comunitari i en xarxa, i genera un desajustament

en les finalitats del servei; també comporta insatisfacció en els professionals i

en les persones ateses i dificulta l’eficàcia de les respostes que es donen. Per

donar-hi resposta els serveis s’han d’acostar a la ciutadania i als moviments

socials per treballar les necessitats reals de les persones. D’aquesta manera el

sistema de SS s’ajustaria a les necessitats de l’entorn i identificaria i

dinamitzaria millor els recursos de la pròpia comunitat (Subirats et al., 2007:

49).

Per això s’ha de fomentar el treball en xarxa en els territoris i articular sinergies

i xarxes de relacions fluides amb les entitats i serveis del territori. Sobretot cal

treballar de forma complementària amb els sistemes de salut i ensenyament, ja

que són els pilars que complementen més directament l’atenció integral de la

persona (un exemple és el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i

sanitària, PIAISS, que està impulsant la Generalitat de Catalunya9). S’ha de

treballar per tenir una visió general, integral i integrada dels diferents serveis i

recursos del territori (Generalitat de Catalunya, Col·lecció Eines 22, 2015: 26).

- Transformar els SS en noves formes d’acció i d’intervenció adequades a

l’època actual: transformació digital i tecnològica, societat del coneixement,

revolució de la ciència (genètica, robòtica...), canvis en la cultura, i auge de

moviments socials.

9
 http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3609/doc35966.html 
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És necessari utilitzar els avantatges de les noves tecnologies per modernitzar i 

racionalitzar el sistema de SS, ajudar a millorar el treball en xarxa (facilitant la 

coordinació i la informació), simplificar els mecanismes de gestió i l’accés als 

ajuts o recursos, i facilitar espais d’intercanvi de bones pràctiques, entre altres 

(Subirats et al., 2007: 51).  

- Operativitat de les bases de dades i dels sistemes d’informació (Roldán et al.,

2013: 94). És necessària l’evolució dels sistemes d’informació per modernitzar

els serveis, passant per connectar i integrar tots els sistemes existents i els

futurs per tal de millorar i agilitzar el treball i apropar-se a la població. Però per

fer-ho possible també caldrà avançar en la creació d’un llenguatge únic, comú i

compartit en el marc dels SS (Generalitat de Catalunya, Col·lecció Eines 22,

2015: 43 i 45), per tal de consensuar els elements bàsics del treball.

- Donar resposta als nous perfils de població que assisteixen als SBAS

(assalariats amb contractes temporals i baixos ingressos, treball submergit,

aturats desprotegits...) i a les noves necessitats i demandes que apareixen.

El sistema de SS està poc preparat per donar resposta a les noves necessitats,

perquè és un sistema poc flexible i amb poca capacitat d’adaptació. Per això

s’ha de crear un sistema dinàmic, que tingui capacitat de millora contínua

segons les modificacions que es produeixen a l’entorn (Subirats et al., 2007:

105 i 109).

En definitiva, els SS i SBAS tenen molts reptes de futur als quals s’ha de donar 

resposta, per tal d’adaptar els serveis continuadament a la realitat social i treballar per 

fer uns serveis més útils que donin resposta a les necessitats reals de les persones i la 

comunitat.  

3.2 Intervenció socioeducativa 

Un cop contextualitzat el marc de referència, cal centrar-se en el treball directe amb les 

persones i reflexionar sobre les intervencions, ja que, com diu Fantova (2014: 222), la 

intervenció social és l’activitat operativa dels SS.   

Històricament, l’estat del benestar ha donat tres tipus de resposta social davant les 

necessitats que presenten les persones: 1) respostes repressives o negatives, que són 

actuacions de control de la població, 2) absentisme en les respostes, que significa la 

no intervenció davant la presència de necessitats, o 3) respostes en forma d’ajudes o 

d’educació, que s’ofereixen des de l’Administració, el sector privat o el tercer sector 
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(Casado i Guillén, 2011: 97-100). Així, doncs, quan l’Estat vol donar una resposta en 

forma d’ajuda o d’educació ho vincula a través de la xarxa de SS, que treballa amb les 

persones amb necessitats, tot partint de les seves capacitats per aconseguir 

l’autonomia.  

En llatí la paraula intervenció vol dir “inter venire”, és a dir, “venir entre”. Normalment, a 

SS la paraula s’utilitza en dos sentits: 1) d’una forma més restringida, fa referència a 

les actuacions puntuals que fan els professionals dirigides a treballar uns objectius 

concrets amb una persona (com podria ser el tràmit d’un recurs); i 2) d’una manera 

més àmplia es refereix a tot el procés que es desenvolupa durant una actuació social i 

educativa que acaba generant un nou sistema de relacions entre el professional i la 

persona atesa (en un temps i en un context concret) (Coletti i Linares, 1997: 125). 

En el camp social sobretot es parla d’intervencions socials que, com defineixen 

Casado i Guillén (2011: 67), són aquelles actuacions que volen evitar o corregir 

circumstàncies individuals o col·lectives que no són satisfactòries. Però en aquesta 

tesi es parla del concepte d’intervenció socioeducativa, que s’entén com “[...] un 

proceso de ayuda desarrollado por un profesional situado en el contexto de un sistema 

organizado de servicios, en general públicos [...]” (Campanini i Luppi, 1991: 123); o, 

com defineix Fantova (2012: 23), les intervencions socioeducatives són aquelles 

activitats que donen resposta a les necessitats socials, d’una manera formal i 

organitzada que aspiren a la legitimitat pública o social, amb el propòsit bàsic 

d’aconseguir l’autonomia i la interacció de les persones en el seu entorn social 

(Fantova, 2007b: 3). Per tant, s’incorpora tant el treball social com la vessant educativa 

i pedagògica. 

El caràcter formal o organitzat que prenen les intervencions socioeducatives fa que es 

diferenciïn de les ajudes que poden oferir familiars, coneguts o iniciatives informals de 

l’entorn, ja que la intervenció aporta un valor afegit de coneixements i 

professionalització (Fantova, 2007b: 3 i 4).  

Per tant, la intervenció socioeducativa intenta prevenir i transformar les persones en 

subjectes culturals i socials, donant-los les eines necessàries perquè sàpiguen 

construir la seva manera de relacionar-se amb l’entorn (Núñez et al., 2010: 105). Per 

això, els processos d’ajuda (intervencions) són eficaços quan es coneix per igual, i en 

profunditat, tant la persona com el seu entorn (Campanini, 2012: 61). Així, doncs, la 

intervenció pot anar encaminada a oferir ajudes tècniques, resoldre necessitats 

bàsiques, prevenir, protegir, promocionar, acompanyar..., per tal que les persones 

millorin la seva realitat de vida. 
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Els agents socials que treballen en una intervenció socioeducativa es defineixen en 

cada cas segons la posició que tenen dins del sistema d’intervenció (lligat a 

institucions legitimades per a la intervenció), la capacitat per a conèixer el problema i 

proposar accions transformadores, la seva neutralitat en la problemàtica, i la capacitat 

de diàleg productiu que puguin establir amb els altres agents o col·lectius amb els 

quals es treballa (Montenegro et al., 2011: 53 i 54).  

3.2.1 Drets i deures davant d’una intervenció socioeducativa 

La Llei 12/2007 de SS posa les persones i les seves necessitats com a centre de 

l’acció del sistema. Per això, detalla una sèrie de drets i deures que tenen les persones 

usuàries de SS i els professionals davant d’una intervenció i que es resumeixen a 

continuació (Pelegrí, 2011: 197-212): 

TAULA 2. Drets i deures de les persones usuàries de SS i dels professionals davant d’una intervenció 

DRETS DEURES 

S
U

B
J
E

C
T

E
 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
 

A viure dignament i a la igualtat d’oportunitats Facilitar les dades i documentació 

D'accés universal als SS Seguir el pla de treball i participar-hi activament 

A la informació 
Complir les normes, procediments i obligacions 

establertes 

D’accedir a la documentació administrativa Comportament adequat i de respecte 

A la intimitat i a la confidencialitat 

A la qualitat dels SS 

A la protecció dels drets 

P
R

O
F

E
- 

S
S

IO
N

A
L

 

Respecte i correcció Qualitat 

Aplicació del procediment sancionador Deontologia i ètica professional 

*Font: Pelegrí (2011: 197-212).

Com es pot veure, hi ha aspectes interessants a tenir en compte a l’hora de portar a 

terme una intervenció socioeducativa, ja que es posa de manifest la necessitat 

d’implicar activament les persones en la intervenció i d’afavorir-ne l’autonomia i la 

implicació al servei (garantint la informació mútua), però també es dona valor a la 

necessitat de crear un pla de treball adequat i adaptat a cada persona. Tot això s’ha de 

fer sempre partint del respecte mutu, que garanteix la bona relació, basada en la 

confiança i la tolerància, entre el professional i la persona. 

3.2.2 Àmbits d’intervenció 

Qualsevol intervenció socioeducativa ha d’incloure els diferents àmbits de vida d’una 

persona, és a dir, els diferents aspectes que l’efecten i la condicionen. Per tant, és 

important identificar, analitzar i treballar tots els àmbits de vida d’una persona, per tal 
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d’enfocar millor la intervenció. A continuació s’expliquen els àmbits i l’enfocament que 

ha de tenir la intervenció en cada un d’ells (Lucea et al., 2012: 24 i 25): 

TAULA 3. Àmbits de vida d’una persona i enfocament de la intervenció 

Àmbit personal Àmbit familiar Àmbit educatiu Àmbit de salut 

“Promover el desarrollo 
personal y emocional, así 
como la autonomía de los 
miembros del grupo familiar [o 
la persona], mediante la 
adquisición de habilidades 
personales y sociales y el 
impulso de sus 
potencialidades”  

“Fomentar la 
adquisición de 
hábitos, destrezas y 
actitudes necesarias 
para una adecuada 
organización y 
dinámica familiar” 

“Favorecer la integración 
de los menores en el 
sistema educativo, y 
motivar la participación 
de los miembros del 
grupo familiar en 
acciones formativas 
adecuadas a su edad y 
perfil” 

“Fomentar hábitos, 
conocimientos y 
actitudes que incidan 
en una salud familiar 
integral” 

Àmbit judicial Àmbit laboral Àmbit lúdic Àmbit social 

“Fomentar, dentro del ámbito 
familiar, actitudes que 
favorezcan la colaboración en 
el cumplimiento de medidas 
judiciales impuestas a alguno 
de sus miembros y que, a la 
vez, prevengan futuras 
conductas delictivas” 

“Favorecer la 
inserción 
sociolaboral de los 
miembros del grupo 
familiar” 

“Favorecer un ocio 
saludable, compartido, 
estructurado y 
socializador” 

“Promover, des de el 
trabajo en red, el 
acceso de la familia a 
la ciudadanía como 
elemento clave de 
inclusión social” 

*Font: Lucea et al., 2012: 24 i 25.

A més, caldria afegir aquests altres dos àmbits: 

Àmbit econòmic Àmbit d’habitatge 

Afavorir que la persona i la 
família puguin cobrir les  
necessitats bàsiques de 
subsistència 

Afavorir que la persona i la 
família tinguin un lloc on 
viure 

*Font: elaboració pròpia.

Tots aquests aspectes efecten les vivències i els sentiments d’una persona. També en 

la intervenció socioeducativa, com explica Parra (1997: 32):   

“Un acontecimiento, un hecho, un acto, una canción, un gesto, un poema, un 

libro, están siempre involucrados en densas tramas, tocados por múltiples 

razones de ser, algunas de las cuales están más cerca de lo ocurrido o de lo 

creado, mientras que otras son más visibles en cuanto razón de ser.”  

Per tant, el procés d’intervenció i les vivències d’una persona són igual d’importants 

que els resultats finals. Per això cal tenir en compte en tot moment el procés que viu 

una persona durant la intervenció i el moment vital en què es troba, perquè qualsevol 

d’aquests aspectes modifica la seva postura i les possibilitats que té per modificar la 

seva realitat. Però també s’ha de tenir present que la qualitat de la intervenció depèn 

de l’actuació que fan els professionals, la qual ha de partir dels principis i criteris ètics 



~ 58 ~ 

de la seva professió, del marc de treball de l’organització i del context institucional 

(Lucea et al., 2012: 27).  

És important aproximar-se a la realitat del subjecte treballant els diferents àmbits 

exposats anteriorment i entenent i comprenent el significat que dona a la seva realitat, 

al seu context i a la societat en general. Si es planifica una intervenció basada 

exclusivament en donar respostes ràpides a les necessitats, no ajuda que la persona 

s’impliqui en el seu procés de canvi i pugui acabar essent autònoma. Cal, doncs, 

enfocar les intervencions partint de preguntes o qüestionaments, ja que, com diu Parra 

(1997: 46), “sólo una educación de la pregunta agudiza, estimula y refuerza la 

curiosidad. Es necesario estar siempre a la espera de que un nuevo conocimiento 

surja, superando a otro que, ya habiendo sido nuevo, envejeció.”  

Per tant, s’ha d’ajudar les persones a ser curioses de la seva pròpia realitat i donar 

opcions perquè puguin imaginar una vida diferent. Per una banda, la intervenció 

necessita realisme, sentit crític, esforç i treball per a millorar, però per l’altra és bo 

deixar que les persones lluitin per aconseguir els objectius somiats i no només aquells 

més objectivables o assumibles.  

3.2.3 Models teòrics de referència 

Un model és una explicació, representació i/o construcció teòrica simplificada de la 

realitat, que proporciona uns punts de referència que poden ser aplicats a l’àmbit 

pràctic i guiar les intervencions socioeducatives dels professionals (Viscarret, 2007: 67; 

Della Porta i Keating, 2013: 384; i Campanini i Luppi, 1991: 15).  

En l’àmbit social existeixen diferents models teòrics que emmarquen la forma de fer 

una intervenció socioeducativa, ja que, com diuen Villegas i Bellido (2015: 186):  

“(...) en las diferentes culturas han existido siempre modos o pautas de pensar 

que conocemos con el nombre de paradigmas y que se refieren a un «modo 

básico que justifica el hacer algo o determina una particular forma de pensar 

acerca de algo».”  

Durant l’any 2015, la Generalitat de Catalunya va publicar un document on posava les 

bases del model que ha de regir els SSB (i ho completava amb un segon document 

que se centrava en el servei de SBAS). En aquest document s’anunciava que la 

persona ha de ser l’eix vertebrador dels SSB i promovia que tingués un rol central en 

la intervenció. El model dona valor a l’atenció personalitzada i integral, aposta per 
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facilitar l’autonomia personal i per treballar en favor de l’apoderament de les persones 

(Generalitat de Catalunya, Col·lecció Eines 22, 2015: 31).  

En aquesta tesi, els fonaments teòrics no s’emmarquen en un sol model teòric, ja que 

es considera que la riquesa que aporta la unió de diferents paradigmes en la manera 

d’entendre i comprendre la realitat suposa una millora en el coneixement teòric i 

pràctic final (De Robertis, 1988: 71-101). Tot i això, s’és conscient que la utilització de 

diferents models compatibles només es pot fer quan les bases teòriques de cada un 

d’ells estan assumides i quan s’han entrenat les tècniques d’aplicació (Campanini i 

Luppi, 1991: 32). 

El model teòric de referència central de la recerca és l’enfocament sistèmic (es 

detallarà a l’apartat 3.2.3.1 «Enfocament sistèmic»), el qual emmarca la manera 

d’entendre les intervencions socioeducatives i els subjectes d’intervenció i condiciona 

les reflexions i les aportacions que es fan al llarg de tota la tesi. Però també s’hi han de 

sumar les aportacions de dos models que s’expliquen en format breu a continuació i 

que ajuden a complementar l’enfocament teòric de la tesi: 

Model holístic 

Aquest model va sorgir entorn del 1980 i considera que l’individu és com un 

sistema obert que es relaciona amb altres sistemes que estan vinculats entre 

si. Alguns models dins d’aquesta teoria són: el model unitari creat per 

Goldstein, que té en compte que la persona i el professional estan immersos en 

diferents sistemes i interaccions que cal tenir en compte; i el model dels quatre 

sistemes creat per Pincus i Minahan, que exposa que la intervenció a SS es 

basa en quatre sistemes: l’organització, l’individu o grup, el context en què cal 

influir i els professionals (Campanini i Lupi,1991: 14-28; i Lucea et al., 2012: 75-

77). 

Model d’atenció centrat en la persona 

Aquest model es basa en la psicologia humanista i en la teràpia centrada en el 

client i va ser ideat per Carl Rogers al segle XX. Aquesta corrent entén que 

l’ésser humà és més que la suma de les seves parts, que té capacitat d’elecció 

i que és intencional (Campanini i Lupi,1991: 14-28; i Lucea et al., 2012: 75-77).  

El model deixa de centrar l’atenció en el servei i s’orienta a la persona, en 

reconeix el paper i proposa estratègies per tal que porti el control de la 

intervenció; és a dir, que li dona un paper actiu (evita que sigui un simple 
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receptor d’un servei) i en potencia l’autonomia moral i la capacitat per decidir i 

controlar la seva vida. Des de fa uns anys aquest model s’ha anat instaurant 

sobretot en el treball dirigit a la gent gran o a les persones amb discapacitat 

que fan ús d’algun servei residencial o centre diürn de SS (Campanini i 

Lupi,1991: 14-28; Lucea et al., 2012: 75-77; Martínez, 2011: 22 i 23; i Fantova, 

2014: 101).   

Aquest model entén que els serveis existeixen per beneficiar les persones i per 

això les seves necessitats han de ser prioritats absolutes i s’ha de treballar amb 

l’objectiu d’apoderar les persones. Qualsevol canvi que fa la persona ha de ser 

fruit d’un procés natural i s’ha de basar en les seves capacitats i en les seves 

decisions, ja que és la màxima coneixedora de la seva vida (Miller i Rollnick, 

2015: 49 i 50; i Fantova, 2014: 102).  

Però, a més d’aquests tres models, la tesi es nodreix d’un programa i un model concret 

que, tot i ser diferents entre ells, ajuden a conèixer el tipus de persona usuària dels 

serveis, expliquen la millor manera d’intervenir en cada cas i exposen quines són les 

etapes que passa una persona en un procés de canvi. Aquests s’utilitzen sobretot en 

el camp de la salut, però les idees que es poden extrapolar del seu contingut han 

ajudat a crear l’apartat d’aportacions de la recerca (Quarta part de la tesi «Propostes 

per millorar la intervenció socioeducativa als SBAS»). Aquests models són: el 

Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de la Generalitat de Catalunya (apartat 

3.2.3.2) i el Model transteòric d’estadis del canvi (apartat 3.2.3.3). 

3.2.3.1 Enfocament sistèmic 

L’enfocament o model sistèmic neix als anys trenta i centra la seva atenció en dos 

aspectes bàsics: 1) la interacció que s’estableix entre les persones i 2) els processos 

comunicatius que apareixen entre els diferents sistemes en els quals es relaciona una 

persona (Viscarret, 2007: 298). 

L’enfocament proposa que tots els organismes són sistemes que es componen d’altres 

subsistemes diferents i que conjuntament formen part de diferents macrosistemes. 

Això implica entendre que el comportament d’un sistema és inseparable i coherent, és 

a dir, que els diferents elements del sistema no poden variar individualment sense que 

això condicioni els altres i la totalitat (Campanini i Luppi, 1991: 70 i 71). En definitiva, 

un sistema és un conjunt d’elements complexos que estan en interacció (Vallés, 2009: 

145) i que no es poden descriure com a elements separats, ja que només es pot
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entendre un sistema quan se n’estudia la globalitat, incloent tots els elements i les 

interrelacions que hi existeixen (Viscarret, 2007: 263; i Federación Sartu, 2011: 45). 

Per això els sistemes tenen dues característiques bàsiques: la totalitat (que qualsevol 

acció que succeeix a un membre té efecte sobre tota la resta del sistema) i l’objectiu 

(que tot sistema té un (o alguns) objectius o fites i la interacció entre les persones fa 

que se n’aconsegueixi algun) (De Robertis, 1988: 264; i Viscarret, 2007: 264). A més, 

l’enfocament dona especial importància a comprendre les interaccions, les 

transaccions i les interrelacions per entendre la realitat (Viscarret, 2007: 263).   

Els sistemes en els quals participa una persona són (Nogué et al., 2009: 24): 

microsistema (format per les relacions dins el propi entorn familiar), exosistema (format 

per les relacions que s’estableixen dins la societat –centre escolar, grup d’iguals...), 

mesosistema (format per les relacions que s’estableixen entre el microsistema i 

l’exosistema) i macrosistema (format per la cultura, els valors socials, la religió o les 

creences, la legislació, l’economia, etc.). 

El microsistema és el que condiciona més les persones, ja que influeix sobretot en el 

desenvolupament personal dels individus i condiciona les relacions que s’estableixen 

amb els altres sistemes (Granados i Mudarra, 2010: 310). Des d’aquest enfocament 

s’entén la família com un sistema, més o menys obert, compost per diferents elements 

que actuen entre si mateixos i que a la vegada formen part d’altres sistemes més 

grans (com poden ser els centres escolars, la comunitat...). La interacció que fa la 

família amb els altres subsistemes crea una influència mútua que genera el canvi 

continu i constant dels sistemes (Granados i Mudarra, 2010: 309 i 310).  

Per tant, en l’enfocament sistèmic, quan apareix una situació problemàtica s’entén que 

és la manifestació d’una crisi del sistema (de qualsevol de les seves parts o integrants) 

i això implica haver de canviar aspectes del sistema i no només elements de la 

persona que presenta la problemàtica (Villegas i Bellido, 2015: 186). I, també es 

considera que els conflictes o les dificultats apareixen per la manca d’adaptació de les 

persones a la realitat i per les dificultats d’exercir els seus rols, valors i/o pautes 

familiars o socials (Lucea et al., 2012: 26).  

Per tant, la intervenció s’enfoca de forma global tenint en compte tant aspectes 

individuals com de l’entorn i la comunitat (Campanini, 2012: 30). Els professionals 

centren la intervenció en enfortir la capacitat d’adaptació de les persones i en influir en 

el seu entorn per millorar les relacions que hi tenen. En conseqüència, la capacitat 

diagnòstica del professional va més enllà de la demanda explícita que fa la persona 
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usuària. Per això és imprescindible en una intervenció conèixer a fons les persones i el 

seu entorn i trobar els elements que els relacionen i que els influencien (Villegas i 

Bellido, 2015: 186).  

En resum, l’enfocament sistèmic es basa en la transmissió d’informació i el canvi com 

a objectiu terapèutic, entenent l’individu com un sistema obert i donant molta 

importància al context. També s’interessa per les interrelacions, pels processos 

comunicatius i per entendre el símptoma com a expressió d’una situació interpersonal; 

i s’interessa pel present, tractant de modificar la situació que viu la persona dins del 

seu context o sistema i no pas fora d’aquest (Campanini i Luppi, 1991: 54).  

En el camp social, tal com explica Viscarret (2007: 298), aquest enfocament és 

interessant perquè té com a principals objectius de la intervenció: 

“(...) mejorar la interacción, la comunicación de las persones con los sistemas 

que les rodean; mejorar las capacidades de las personas para solucionar los 

problemas; enlazar a las personas con aquellos sistemas que puedan 

prestarles servicios, recursos y oportunidades; exigir que estos sistemas 

funcionen de forma eficaz y humana, y contribuir al desarrollo y mejora de la 

política social.” 

A més, entén la intervenció socioeducativa com un procés de canvi planificat que si es 

porta a terme pot facilitar a les persones aconseguir els objectius marcats (Viscarret, 

2007: 303). Per tant, l’enfocament sistèmic és important en les intervencions 

socioeducatives, perquè no entén de forma aïllada un comportament, un esdeveniment 

o un procés social, sinó que s’enfoca des del punt de vista de la interacció i donant

molt valor a l’entorn, ja que el més important és la interacció de la persona amb els 

diferent sistemes, els canvis que s’hi produeixen i les transaccions que es creen 

(Federación Sartu, 2011: 45). 

3.2.3.2 Programa de prevenció i atenció a la cronicitat 

El Programa de prevenció i atenció a la cronicitat el va crear l’any 2011 la Generalitat 

de Catalunya (Departament de Salut).10 El programa explica el model sanitari, en el 

qual es poden trobar les piràmides invertides de salut i atenció sanitària. Aquestes 

piràmides expliquen els perfils de població que s’atenen sanitàriament i diferencien el 

tipus de risc que presenten i el tipus d’atenció que s’ha de donar als pacients (tenint en 

10
 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/07/05/18/21/6bb2b9bc-ce7b-4c9b-af29-f1ceb7f88d35.pdf 
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compte l’atenció que necessiten, la seva complexitat, la intensitat que cal destinar-hi i 

els recursos sanitaris que necessiten).  

De les piràmides se’n pot extreure que com més necessitats sanitàries té una persona 

més atenció se li ha de donar i més complexa serà la intervenció. A continuació es 

plasmen gràficament les piràmides invertides (salut i atenció sanitària) que explica el 

model: 

FIGURA 1. Piràmides invertides del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
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*Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

Com es veurà més endavant, aquest model ha inspirat la idea bàsica de l’enfocament 

utilitzat per elaborar una proposta de tipologia de persones que podrien ser ateses a 

SBAS (apartat 7 de la tesi «Nova proposta de tipologia de persones susceptibles a ser 

ateses al servei i enfocament de la intervenció socioeducativa»).  

3.2.3.3 Model transteòric d’estadis del canvi de Prochaska i Diclemente11 

L’any 1982 Prochaska i Diclemente van estudiar el comportament de persones que 

formaven part de diferents psicoteràpies i es van adonar que indistintament del tipus 

de teràpia feien canvis similars. Això els va portar a formular un model que descriu els 

canvis que viu una persona quan està davant d’un procés de canvi i passa d’una 

conducta problemàtica a una conducta que no ho és. El model intenta comprendre 

què, com, quan i per què canvia una persona. Dona molta importància a la motivació 

de la persona i li atribueix un rol actiu durant tot el procés.  

11
 Apartat elaborat amb l’anàlisi de documentació extreta de diferents autors: Psicologia online (2014); Molina (2015); 

Alonso (2012); i García-Allen (2016a). 

Atenció Complexitat Intensitat Recursos 
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Després d’observar la conducta dels pacients van acabar creant cinc etapes del canvi, 

que se simbolitzen en forma de cercle (entenent que la persona gira entorn d’un 

procés abans d’aconseguir un canvi estable). Les etapes del canvi són les següents: 

- Precontemplativa: no hi ha consciència del problema i en conseqüència la

persona no veu necessari un canvi a la seva vida. Pot presentar mecanismes

de defensa com la negació o la racionalització de la seva realitat. El

professional ha d’oferir informació i retorn per ajudar la persona a conscienciar-

se de la seva realitat.

- Contemplativa: la persona veu la necessitat de canvi però no fa cap acció

objectiva al respecte, tot i que pensa fer-la abans dels 6 mesos. La persona se

sent ambivalent: considera el canvi però també el refusa (mira pros i contres).

Quan la persona està en aquesta fase es pot començar a treballar per ajudar-la

a augmentar la seva motivació pel canvi.

- Preparació o determinació: la persona està convençuda de modificar la seva

conducta abans de 30 dies, està motivada i comença a fer alguns passos. És el

moment de plantejar el treball a fer. En aquesta fase la persona pot avançar

endavant o retrocedir altre cop a l’etapa anterior. El professional ha

d’aconsellar els recursos o les accions més apropiades durant el procés de

canvi.

- Acció: la persona està treballant activament en modificar les conductes que li

provoquen un problema. En aquesta etapa és quan les intervencions tenen

més efecte. S’ha de tenir present que aquest és un procés dur i estressant, per

això el professional ha d’oferir el suport necessari per ajudar la persona a

seguir amb el procés.

- Manteniment: la conducta modificada es manté més de 6 mesos, practicant-la

contínuament per no retrocedir en la millora (el canvi està instaurat i acaba sent

un nou hàbit). Quan la persona no necessita més orientacions o suports es pot

donar per finalitzada la intervenció (hàbit sòlid).

A més d’aquestes cinc etapes, cal afegir l’etapa de recaiguda, que és quan la persona 

deixa de fer la conducta desitjable i retorna a les conductes o comportaments que 

havien canviat o estaven en procés de canvi. Aquesta fase és normal en un procés de 

canvi i s’atribueix a la utilització inadequada d’una estratègia o tractament o a la poca 

motivació de la persona. Aquesta etapa provoca la necessitat de tornar a iniciar el 

cicle, però avaluant la situació i enfocant de nou la intervenció, aprenent dels errors. 
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En apartats posteriors es podrà veure que aquest model ha servit d’inspiració en 

l’elaboració de la proposta de fases per les quals passaria una persona o família 

durant un procés d’intervenció (apartat 8 de la tesi «Proposta de fases per les quals 

passaria una persona o família durant un procés d’intervenció socioeducativa»).  

3.2.4 Metodologia de la intervenció socioeducativa 

Els models i les metodologies són dos conceptes que es complementen i que 

necessiten relacionar-se per assegurar una bona pràctica professional. Una 

metodologia és la manera de fer les coses (Fantova, 2006: 9) i ensenya com utilitzar 

els mètodes (Della Porta i Keating, 2013: 41), que són els procediments, sistemàtics i 

ordenats que s’utilitzen per entendre i explicar la realitat i per portar a terme els 

objectius marcats en una intervenció per ajudar a canviar-la. Això suposa que la 

manera com es procedeix en una intervenció pot facilitar o dificultar l’assoliment dels 

objectius (Viscarret, 2007: 37). 

Qualsevol metodologia d’intervenció que s’utilitzi a SS conté uns conceptes bàsics: la 

importància de generar canvis durant la intervenció, la necessitat d’arribar a 

aconseguir un equilibri dinàmic de la realitat (anul·lació o control de les contradiccions) 

i el valor a les relacions i influències recíproques entre una persona i el seu entorn (De 

Robertis, 1988: 115-122). A més, les característiques principals de qualsevol 

intervenció socioeducativa, indistintament de la metodologia de treball utilitzada, són 

(Lucea et al., 2012: 39):  

- La intervenció pot ser individual, grupal o comunitària, treballant per la

implicació del subjecte en el seu entorn familiar i social.

- Fomenta l’autonomia dels subjectes d’intervenció, oferint-los un suport

continuat perquè obtinguin les habilitats necessàries per a la plena autonomia.

- La intervenció ha de ser integral, integradora i adaptada a cada subjecte

d’intervenció i/o col·lectiu.

- L’avaluació ha de ser continuada al llarg del procés.

Alhora, qualsevol intervenció socioeducativa ha de perseguir tres punts fonamentals 

(Pelegrí, 2011: 44 i 45): coordinació entre professionals de diferents serveis de 

benestar per establir actuacions conjuntes i coherents davant les diferents situacions 

problemàtiques; equips interdisciplinaris que facilitin que una intervenció tingui un 

enfocament plural, global i integral des de les diferents disciplines; i treball en xarxa 

per a actuar en diferents situacions complexes que necessiten una coresponsabilitat 
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entre els professionals (generar una mirada àmplia de les situacions i treballar de 

forma cooperativa entre els professionals).  

Actualment, a SBAS, la metodologia de treball que s’utilitza en les intervencions 

socioeducatives s’enfoca sobretot en la resolució d’un problema: clarificar-lo i donar-hi 

resposta. A partir d’aquesta premissa simplificada, diferents autors han explicat la 

metodologia d’intervenció que s’utilitza al servei a través de definir diferents fases del 

treball. A continuació s’exposen breument alguns exemples:   

- Lucea (2012: 52) va definir les fases d’una intervenció en quatre apartats:

derivació i acollida, contacte, intervenció i seguiment/tancament.

- Rodríguez (1999) considera que les fases d’una intervenció són: primer

contacte amb la persona, definició del context, connexió amb la xarxa social i

avaluació.

- Campanini (2012: 240 i 241) apunta que el procés metodològic a seguir és el

següent: anàlisi del context, concreció de la demanda, anàlisi de la situació

familiar, anàlisi dels recursos disponibles, anàlisi de la lògica del funcionament

de la persona/família, creació del projecte òptim, concreció del projecte real,

acord del contracte (pla de treball), actuacions, verificacions i conclusions.

- De Robertis (1988: 122-126) va dividir les diferents fases de treball en set

blocs: localització del problema, anàlisi de la situació, avaluació preliminar i

operativa, elaboració del projecte d’intervenció (confrontació amb la persona

usuària), posada en pràctica del projecte comú, avaluació dels resultats i

finalització de l’acció.

Així doncs, comparant les diferents aportacions d’aquests autors, es pot concloure que 

existeixen unes etapes obligatòries a l’hora de procedir metodològicament en una 

intervenció socioeducativa que són: l’atenció inicial i informació; l’acollida, l’anàlisi i 

clarificació de la demanda; diagnòstic; intervenció i seguiment; i avaluació i tancament. 

Partint d’aquesta generalització, a continuació es detalla cada una de les etapes 

metodològiques en una intervenció socioeducativa a SBAS: 

Atenció inicial i informació. S’ha d’oferir informació i orientació de forma àgil i 

eficient per donar resposta a qualsevol demanda que facin les persones i 

sempre garantint-ne la confidencialitat. Aquesta informació es pot oferir de 

forma presencial, telemàtica o telefònica, de manera grupal o individual 

(Generalitat de Catalunya, Col·lecció Eines 23, 2015: 5). 
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Acollida, anàlisi i clarificació de la demanda. En aquesta fase es fa l’acollida del 

subjecte, la recepció de les demandes i l’estudi i la clarificació d’aquestes, tant 

les explícites com les implícites. En alguns casos les persones només 

necessiten informació i orientació, i en d’altres, un treball d’acompanyament 

més exhaustiu. S’elabora un primer diagnòstic de la situació i s’ofereix a la 

persona informació, orientació i assessorament per resoldre la seva necessitat 

de forma àgil. En el cas que requereixi un treball específic, el procés continuarà 

en fases següents (Generalitat de Catalunya, Col·lecció Eines 23, 2015: 6). 

Diagnòstic. Definició clara i concisa de la situació social, educativa, familiar, 

econòmica..., és a dir, dels diferents àmbits de vida d’una persona, de la seva 

família i de les necessitats que presenten. També es valoren les seves 

capacitats, habilitats, competències, etc.  

El diagnòstic s’ha de fer amb rigor i comporta la valoració de la persona en el 

seu context per poder explicar les relacions significatives entre els diferents 

elements existents. Es faran diferents avaluacions durant el procés de 

diagnòstic per sostenir els judicis de valor i les decisions que es prenen. Quan 

es disposa de la informació necessària per explicar una realitat, el diagnòstic 

serveix per estudiar la viabilitat i la conveniència de les accions que s’hauran de 

fer durant el procés d’intervenció (Granados i Mudarra, 2010: 18 i 19). 

Per tant, el diagnòstic (o valoració de la realitat que presenta el subjecte i el seu 

entorn) serveix per orientar la planificació de la intervenció i adequar-la al 

màxim a cada realitat.  

Intervenció i seguiment (pla de treball). En el cas que la persona necessiti un 

treball i un acompanyament per donar resposta a les seves demandes i 

necessitats es planifiquen les accions a fer mitjançant un pla de treball, que es 

consensua amb la persona.  

Quan es parla de planificació d’una intervenció es fa referència al procés de 

presa de decisions que permet establir els objectius de treball i decidir la 

manera d’aconseguir-los (activitats, accions, recursos...), partint d’un diagnòstic 

social previ. Aquesta planificació no és estàtica i dura al llarg del procés 

d’intervenció, es revisa i es modifica sempre que sigui necessari, i es 

consensua amb la persona usuària (Fantova, 2012: 55). 

El pla de treball és l’eina que concreta els objectius que es perseguiran en la 

intervenció i estableix la relació d’ajuda. Un pla de treball té uns apartats 
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bàsics: el diagnòstic (elaborat prèviament), uns objectius, s’assignen uns 

recursos i unes accions a fer, es marca la temporalitat de cada una d’elles i els 

indicadors d’avaluació; i també conté els compromisos que agafa el subjecte i 

els que agafa el professional i el servei.  

En el procés d’aplicació del pla de treball es fan diferents accions de seguiment 

per veure’n l’evolució. Alhora, es van resolent les incidències que apareixen 

durant el procés i es va avaluant contínuament la intervenció. Durant aquesta 

fase s’activen tots els recursos, serveis i intervencions necessàries per 

aconseguir els objectius.  

En les intervencions es poden utilitzar metodologies de treball més individuals 

(centrades en l’atenció de persones i famílies concretes), grupals (treball amb 

un grup de persones que presenten necessitats comunes i compartides) o 

comunitàries (treball coordinat i conjunt amb entitats i agents del territori per 

donar resposta a necessitats de la comunitat) (Generalitat de Catalunya, 

Col·lecció Eines 23, 2015: 6).  

Avaluació i tancament. L’avaluació es va fent durant tot el procés de manera 

continuada per veure l’evolució del treball i de la intervenció mateixa, per tal 

d’adaptar-se en cada moment a la realitat existent (Generalitat de Catalunya, 

Col·lecció Eines 23, 2015: 6). Però a més, a l’arribar al final de la intervenció, 

s’ha de fer una avaluació final de l’acompliment dels objectius per fer el 

tancament del pla de treball (és a dir, de la intervenció). En aquesta fase 

s’analitzen totes les informacions que s’han recollit durant la intervenció i 

s’emet una valoració dels resultats per decidir si és el moment oportú per 

tancar la intervenció.  

La decisió del tancament s’ha de fer conjuntament amb la persona usuària, la 

qual ha de participar de l’avaluació final i del procés de tancament per garantir 

la conscienciació del procés, l’acceptació de l’avaluació dels resultats i 

l’assumpció de la seva capacitat d’autonomia i autogestió.  

En el fons, com diu Monreal i Boldú (2013: 103), el que garanteix que un treball sigui 

de qualitat i efectiu és que la metodologia de treball es basi en fer bé el diagnòstic, la 

valoració, la intervenció i l’avaluació de la situació. Per tant, hi ha tres elements bàsics 

en una intervenció socioeducativa: el diagnòstic, el pla de treball i l’avaluació. 

Per una banda, el diagnòstic ha de seguir un procés de creació rigorós i per tant ha de 

ser objectiu, verificable, universal i perfectiu. Per això, primer s’ha de planificar com es 
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fa el diagnòstic (determinar necessitats, seleccionar variables, tècniques...), després 

es desenvolupa la planificació elaborada prèviament i finalment es verifiquen i es 

valoren els resultats obtinguts i se n’extreuen unes conclusions i es prenen les 

decisions oportunes. Durant el procés de diagnòstic, les persones ateses han d’estar 

informades i col·laborar en el seu procés de creació (Granados i Mudarra, 2010: 22-

33). 

El diagnòstic és un element viu que s’ha d’anar modificant a mesura que les persones 

ateses van vivint i experimentant canvis significatius en la seva realitat (Generalitat de 

Catalunya, Col·lecció Eines 23, 2015: 10). A més ha d’incloure tant les demandes 

explícites com aquelles de les quals la persona encara no ha pres consciència 

(Barbero, 2008: 34), ja que per donar resposta a les necessitats d’una persona o d’un 

grup és necessari ser proactius en el diagnòstic i estimular la consciència de les 

necessitats, per tal de fomentar la motivació cap al canvi i així millorar la realitat de les 

persones (Barbero, 2008: 36).     

Per altra banda, durant el procés d’intervenció a SBAS s’utilitza el pla de treball com a 

estratègia per enfocar-lo i fer-ne el seguiment. Com explica Barbero (2008: 122) el pla 

de treball ve a ser “(...) un conjunt coherent d’accions que respon a l’anàlisi prèvia d’un 

entorn i que pretén produir uns resultats previstos.”  

Quant al procediment, un cop es té el diagnòstic (concreció de demandes, 

problemàtiques i necessitats) s’elabora el pla de treball i se’n fa el seguiment del 

compliment i, finalment, s’avalua. Així, doncs, aquest és el document en què 

s’especifiquen els objectius i els àmbits que es treballaran amb una persona, família o 

grup, i es marca el seguiment que se’n farà (DSS, 2010: 116). Per tant, és l’eina bàsica 

que recull el funcionament, l’estructura, l’organització i la temporalitat d’una intervenció 

socioeducativa.  

El pla de treball té la funció de marcar el compromís i els acords entre el professional i 

la persona usuària en una intervenció (partint del respecte i la llibertat). Aquest 

compromís pot ser formulat verbalment (forma senzilla) o per escrit (Coletti i Linares, 

1997: 151 i 152). En el fons, fer una bona planificació de la intervenció és un 

instrument per aconseguir més ràpidament els objectius o les fites a treballar (Barbero, 

2008: 120). 

Com s’ha dit, el pla de treball està format per diferents apartats: el diagnòstic/valoració, 

els objectius a treballar (que es diferencien segons els àmbits de la vida d’una 

persona), les accions que es faran i els recursos o les activitats que ajudaran a fer que 
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els objectius es puguin complir, la temporalitat aproximada de treball de cada objectiu, 

i el professional que seguirà i acompanyarà el pla de treball o cada un dels objectius 

marcats. En un pla de treball es poden fer diferents classes d’intervencions per arribar 

a aconseguir les fites marcades: suport, facilitació, mediació, control, tutela i teràpia. 

Les tres primeres classes es basen en acompanyar processos adaptatius de les 

persones i famílies i les tres últimes han d’ajudar a trencar la disfunció de la realitat 

(Campanini, 2012: 152 i 153).  

Alhora, el pla de treball es marca tenint en compte les potencialitats i limitacions del 

subjecte. Com es pot veure, doncs, la concreció del pla de treball és l’eina bàsica per a 

guiar i conduir una intervenció.  

Per referir-se al pla de treball, els professionals de SBAS el poden anomenar de 

diferents maneres: pla d’intervenció, pla d’atenció social, pla individualitzat, etc.12 

Alguns autors, com De Robertis (1988) o Campanini (2012), parlen del pla de treball 

com una forma de “contracte” amb el subjecte (anomenat també acord de 

compromisos, document d’acords...). El contracte plasma els diferents acords que es 

pacten entre el subjecte, el professional i l’organització (triangulació dels tres 

elements) i que guiaran la intervenció. També es pot compartir i crear amb els 

diferents agents del territori, cosa que suposa més complexitat i la necessitat de definir 

clarament les responsabilitats de cada agent. El pla de treball (o contracte), doncs, 

s’ha de debatre i concretar amb les persones interessades, negociant les decisions 

sobre les accions que es faran, els objectius a assolir, la forma i la temporalitat de la 

intervenció, etc. Aquest és un aspecte molt important en el procés d’ajuda, ja que és 

l’instrument mitjançant el qual es defineixen els compromisos mutus que la persona i el 

professional assumeixen en una intervenció (Campanini, 2012: 154). 

Concretant aquest aspecte, quan es treballa amb infància i adolescència es 

distingeixen dos tipus de plans: el de treball i el de millora. El pla de treball és l’eina 

explicada anteriorment amb la diferència que és d’ús intern i que l’utilitza el 

professional per enfocar la intervenció; i el pla de millora és el document que plasma 

els acords reals que es prenen i es negocien amb la família (document extern) i que 

normalment s’acaba firmant com a símbol de compromís de totes les parts. 

En el fons, tots aquests termes (pla de treball, de millora, contracte...) persegueixen el 

mateix objectiu: elaborar un document consensuat entre el professional i el subjecte 

que enfoqui els objectius i la intervenció mateixa. Indistintament del nom, el més 

12
 Al llarg de la tesi s’utilitzarà sempre el terme pla de treball per fer referència a l’estratègia que enfoca i emmarca una 

intervenció. 
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important és que una intervenció tingui en compte la persona (el que desitja, com se 

sent...) i que es pensin els objectius i les accions en clau d’ajuda personalitzada.  

Per aconseguir que una intervenció acompleixi els objectius cal la participació activa 

dels interessats, però també de totes les persones del seu entorn i dels agents del 

territori que hi interactuïn habitualment i que en siguin elements rellevants (Fantova, 

2012: 87). Això és important perquè les interaccions de la persona amb l’entorn són 

bàsiques per al seu desenvolupament. Com explica Barbero, les intervencions han 

d’estar enfocades en termes d’interacció i han de donar importància a la reciprocitat 

entre els diferents membres i tenir en compte que no es pot parlar de pla de treball 

(Barbero, 2008: 27) “(...) sense que hi hagués una elaboració conjunta entre els 

professionals, els propis subjectes afectats pels problemes i la resta d’agents del 

treball social.” Per tant, el consens del pla de treball és bàsic per a un bon esdevenir 

del procés d’intervenció. 

Finalment, per dur a terme el pla de treball és molt important incorporar elements 

d’avaluació durant tot el procés (avaluació inicial, contínua i final); ja que, com diu 

Barbero (2008: 118), “(...) l’avaluació ha d’ésser present en un projecte d’intervenció 

des de bon començament si volem aprofitar la riquesa de les seves aportacions.” 

L’avaluació és necessària a l’hora d’actuar, ja que serveix per valorar el treball que 

s’està fent (què, com, amb qui, per a què i per qui) i gràcies a això es poden definir 

accions de millora (Montenegro et al., 2011: 195). L’avaluació reflexiona entorn de la 

forma com es fan les coses, els resultats i impactes que hi ha, la relació dels resultats 

amb el tipus d’intervenció que s’està fent, i ajuda a redefinir teòricament la intervenció 

(Barbero, 2008: 109 i 116). 

L’avaluació ha d’intentar donar especial atenció a avaluar els resultats i l’impacte 

d’aquests, els efectes no previstos, el procés i la implantació (López-Cabanas i 

Chacón, 2003: 111), ja que té per objectiu conèixer l’evolució del pla de treball, l’encert 

del diagnòstic i les metodologies de treball utilitzades, i conèixer els resultats de 

l’impacte de la intervenció amb les persones usuàries i valorar els resultats del servei 

per prendre decisions de millora, entre altres aspectes (Generalitat de Catalunya, 

Col·lecció Eines 23, 2015: 12). 

L’avaluació ha d’ajudar a obtenir descripcions, anàlisis i valoracions útils sobre la 

planificació, el procés i els resultats (com s’ha fet i la seva viabilitat). Per això, en un 

procés d’avaluació cal incloure el màxim nombre de persones que hagin estat 

membres implicats en la intervenció (López-Cabanas i Chacón, 2003: 111) per garantir 
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així una avaluació de qualitat, viable, participativa, útil, rigorosa, eficient, ètica i 

continuada (Fantova, 2012: 124 i 132-134). 

A part de tot el que s’ha explicat, cal fer un esment especial a dos aspectes clau que 

ajuden a fer que una intervenció funcioni adequadament: el treball en equip i el treball 

en xarxa i comunitari. Per una banda, l’equip és un instrument de treball necessari i té 

un valor indiscutible. És important concebre l’equip com un sistema dotat d’objectius i 

pensaments col·lectius, que suposa una col·laboració entre professionals estable i 

prolongada en el temps (Coletti i Linares, 1997: 187-190 i 215).  

El treball en equip és la garantia d’èxit de qualsevol intervenció. Les diferents 

disciplines que formen un equip s’han de complementar i organitzar de tal manera que 

la interacció i la unió de coneixements i sabers ajudi a portar a terme les tasques 

encomanades d’una forma més exitosa i qualitativa. El treball en equip crea unes 

condicions molt favorables per a la producció i la participació dels professionals, ajuda 

a generar espais de discussió, reflexió, debat, consens..., i afavoreix el sentiment de 

pertinença a l’organització.  

El treball interdisciplinari que es fa treballant en equip ajuda a la millora de les 

intervencions i a enriquir els professionals, que han de reflexionar críticament sobre la 

seva pròpia pràctica i sobre la professió i han de trobar nexes comuns entre les 

disciplines per aconseguir un mateix objectiu. Tot i això, aquest ajustament és 

complicat i suposa treballar constantment per donar a cada disciplina el seu espai i 

valor en el marc d’un espai de contacte, reflexió i intercanvi compartit (Núñez et al., 

2010: 213 i 214). Per tant, la dificultat és posar-ho a la pràctica, ja que apareixen 

problemes d’aliances, de rols, de concreció d’objectius, d’implicació, de responsabilitat, 

etc. (Coletti i Linares, 1997: 187-190 i 215). 

Per tot això és important que des de les organitzacions s’ofereixin als equips espais de 

supervisió, d’autoavaluació i de formació per als professionals (Barbero, 2008: 83 i 84), 

ja que, com afirma Barbero (2008: 84), “l’intercanvi continuat i intens d’opinions i les 

discussions o debats sovintejats fan que un grup de professionals identifiqui i elabori 

un estoc de concepcions i formes d’entendre que és comú a tots els seus membres.” 

Per altra banda, és bàsic també el treball en xarxa amb els diferents serveis del territori 

i amb les diferents entitats i moviments que hi són presents. També és important, com 

anuncia la Llei 12/2007 de SS, donar importància a la coordinació entre SSB i SSE, 

així com a les coordinacions amb altres entitats i serveis (Generalitat de Catalunya, 
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Col·lecció Eines 22, 2015: 23). Això ha de facilitar treballar de forma conjunta i amb 

uns objectius compartits pel bé de la població i de les persones més desafavorides, 

tant amb els agents relacionats amb les necessitats que presenten les persones com 

amb els que poden ajudar a afavorir el canvi (Barbero, 2008: 55). 

Les persones que viuen una situació de risc social necessiten una atenció integral que 

només es pot oferir si existeix una intervenció coordinada amb els diferents agents 

d’un territori que estan vinculats amb elles. Per això s’ha de destinar temps a generar 

espais d’intervenció compartits i a crear sinergies entre els serveis, cosa que implica 

dedicar-hi temps, mimar els processos i dotar-se d’estratègies de relació i aproximació 

amb els altres serveis (Federación Sartu, 2011: 89 i 90). 

Aquest treball ha d’anar més enllà de la coordinació entre professionals o serveis i 

plantejar una feina en format de gran equip, on es construeixi col·lectivament i per tant 

es comparteixi la participació i coresponsabilitat en la intervenció (Núñez et al., 2010: 

215 i 216). El treball en xarxa és un requisit necessari dels SS, ja que millora la 

producció de saber i la qualitat i eficiència del treball (Generalitat de Catalunya, 

Col·lecció Eines 22, 2015: 24).  

Una de les apostes que fa la Generalitat de Catalunya en aquest aspecte és treballar 

per millorar la coordinació entre salut i SS (a la disposició addicional quarta de la Llei 

12/2007 es referencia la necessitat d’establir un pla de relació i suport mutu entre 

aquests àmbits), a través dels PIAISS, que tenen com a finalitat promoure la 

transformació d’un model d’atenció social i sanitària que garanteixi una atenció integral 

i centrada en la persona (Generalitat de Catalunya, Col·lecció Eines 22, 2015: 24).  

La població està envellint, cosa que comporta en alguns casos l’aparició de malalties i 

dependències i fa necessària l’atenció compartida entre el sistema sanitari i el social, 

per tal de donar una cobertura integral a poblacions cada vegada més necessitades 

(Roldán et al., 2013: 233 i 234). Per tant, la quantitat de persones que presenten 

necessitats corresponents als dos sistemes i la complexitat d’aquestes necessitats 

avalen que cal un treball cada vegada més conjunt entre els serveis sanitaris i socials 

(Fantova, 2016a: 133).  

Però no només és important el treball en xarxa entre administracions, serveis o 

entitats, sinó que cal impulsar el treball més proper a la comunitat per part de tots els 

serveis. El treball comunitari aborda les necessitats socials i del territori d’una forma 

multidisciplinària i interdepartamental, i permet enfortir el teixit social, elaborar accions 

preventives i fomentar la cohesió social i la solidaritat (Generalitat de Catalunya, 
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Col·lecció Eines 23, 2015: 6). El treball comunitari ha d’estar fet en xarxa, de forma 

cooperativa i interdisciplinària (Morata, 2014: 27).  

Per això s’ha de fer un treball per a dinamitzar i enfortir els vincles i les relacions 

socials entre els diferents serveis i agents del territori i un treball de prevenció que 

ajudi a disminuir les desigualtats i fomentar la cohesió i la inclusió social (Generalitat 

de Catalunya, Col·lecció Eines 22, 2015: 32). Com explica Barbero (2015: 30):  

“(...) les organitzacions comunitàries democràtiques (veïnals, d'afectats, etc.) 

són considerats recursos sinèrgics, perquè proporcionen elements de solució a 

diverses necessitats alhora –proporcionen la influència necessària per trobar 

resposta social i política, satisfan la necessitat de participació, aporten 

protecció, afecte, recreació, identitat, llibertat, capital social que ajuda en la 

plena inserció, etc.–. (...) Aliant-se amb les poblacions que quotidianament 

atenen, poden generar o indicar noves solucions davant les situacions 

col·lectives de necessitat (...).” 

El treball comunitari aposta per fomentar la cohesió social de les persones, entenent-la 

com el procés que fa que la població adquireixi un instint d’unitat, pertinença i inclusió, 

i que participi activament de la vida social i gaudeixi d’una relativa equitat. Això 

garanteix la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos, ja que s’intervé amb les 

causes i els factors que generen les desigualtats. Per mirar de lluitar contra l’exclusió 

social és important fomentar la participació social i la coresponsabilitat dels diferents 

agents del territori, així com sensibilitzar i apostar pel canvi social (Morata, 2014: 18). 

Tot i això, no podem oblidar que continua sent necessari fer un treball individual 

d’acompanyament i suport a les persones per facilitar-ne la inclusió social, perquè és 

la forma que tenen les persones de vincular-se amb l’entorn i de sentir-se part de la 

societat (Generalitat de Catalunya, Col·lecció Eines 22, 2015: 33). 

Finalment, cal fer un esment especial a la tasca que fan les entitats del tercer sector en 

matèria de SS i que avala la necessitat del treball en xarxa. El tercer sector són totes 

aquelles entitats i organitzacions privades que apareixen de la iniciativa social o 

ciutadana per impulsar el reconeixement i l’exercici dels drets socials. Aquestes 

organitzacions o entitats poden crear-se a través de diferents formes jurídiques com 

fundacions, associacions, cooperatives, entre altres, però totes elles estan subjectes a 

criteris de solidaritat i persegueixen finalitats d’interès general per a la població sense 

ànim de lucrar-se (Vilà, 2011: 251 i 252).  
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El tercer sector ajuda a ampliar l’oferta de SS per donar cobertura a la població i 

moltes vegades tenen més possibilitats d’impulsar projectes innovadors i pioners en el 

camp dels SS que la pròpia administració competent. També s’ha de destacar que 

moltes d’elles tenen el suport parcial o total de persones que voluntàriament dediquen 

el seu temps als altres. Per tot això és essencial tenir-los en compte a l’hora de 

planificar qualsevol canvi en el model de funcionament dels serveis i en el model 

d’atenció a les persones. 

3.3 Subjecte d’intervenció 

Una intervenció socioeducativa serà eficaç quan es doni protagonisme a la persona. 

Això implica conèixer-la a fons, tant a ella com al seu entorn. D’aquesta manera la 

intervenció estarà adaptada a la realitat. Com diu Freire (2012: 15), cal donar “(…) al 

hombre la oportunidad de redescubrirse mientras asume reflexivamente el propio 

proceso en que él se va descubriendo, manifestando y configurando (…). Pero nadie 

toma conciencia separadamente de los demás.”  

Per tant, les persones pensen i actuen segons el seu criteri, però l’entorn les influeix i 

fa que en molts casos acabin adequant el seu comportament i prenent decisions en 

funció de l’educació que han tingut, de les relacions familiars establertes, del tipus de 

context on viuen... (Martín, 2013: 3). Per això, quan es treballa amb persones se n’ha 

de potenciar l’esperit crític i la consciència de la seva realitat, han d’aprendre a posar 

nom al que passa i a dotar-ho de significat, com se senten i com els efecta. La 

consciència ajuda a entendre el món i a comprendre’l, però per fer-ho cal saber 

comunicar-se i dialogar. Per tant, les persones elaboren la seva realitat a partir del 

diàleg que s’estableix quan estan amb els altres.  

Moltes persones pensen que no poden actuar de cap altra manera, que la seva vida 

no pot ser diferent, que no poden canviar, etc. Les coses poden ser diferents si hi ha 

consciència, voluntat i esforç pel canvi. En la majoria dels casos superar una adversitat 

o una dificultat ajuda a enfortir la persona i el seu entorn. Si les persones amb les

quals es treballa no tenen esperances que el canvi o la transformació personal siguin 

possibles, serà molt difícil millorar la realitat. Les persones han de reconèixer les 

dificultats, els límits, però també les potencialitats, sense acomodar-se en el que tenen 

o en la realitat que viuen (Parra, 1997: 50 i 51).

Les persones responen contínuament a diferents desafiaments que els planteja la vida 

i en una mateixa situació actuen i pensen molt diferent. Es pot viure en una situació 

difícil, però per canviar-la s’han de poder veure les possibilitats de millora i no només 
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les mancances. Quan s’intervé amb una persona es poden donar diferents situacions 

davant el canvi:  

- Sap que les coses haurien de millorar, intenta demanar ajuda i s’esforça per

canviar (tot i les dificultats).

- Sap que les coses haurien de millorar, però diferents elements dificulten la

motivació envers la intervenció: la situació actual li és còmoda, s’enganya a

si mateixa sobre la realitat que viu, no sap com demanar ajuda, no

aconsegueix fer canvis, o no es vol responsabilitzar del canvi.

- No hi ha consciència que les coses haurien de millorar i presenta diferents

impossibilitats: té poques estratègies per canviar i no sap demanar ajuda, té

estratègies però no vol fer canvis o li fan por, no sap com fer els canvis o té

estratègies i ganes de canvi però necessita ajuda, etc.

Si les persones estan implicades en el procés de canvi i reconeixen bé els objectius de 

la intervenció estaran compromeses i s’esforçaran en transformar la seva realitat. Per 

tant, el treball amb les persones hauria de tenir dos aspectes clau (Freire, 2012: 27): 

- Cal ajudar les persones a afrontar la situació de conflicte o necessitat, i

ajudar-les a reduir la por que puguin sentir quan escolten altres visions de

la seva realitat.

- El professional no ha de tenir por del contacte directe i proper amb les

persones ni d’establir un diàleg recíproc, sinó que ha de comprometre’s

amb les persones, deixant de banda la pressió que genera la necessitat de

resultats en poc temps.

En el fons, cal treballar per promoure que la persona pugui tenir la capacitat de 

superar-se davant els obstacles i sortir-ne enfortida (capacitat resilient). Per això és 

necessari ajudar a cohesionar la societat, per evitar que les persones s’aïllin, afavorir 

que  comparteixin els seus problemes o inquietuds, que aprenguin a demanar ajuda a 

l’entorn, etc. Com defineix Barbero (2008: 56), el professional ha d’intentar ajudar a les 

persones a “(...) refer les seves relacions socials, reconstruir les seves potencialitats, 

dotar-los de més poder i audiència, promoure l’accés a prestacions, béns, serveis, etc. 

i millorar, d’aquesta manera, les seves condicions de vida, de benestar i d’inserció 

social.” 

Però també cal respectar les negacions inicials que puguin fer les persones de la seva 

realitat, tot i que cal advertir-les de les situacions perilloses que poden viure, tant des 



~ 77 ~ 

del punt de vista relacional com comportamental; i de seguida que es prengui 

consciència, cal ajudar-les a construir una nova realitat més reforçada i sana (Melillo et 

al., 2006: 75). 

Les persones evolucionen quan produeixen canvis en les seves accions i en la seva 

forma de relacionar-se i comunicar-se. La majoria de persones són capaces de 

reflexionar sobre la seva realitat a mesura que actuen, però el compromís pel canvi 

només apareix quan poden abstreure’s de la realitat i objectivar-la; i és a partir d’aquí 

que podran canviar la forma de donar resposta a qualsevol situació.  

Per ajudar en tot això és molt important generar un bon vincle amb la persona i establir 

una bona connexió i relació d’ajuda. El vincle es crea quan la persona se sent còmoda 

i participa activament d’una intervenció i quan s’estableix una relació de confiança, de 

respecte mutu i de col·laboració per aconseguir uns objectius prèviament consensuats. 

La comunicació i el diàleg entre el professional i la persona han de ser recíprocs, 

enfocats en positiu i posant esperança i confiança en la idea que les millores són 

possibles (Miller i Rollnick, 2015: 69, 72 i 80). La relació i la comunicació són l’ànima 

de qualsevol intervenció, ja que sense una relació i una comunicació positiva entre el 

professional i la persona usuària el procés d’intervenció no aconseguiria els efectes 

esperats (Barbero, 2008: 44).  

Per tant, per comprendre una persona és necessari escoltar-la i dialogar amb ella 

durant tot el procés d’intervenció (Barbero, 2008: 179). Per facilitar una bona 

comunicació és essencial que el professional sàpiga escoltar de forma reflexiva i 

empàtica i que ajudi la persona a explorar les seves percepcions, experiències, 

necessitats i vivències durant tot el procés d’intervenció (Miller i Rollnick, 2015: 83 i 

84). Per fer-ho, una eina bàsica són les preguntes, ja que haver de donar-hi resposta 

aguditza la ment, l’estimula i reforça la curiositat (Freire, 1997: 19). Per tant, s’ha de 

treballar per oferir a la persona la possibilitat de reflexionar críticament sobre la seva 

realitat per ajudar-la a transformar-la i evolucionar. Per facilitar un bon vincle i una 

bona relació també és necessari trobar el moment adequat per parlar de cada cosa, 

preparar l’entorn de les trobades, sintetitzar el que s’està parlant, reforçar positivament 

el discurs, saber mantenir silencis en una conversa o desdramatitzar la situació, entre 

altres (Fantova, 2012: 103-105). 

El més important del treball amb les persones és reforçar-ne les capacitats de canvi i 

millora davant de situacions adverses, tot apostant per les habilitats i fortaleses que les 

ajudaran a apoderar-se i a aconseguir l’autonomia. Com apuntava Bauman (Pelegrí, 

2011: 424), en el treball a SS s’han d’introduir perspectives que proporcionin 
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l’apoderament de les persones i les famílies, tot centrant les intervencions 

socioeducatives en l’anàlisi del poder, del control i de les capacitats per tal de resoldre 

les necessitats.  

Per aquest fet és necessari treballar l’apoderament de les persones, grups o 

comunitats, per tal que tinguin la possibilitat i la capacitat de prendre decisions i 

d’aprendre a construir la seva pròpia identitat (Federación Sartu, 2011: 94). Per això 

s’han de valorar les experiències satisfactòries que tenen les persones i les famílies, 

els seus punts forts i les seves competències, i establir estratègies i habilitats que les 

potenciïn. En el fons, els canvis són difícils però possibles, ja que, com explicava 

Paulo Freire, la qüestió bàsica és transformar les dificultats en possibilitats (Freire, 

1997: 63). 

Per ajudar a tot això és bàsic l’acompanyament i el suport a les persones. Un bon 

acompanyament parteix de la base de considerar la persona com a un subjecte actiu i 

autònom, que està capacitat per transformar la seva realitat i generar processos de 

canvi personals, familiars i socials. Per això és bàsic partir de les capacitats de les 

persones i del reconeixement de les seves debilitats per trobar-hi resposta. El 

professional es converteix en un guia que estimula processos de canvi a través de 

l’acompanyament i el suport que ofereix a les persones, grups o comunitats (Morata, 

2014: 21 i 22). Com explica Morata (2014: 22), aquest acompanyament ajuda les 

persones a: “(...) reconduir la seva vida cap a formes de relació amb la comunitat més 

eficaces, que els permeti establir un vincle positiu amb altres grups i persones, i que 

puguin tenir una presència activa en el seu entorn social.” 

Però per fer un bon acompanyament s’han de tenir en compte alguns components 

bàsics (Federación Sartu, 2011: 71): s’ha d’establir una relació d’ajuda en el marc d’un 

procés de canvi; l’acompanyament està subjecte a un pla de treball; les eines de 

treball són la negociació, la discussió i el pacte; i cal també donar suport emocional i 

psicosocial. 

3.3.1 Tipologia de persones ateses 

Diferents autors han definit les persones o famílies que assisteixen a SBAS i n’han 

creat diferents tipologies. Normalment, les classificacions es centren en el tipus de 

disfunció, conflicte o problema que presenten les persones, les famílies o els 

col·lectius amb els quals es treballa. Aquestes classificacions estan fetes partint 

sobretot d’aspectes econòmics, emocionals i relacionals.  
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Una de les classificacions més habituals es fa tenint en compte la problemàtica que 

presenten les persones i el risc que suposa (Vallés, 2009: 68): població en risc social 

(abandonaments, negligències, maltractaments, dificultats d’inserció social, laboral...), 

població en situació de desadaptació social (delinqüència, marginació, exclusió...) i 

població en general (atenció a persones grans, desenvolupament local, animació 

sociocultural...). 

Concretant aquestes definicions, a continuació s’explica la classificació feta per autors 

com Van Wel (1992), Powell i Monahan (1969), Aponte (1976), Minuchin (1963), 

Voiland (1962) i Reder (1985) (Escartín, 2004; Rodríguez, 1999; i Coletti i Linares, 

1997: 29, 48 i 49):  

- Famílies desorganitzades o suborganitzades (Van Wel, Aponte i Minuchin):

la família té pocs rituals, una organització caòtica, unes regles secretes o

implícites, poc compliment de les funcions parentals, els rols estan alterats,

etc.

- Família socialment malalta o asocial (Van Wel i Voiland): persones que

generen conflictes i problemes de relació amb els membres de la família i

amb altres persones externes a ella (és a dir, presenten comportaments

desviats socialment).

- Famílies deprimides (Van Wel): presenten greus dificultats econòmiques i

viuen en una situació de marginalitat, d’esquena a la societat i als SS.

- Famílies simbiòtiques (Van Wel): presenten relacions de sotmetiment i

dependència a altres persones o als serveis, i es relacionen a través de la

violència.

- Famílies excloses o amb un ajust defectuós amb l’entorn (Van Wel):

presenten discrepàncies entre recursos i objectius, dificultats econòmiques,

tendència a la marginalitat...

- Famílies aïllades (Powell i Monahan): famílies sense suports socials o

familiars o amb xarxes socials disperses, que es caracteritzen per una gran

distància entre els seus membres i per tenir límits poc definits (Coletti i

Linares, 1997: 29).

- Multiassistides (Reder): molts serveis treballen amb la mateixa persona o

família, cosa que pot provocar que l’acabin substituint o incapacitant.
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Aquesta classificació parla de famílies, però la definició es pot extrapolar a una 

persona que visqui sola o amb parella si s’eliminen els aspectes relacionats amb la 

cura dels fills. 

Per altra banda, Casado (Casado i Fantova, 2007: 43 i 44) considera que els SS no 

només treballen amb col·lectius desavantatjats o especials, sinó amb tota la població. 

Per això seria més aconsellable passar d’identificar col·lectius a identificar àrees 

d’actuació funcionals com: la família i la infància, la joventut, l’envelliment, la 

discapacitat (incloent la dependència), l’alcoholisme i la drogoaddicció, la delinqüència, 

les condicions sexuals minoritàries, les minories ètniques, l’estrangeria, la pobresa i la 

marginalitat, la desprotecció personal i el malestar emocional, i les emergències.   

Tot i identificar els col·lectius majoritaris que es treballen a SS relacionats amb 

problemàtiques específiques, cal tenir en compte que els SS no han d’ocupar-se 

només dels problemes sinó també de l’orientació i suport en temes educatius i socials; 

i que de vegades apareixen demandes que no encaixen només en un tipus de 

col·lectiu sinó que són generals (Casado i Guillén, 2011: 17 i 18).   

Tot i aquestes classificacions, la majoria dels autors utilitzen el terme família 

multiproblemàtica per referir-se al tipus de persona que s’atén a SBAS. Aquest terme 

va ser creat als anys 50 per professionals i investigadors del treball social dels països 

anglosaxons. En un inici s’utilitzava només per referir-se a les persones o famílies amb 

problemes socioeconòmics (Coletti i Linares, 1997: 48). En aquests moments, aquesta 

terminologia s’utilitza per referir-se a tota persona o família que presenta 

desestructuració familiar, dificultats econòmiques, socials o culturals, alteració dels rols 

familiars i les relacions socials... (Escartín, 2004). Per tant, tal com ho defineix 

Rodríguez (1999):  

“Son familias donde se dan con mayor frecuencia el paro, la aparición de 

enfermedades (...) ingresan con mayor frecuencia en la cárcel, tienen menos 

oportunidades (...) desorganización económica y de vivienda (...) Las casas se 

hallan con bastante frecuencia en estado de precariedad y de abandono. (...) 

Las entradas económicas son a menudo ilegales o provenientes de distintos 

subsidios (...), están deterioradas las funciones parentales (...) [i] (...) la 

conjugalidad (...) los efectos sobre los hijos son graves y complejos (...) los 

hijos rara vez ven una relación hombre-mujer de cooperación o mutualidad. (...) 

Uno o ambos miembros de la pareja tienen historias de inadaptación escolar, 

toxicomanías y otras conductas problemáticas (...).”  
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En síntesi, són persones o famílies amb un desajustament en el seu funcionament 

familiar, tant des del punt de vista organitzatiu (economia, seguretat i protecció dels 

membres, organització de l’habitatge...) com expressiu/emocional (dificultats 

d’afectivitat, poc control d’impulsos...). A més, aquest tipus de persones o famílies 

necessiten constantment persones externes que els ajudin a solucionar les seves 

carències, cosa que alhora provoca la disminució de les seves capacitats o 

competències (Coletti i Linares, 1997: 52). Concretant, les característiques més 

comunes d’aquest tipus de persones o famílies són (Rodríguez, 1999; Campanini, 

2012: 109 i 110; i Coletti i Linares, 1997: 32-39 i 53-63): 

- Organització familiar caòtica i dispersa. Carències greus en activitats funcionals

i expressives/comunicatives que dificulten el desenvolupament de la persona i

de la família. Es comparteixen poques emocions.

- Tenen dificultats per posar límits i traspassen aquesta funció a figures externes

que acaben substituint aquesta funció que hauria de fer la persona mateixa,

però que no fa per incapacitat.

- Les funcions parentals estan deteriorades i afecten la seguretat que tenen els

fills de sentir-se estimats i valorats. A més apareix falta de protecció, falta de

delimitació dels espais, rols i relacions poc definides i desdibuixades, i manca

la transmissió de les normes i valors socials i culturals. Poca participació en

l’educació dels fills/es.

- Relacions conjugals deteriorades que provoquen que els dos membres no es

complementin ni estableixin una relació equilibrada o igualitària. Això

desemboca en una utilització mútua entre els membres de la parella i en una

inestabilitat de la relació.

- La família està composta de diversos membres degut a la falta de programació

dels embarassos, a motius culturals o a manca d’informació (família

nombrosa). La figura femenina té el paper central a la família i la figura

masculina té un paper perifèric, agressiu i inconscient.

- Condicions econòmiques i culturals desafavorides, que poden portar a

relacions cròniques de dependència amb els serveis d’ajuda (baixes condicions

laborals, econòmiques, culturals, educatives, formatives...).

- Presència de comportaments problemàtics greus que perduren en el temps i

que comporten la necessitat d’intervenció de serveis externs. Apareixen
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comportaments simptomàtics, presència de trastorns (de desenvolupament, 

d’adaptació, de comportament, mentals...), possible aparició de comportaments 

delictius, toxicomanies o consums, etc. 

Normalment, aquestes persones o famílies no reconeixen la seva problemàtica i són 

els serveis els que ho detecten (sobretot el centre escolar en el cas que hi hagi infants 

o joves). A més, les relacions que s’estableixen amb els serveis es cronifiquen i això

genera frustració per part de tots els membres de la intervenció (Campanini, 2012: 110 

i 111). 

En aquests tipus de casos es recomana treballar amb les persones tant en l’àmbit 

individual com en el familiar i generar mecanismes correctors, propis o externs. En 

l’àmbit individual es tendirà a ajudar la persona a calmar les emocions que poden 

distorsionar o alterar la dinàmica personal i familiar, a estimular idees i percepcions 

noves que introdueixin riquesa personal, i a ajudar a frenar la impulsivitat. En el 

familiar, es treballarà per oferir espais de comunicació per compartir emocions, 

s’apuntaran nous valors i creences familiars, i es potenciaran rituals familiars d’unió 

entre els membres (Coletti i Linares, 1997: 37, 42 i 43). 

A aquest perfil de persones o famílies cal afegir-hi l’apreciació que fan Monreal i Boldú 

(2013: 105) quan expliquen que abans de la crisi els serveis atenien sobretot persones 

en situació de risc d’exclusió social relacionades amb una problemàtica social o de 

salut. A partir de la crisi, a part de treballar amb aquesta tipologia de persones, s’hi van 

afegir totes les que presentaven dificultats relacionades amb els efectes de la crisi 

(manca de feina, dificultats per fer front a les despeses d’habitatge, etc.). Això va 

provocar que els models de treball utilitzats fins aleshores no responguessin per donar 

atenció a les noves necessitats. Per tant, les conseqüències d’aquesta situació van ser 

(Monreal i Boldú, 2013: 105):  

“(...) afluència de nous perfils als serveis, augment d’entrevistes de contenció, 

augment de temps dedicat a gestió de recursos i tràmits d’urgència social, 

augment exponencial de derivacions als bancs d’aliments, i a altres recursos 

assistencials de cobertura de necessitats bàsiques.” 

Per tant, a les tipologies tradicionals que s’han explicat en aquest apartat s’hi han de 

sumar els nous perfils de persones vulnerables que surten com a conseqüència de la 

crisi econòmica i que diversifiquen els usuaris del servei, persones que entren en una 

situació de pobresa i que necessiten unes prestacions garantides (Fernández, 2010: 

54), ja que tenen dificultats d’accés al mercat de treball (Subirats et al., 2007: 130).  
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Finalment, és important tenir en compte que els SS presten ajuda a persones 

concretes (sigui material, immaterial o de suport afectiu) que presenten necessitats 

diferents unes de les altres (Casado i Guillén, 2011: 41). Per això, s’hauria de tendir a 

parlar de persones i no de col·lectius, ja que totes elles tenen les seves peculiaritats i 

cal treballar-les de forma integral i personalitzada. A més no totes les persones o 

famílies que assisteixen a SBAS presenten totes les característiques que s’han 

explicat. Com diu Escartín (2004):  

“Esto no significa que todas las familias que acuden a pedir ayuda en el 

contexto asistencial sean multiproblemáticas en el sentido amplio que damos al 

término, en ocasiones, simplemente presentan una situación de desventaja 

social.”  

Per tant, quan es parla de tipologia de persones que assisteixen a SBAS s’ha de ser 

molt curós en la seva explicació, ja que el ventall de possibilitats que porten les 

persones a demanar ajuda és gran (una simple orientació puntual, un dèficit econòmic, 

un suport i orientació en la cura dels fills...) i no totes presenten múltiples dificultats. 

Tot i això, el que és clar és que, fins al moment, la majoria dels autors elaboren les 

classificacions dels perfils dels usuaris de SBAS posant com a eix central de les 

definicions els problemes i els conflictes que presenten les persones, les famílies o els 

col·lectius.  

3.3.2 Univers temàtic i lèxic 

La metodologia creada per Paulo Freire va aportar molts aspectes importants en la 

manera d’entendre les intervencions socials. La seva aposta en matèria de canvi social 

per un mètode innovador d’alfabetització i per una feina de fer conscients les persones 

de la seva realitat d’exclusió va modificar totalment les metodologies de treball. De 

l’autor se n’extreu la necessitat de centrar les intervencions en les necessitats i 

interessos de les persones, de basar-les en el diàleg, en la recerca i en l’enfrontament 

permanent de les contradiccions que té una persona durant un procés de millora quan 

pren consciència de la seva realitat i aprèn a fer-ne una crítica constructiva 

(Federación Sartu, 2011: 40). Per fer possible això és bàsic treballar amb la persona i 

amb el seu entorn. 

L’autor Paulo Freire es referia a l’entorn tenint en compte dos conceptes (Huergo, 

2006: 2):  
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“(…) el «universo vocabular» [lèxic] es el conjunto de palabras o el lenguaje 

con que los sujetos interpretan el mundo. Mientras que el «universo temático» 

contiene los temas y problemas que son más significativos para los educandos, 

y que tienen relación con los temas preponderantes en una época.”  

Per tant, quan es parla d’univers temàtic es fa referència al context o entorn de la 

persona (àmbits de relació de la persona –família, amics...; i aspectes de la societat –

culturals, econòmics...), al que significa per a cada una i al conjunt d’interaccions que 

s’hi creen. Aquest univers pot anar canviant i és per això que en el moment que es vol 

intervenir s’ha de tenir en compte que les persones tenen un context i que li assignen 

un valor i un significat que pot ser diferent a la forma de pensar del professional.  

Les persones no es poden entendre com a individus sols sinó que formen part de 

diferents sistemes de relacions. Des del seu origen la persona forma part d’una família 

amb la qual estableix uns vincles molt forts i desencadena diferents relacions de cura, 

de suport i d’ajuda sense res a canvi, cosa que desperta sentiments de confiança, 

pertinença i amor. A partir d’aquest primer espai relacional, la persona s’introdueix a la 

vida social i cultural i genera altres relacions i vincles amb l’entorn, a partir de participar 

de diferents activitats o organitzacions com el centre escolar, els espais comunitaris, 

l’empresa de treball, els mitjans de comunicació, etc. (Fantova, 2014: 321-323).  

La família és la font d’identitat de les persones, ja que genera un sentiment de 

pertinença (s’interioritza un estil de vida, de comunicar-se, les expectatives davant la 

vida, la lleialtat...) i alhora permet crear una identitat pròpia i separada del grup familiar 

(Pelegrí, 2011: 413). I l’entorn proper (barri, ciutat...) és l’espai on les persones tenen 

els primers contactes amb el món i les primeres experiències reals que els condicionen 

la vida i la personalitat (Freire, 1997: 27).  

Per aquests motius s’entén que no es pot treballar amb una persona sense tenir en 

compte l’entorn de relacions i de vincles que condicionen la seva manera de ser, de fer 

i de sentir, ja que una bona vinculació amb la família i l’entorn proper és el que permet 

a la persona aconseguir autonomia i independència.     

Però, a més de tot això, cal analitzar bé les concepcions, idees, esperances, dubtes, 

valors, desafiaments, etc. que té una persona. Per tant, no només és necessari 

conèixer a fons el context, sinó que també cal analitzar l’univers lèxic (és a dir, el 

significat que donen les persones a les paraules, expressions, vivències, etc.). Darrere 

d’una paraula i d’una expressió hi ha un significat, que relacionant-lo amb el context 

pot explicar la realitat d’una persona (Huergo, 2006: 2). Quan es parla de donar 
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significat es fa referència al conjunt de valors, llenguatge, codis o ideologia compartits 

per una comunitat i que n’expliquen la realitat (Huergo, 2006: 3). 

Per conèixer bé l’univers lèxic cal fixar-se en el conjunt de paraules, les inquietuds, els 

somnis, les queixes, les expressions i el llenguatge que utilitza la persona per 

interpretar la seva realitat (Huergo, 2006: 3). En el fons, la clau per valorar el marc de 

referència intern d’una persona és entendre i comprendre els seus objectius vitals i els 

seus valors, cosa que ens ajudarà a saber què la motiva a generar canvis (Miller i 

Rollnick, 2015: 115 i 116). 

És important conèixer a fons els significats que tenen les paraules i el que volen dir per 

a cada persona en cada moment. Cal ajudar les persones a apoderar-se per 

descodificar les seves vivències i aprendre’n per millorar la realitat, ja que qualsevol 

paraula o actuació té una intencionalitat, un fons i una forma (explícita o implícita). El 

poder del canvi pot venir del saber, de l’escolta i de la paraula.  

També cal descodificar els significats i els temes clau a treballar utilitzant el diàleg per 

buscar i analitzar els dos universos (temàtic i lèxic). Cal descriure acuradament la 

situació o la realitat que s’està vivint i reflexionar sobre la manera com les persones 

veuen la seva realitat, com la pensen o perceben, com l’expliquen, les interaccions que 

s’hi creen i quin tipus de resposta donen habitualment a cada esdeveniment (Freire, 

2012: 9-21).  

Així, doncs, per entendre realment l’estructura i el funcionament d’una persona i una 

família és bàsic conèixer la cultura familiar, els secrets, els mites, les creences i 

lleialtats... i els sentits que donen a la seva realitat i al món que els envolta (Pelegrí, 

2011: 414). Totes aquestes informacions són les que permetran entendre i 

comprendre les persones per ajudar-les i acompanyar-les en els seus processos de 

vida d’una forma propera i adaptada a les seves necessitats i realitats. 

Caldrà conèixer a fons per on es mouen les persones, els rols que tenen en cada 

espai, les contradiccions que apareixen, etc. Per fer-ho, cal plantejar preguntes 

concretes que desafiïn la persona i la facin actuar. Cal evitar fer discursos abstractes 

sobre una realitat distant de la de la persona i per això es pot començar analitzant 

temes generals fins arribar a entendre els significats concrets (qualsevol discurs que 

no estigui d’acord amb l’entorn de les persones crea més dubtes i angoixes). Això és 

important perquè en el moment que s’ajudi a descodificar, les persones exposaran la 

seva visió del món i la percepció dels punts clau que formen la seva realitat (Freire, 

2012: 92-103). 
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La comunicació entre les persones és el que acaba estructurant les relacions que 

s’estableixen. En estudiar la comunicació que existeix en un grup d’individus podran 

saber-se els trets bàsics de l’estructura del sistema i com intervenir-hi per generar 

canvis. Per això, l’estudi del context i de la comunicació que s’estableix entre els 

integrants d’un grup ajuda a entendre les relacions i el seu contingut.  

La realitat en què es troben les persones condiciona la consciència que tenen del món, 

les seves actituds i la seva manera d’enfrontar-se a la realitat. Segons Huergo (2006: 

1):  

“Nuestro interlocutor es un ser de carne y hueso, un ser situado en una 

comunidad cultural, con una historia, con determinados saberes y prácticas 

incorporados, con modalidades particulares de expresar (a través del lenguaje) 

sus experiencias.”  

Per tant, per arribar a conèixer a fons la realitat cal que un mateix reflexioni, però no ho 

pot fer sense l’ajuda dels altres. No es pot pensar per un altre ni es pot pensar sense 

els altres. Això comporta que no només s’ha d’educar les persones perquè regulin els 

seus sentiments (expressió i control), els seus sentits, la seva maduresa o la seva 

capacitat per a millorar les relacions, sinó que cal ajudar-les també a exercitar la 

capacitat de pensar; és a dir, com diu De Puig (2012: 19), la capacitat de “comprendre 

la realitat, el rigor del pensament, la subtilesa dels judicis i l’oportunitat de l’acció.” El 

pensament és també una capacitat que cal cultivar i exercitar per garantir que les 

decisions que es prenguin tinguin agilitat, rapidesa i encert.  

És important ajudar les persones a promoure vincles i relacions riques i plurals 

(directes –de tu a tu– o virtuals –tecnològiques–), i oferir-los vivències i experiències 

que els ajudin a desenvolupar-se com a persones, a interessar-se per la vida i el món, 

i a trobar el seu lloc a la societat. Per això és molt important atribuir-los responsabilitat i 

possibilitat de prendre decisions, conèixer a fons els seus interessos, i confiar que els 

canvis són possibles. S’ha d’entendre la particularitat de cada persona però mirar 

d’oferir-li la possibilitat de pertànyer a l’entorn (Núñez et al., 2010: 225, 230, 235 i 263). 

Els diferents membres de la comunitat acaben essent un suport per a les persones, ja 

que poden ajudar a donar resposta a situacions concretes (a través d’informació, ajuda 

o consells), a oferir suport emocional, a donar seguretat, i a compartir obligacions o

tasques a fer, entre altres. Aquest suport formal o informal proporciona un sentiment 

de pertinença, vincle, compromís, identitat i integració a la societat, a la comunitat i als 

serveis. Tenir mancances de suport a l’entorn pot accentuar la soledat, la 
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desvinculació social i empitjorar situacions de salut o de qualitat de vida (López-

Cabanas i Chacón, 2003: 184-186 i 195).  

Per tant, és important apostar per treballar l’entorn de les persones per facilitar la 

pertinença i l’encaix de tots els membres d’una societat, per tal de garantir-ne el 

benestar a través de la connexió i la relació amb la comunitat. Per fer-ho es poden 

treballar espais grupals de relació i d’autoajuda, elaborar projectes comunitaris, estar 

més presents als barris, treballar a prop de les entitats i organitzacions del territori, 

entre moltes altres coses. 

3.4 Triangulació dels tres elements 

La base teòrica de la recerca s’emmarca en els tres elements explicats anteriorment i 

també en el que es genera de la seva triangulació. Quan en aquesta recerca es parla 

de triangulació es fa referència a la combinació dels tres elements i a la seva 

interrelació, sabent que la relació que s’estableix acaba conformant un nou element del 

sistema.  

Per tant, la base central de tot el contingut de la tesi recau en la triangulació entre el 

marc de referència (SS-SBAS), les persones amb les quals s’intervé i el seu entorn 

(subjecte d’intervenció i univers), i la intervenció socioeducativa que es genera en cada 

cas. Així, doncs, la interrelació que s’estableix entre el marc, la persona i la intervenció 

condiciona els resultats finals d’una actuació.  

Anteriorment, s’ha explicat cada un dels tres elements exposant-ne la fonamentació 

teòrica i la visió amb què es projecten en aquesta recerca. Ara s’enfocarà la relació 

entre els tres, és a dir, el lligam existent entre els tres elements que provoca que al 

pensar en un d’ells hom ha de pensar alhora en els altres i viceversa.13  

Per tant, quan una persona comença a ser treballada per un servei, aquesta acció 

genera un conjunt de relacions que estan condicionades per molts factors diferents. 

Aquests factors poden provenir de qualsevol dels tres elements: el servei, el 

professional que l’atén i/o la posició del subjecte mateix davant d’aquests.  

S’ha de tenir en compte que la intervenció entre professional i persona es fa en el 

marc dels SS, per tant, cap d’aquests elements s’ha de veure de forma separada sinó 

que la unió dels tres és el que genera les relacions i interrelacions afavoridores o 

desfavoridores d’una intervenció. A partir d’aquí, a continuació s’enumeren els factors 

bàsics que condicionen una intervenció socioeducativa:  

13
 Definició extreta de: http://www.diccionari.cat/ 
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TAULA 4. Factors que condicionen una intervenció socioeducativa a SS-SBAS 

SS-SBAS INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA SUBJECTE D’INTERVENCIÓ 

El marc normatiu del servei i 
les seves regles o normes  

Les possibilitats d’elaborar correctament la 
intervenció: planificació, estructuració, 
organització, avaluació i temporalització 

Les vivències, les percepcions i 
les experiències  

La tipologia de servei L’encàrrec que s’assigna al professional 
Les pors, les preocupacions i les 
inseguretats que presenta 

Els objectius que persegueix 

El saber, saber fer i saber ser del 
professional (les creences, el 
posicionament, les actituds, les capacitats, 
les habilitats, les competències, la 
implicació...) 

El coneixement o experiències 
prèvies de la persona amb el 
servei i el grau de coneixement 
que en té 

L’encàrrec i les prioritats 
polítiques i directives 

Les eines i recursos que tenen els 
professionals a disposició 

Les influències i condicionaments 
del seu entorn i dels seus propis 
sentiments 

L’estructura, l’organització i les 
dinàmiques del servei  

El model organitzatiu, les línies marc i les 
metodologies de treball d’una organització 

El grau de conscienciació de les 
seves demandes, necessitats i la 
receptivitat davant la intervenció  

L’ambient creat al servei i el 
valor que es  dona a l’atenció a 
les persones 

El paper i l’activisme que s’atribueix al 
subjecte en una intervenció i també el 
valor que es dona a la creació del vincle 

Les habilitats, capacitats i 
competències de la persona 

Les condicions 
d’infraestructura, materials i/o 
humanes (espais, tecnologia, 
baixes, substitucions...) 

El grau de coneixement de la tipologia de 
persones que són usuàries del servei i el 
tipus d’intervenció en cada una d’elles 

El posicionament davant la 
intervenció i el motiu que porta a 
tenir contacte amb el servei 

*Font: elaboració pròpia.

A partir d’aquí, la combinació de cada un d’aquests elements condiciona la intervenció. 

Per exemple, si la relació que es genera entre una persona i el professional és de 

desconfiança, les eines i els recursos són escassos, l’estructura organitzativa és rígida 

i la persona ha tingut males experiències prèvies amb el servei, això provocarà que la 

intervenció no obtingui els resultats esperats. Però si es donen els factors contraris, la 

intervenció tindrà una dinàmica i una fluïdesa que ajudarà a millorar-ne els resultats.  

La relació entre professional i subjecte és la base de qualsevol intervenció 

socioeducativa, però alhora pot ser la causant de distorsions en la intervenció. Cada 

un d’aquests membres té unes resistències davant la intervenció i uns judicis previs 

que l’influencien. Així, doncs, l’esdevenir d’una intervenció l’acaba configurant la 

confluència d’inputs entre l’encàrrec que marca el servei al professional, la seva 

manera de pensar i actuar i la del subjecte mateix, més les relacions i les reaccions 

que genera la intervenció socioeducativa en si.     

Per tots aquests condicionants, cal ser conscients que la relació mateixa que es 

genera entre els tres elements en crea un quart, que acabarà agafant entitat pròpia i 

condicionant l’individualisme de les parts, incrementarà el valor de cada una d’elles i 

en condicionarà l’acció final. 
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4. DISSENY I METODOLOGIA DE LA RECERCA

La recerca té un enfocament qualitatiu i un disseny flexible i obert als canvis que 

puguin sorgir durant el procés d’investigació. El mètode utilitzat per obtenir el 

coneixement va consistir a seleccionar la informació d’una manera intencionada, a 

través de l’anàlisi de documents i entrevistes (dues tècniques bàsiques de la 

investigació qualitativa). 

4.1 Anàlisi de documents 

Aquesta tècnica va consistir a analitzar diversos documents relacionats amb l’objecte 

d’estudi, com ara llibres, revistes, articles, documents electrònics, pàgines web, blogs, 

etc. Es va sistematitzar la informació que contenien els documents i es va elaborar per 

construir el discurs teòric de la recerca.  

4.2 Entrevistes 

La tècnica que es va utilitzar per aplegar la informació i les dades necessàries per fer 

la recerca va ser l’entrevista en profunditat. Per obtenir la mostra d’estudi es van 

seleccionar els participants d’una manera intencional i propositiva, seguint la lògica de 

la representativitat qualitativa, que busca només els participants que proporcionen una 

variabilitat òptima de significats de la realitat que s’estudia (aprofundint molt en les 

seves opinions i informacions). Per accedir a una mostra estratificada es van utilitzar 

diversos criteris condicionals per escollir el perfil dels participants, és a dir, es va 

escollir la mostra seguint unes condicions marcades prèviament. Així doncs, els criteris 

condicionals van ser els següents: 

- Coneixement. Persones que tinguessin un grau elevat de coneixement de

l’àmbit d’estudi. Es van valorar els estudis realitzats, els articles publicats, les

conferències impartides, la trajectòria en el camp, el reconeixement

professional, etc.

- Experiència. Persones que treballessin als SBAS i que tinguessin una

experiència de més de dos anys, per tal de garantir un mínim de coneixement

pràctic i una opinió argumentada i justificada basada en vivències professionals

reals.

- Titulació. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de

Serveis Socials 2010-2011 (prorrogat a posteriori), exposa que els perfils

professionals que han de treballar als SBAS són els treballadors socials i els
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educadors socials. Per tant, es va buscar una representativitat similar 

d’aquestes dues titulacions.  

- Organització territorial. Per escollir els participants es va seguir la distribució

marcada per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de SS, que estructura les àrees

bàsiques en funció de la població d’un territori (major o menor de 20.000

habitants). A més, dins d’aquesta estructura es va distribuir la mostra segons el

volum d’habitants dels pobles o ciutats, per tal de recollir mostres similars de

les diferents casuístiques de serveis.

- Zona territorial. Es va tenir en compte el concepte de territorialitat, diferenciant

si els serveis s’ubicaven en una zona urbana, a la muntanya, a la costa o a

l’interior, i també es van agafar mostres de cada una de les províncies de

Catalunya. D’aquesta manera, juntament amb l’organització territorial, es va

apostar per obtenir dades de tot el territori català per tenir en compte les

diferents particularitats.

Per tant, es va decidir fer entrevistes a dos tipus de persones: 1) experts en l’àmbit 

(criteri de coneixement), i 2) professionals en actiu (criteri d’experiència). Es va 

desestimar la creació d’un grup de control amb persones usuàries del servei, perquè la 

voluntat de la recerca és conèixer en profunditat l’opinió dels professionals i els experts 

en l’àmbit.  

Alguns autors han proporcionat directrius que assenyalen la mida que hauria de tenir 

una mostra d’estudi. Creswell (1998: 64) i Morse (1994: 225) consideren que els 

estudis de fenòmens són viables quan s’aconsegueixen entre 5 i 25 unitats d’estudi. 

Tenint aquesta dada d’exemple, es va decidir partir d’una mostra de 14 participants, 

que era el nombre d’unitats d’estudi que podien donar resposta a l’acompliment dels 

criteris condicionals explicats anteriorment. Les unitats d’estudi van estar supeditades 

a la saturació teòrica, a l’acompliment dels objectius, a la redundància de les 

informacions i als recursos disponibles. A més, en tot moment es va perseguir que la 

recerca complís els criteris de credibilitat, transferibilitat (aplicabilitat), consistència 

(fiabilitat) i confirmabilitat (objectivitat).  

4.2.1 Tipologia d’entrevista 

Les entrevistes es van fer per aconseguir la informació següent: 

- Conèixer les preocupacions, mancances i reptes dels SS i, concretament, de

les intervencions que es fan als SBAS.
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- Saber el tipus de persona que s’atén als SBAS i com s’enfoquen les

intervencions socioeducatives.

- Confirmar o desmentir que les intervencions milloren si tenen com a objectiu

central la persona i el seu univers (entorn).

- Aproximar-se al grau de coneixement que tenen els professionals sobre les

vivències d’una persona durant una intervenció (com aquestes afecten els

resultats, com se li pot facilitar l’estada, etc.).

Es va apostar per un tipus d’entrevista oberta que permetés a les persones 

entrevistades reflexionar lliurement sobre els temes. Tot i això, també es van introduir 

algunes preguntes tancades, per tal de combinar diferents tipus de respostes i, així, 

facilitar un bon ritme d’entrevista i ajudar a limitar l’anàlisi posterior. 

Així mateix, es va optar per fer una entrevista dirigida, és a dir, partir d’un guió 

establert de preguntes, encara que s’adaptava la forma i l’ordre per facilitar la conversa 

amb l’entrevistat. Les entrevistes van tenir una durada aproximada d’entre una hora i 

una hora i mitja.  

4.2.2 Planificació i estructuració de les entrevistes 

L’entrevista va tenir un únic guió per a totes les persones entrevistades, ja fossin 

expertes o professionals en actiu. Es va optar per elaborar un sol guió per treballar el 

mateix contingut des de diferents perspectives, que es complementen i se sumen. 

L’esbós del guió de l’entrevista es va validar mitjançant tres proves pilot amb 

professionals en actiu als SBAS (es pot consultar el guió definitiu de l’entrevista a 

l’annex 2). Dues d’aquestes proves van ser enregistrades i transcrites, per tal de 

practicar el funcionament que s’utilitzaria a posteriori.  

Per fixar les entrevistes es va elaborar una carta estàndard (vegeu l’annex 1 «Cartes 

de petició de col·laboració amb la recerca») que oferia informació sobre la tesi i 

demanava a les persones la seva participació. Aquestes cartes s’enviaven a través de 

correu electrònic o carta postal. Les cartes variaven una mica en funció de si es feien 

arribar a persones expertes en l’àmbit o a diferents ajuntaments o consells comarcals, 

ja que en el segon cas es pretenia demanar la participació d’algun dels seus tècnics 

socials, i no de la persona a títol individual, com en el primer cas.  

A més, per recollir, gestionar, emmagatzemar i fer ús de les diferents dades es van 

tenir presents aspectes i procediments ètics que en garanteixen la credibilitat i el bon 

ús: 
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- Informació a les persones entrevistades. Abans de començar les entrevistes, es

va facilitar a les persones un document d’informació sobre la tesi i es va

demanar el seu consentiment de dades (vegeu el document a l’annex 3).

L’objectiu del document era proporcionar informació bàsica sobre el tipus de

recerca en la qual es participava i les seves condicions, així com demanar el

consentiment i l’acord de confidencialitat entre totes dues parts (entrevistador i

entrevistat).

- Gestió i emmagatzematge de les dades. Totes les dades obtingudes van ser

emmagatzemades en un servidor segur, de manera que l’ús que se’n fa és

restringit. A més, abans d’utilitzar-les van ser prèviament anonimitzades.

- Feedback. Un cop finalitzada la tesi, es farà arribar a totes les persones

entrevistades el document final, per tal que puguin conèixer les conclusions de

la tesi i fer-ne les valoracions oportunes.

4.2.3 Obtenció de dades 

La recerca va incloure 5 entrevistes a persones de gran expertesa en l’àmbit dels SS i 

a 12 professionals amb experiència pràctica. Totes les entrevistes, tret d’una, es van 

fer oralment i es van transcriure posteriorment. L’entrevista que va constituir l’excepció 

va ser contestada per escrit, ja que el servei hi volia col·laborar, però no disposava de 

prou temps per atendre una entrevista. Així doncs, el resum de les entrevistes 

realitzades és el següent: 

TAULA 5. Resum de les entrevistes realitzades en la recerca 

Conceptes Totals 

Persones amb un alt grau de coneixement 5 

Professionals amb experiència pràctica 12 

Total de persones participants 17 

SBAS participants 9 

Total d’entrevistes realitzades 14 

*Font: elaboració pròpia.

Concretament, a continuació es detallen els participants de la recerca comparant-los 

amb la mostra que es va planificar: 
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TAULA 6. Participants de la recerca comparant-los amb la mostra planificada inicialment

Conceptes Mostra planificada 
Peticions per 

participar 
Peticions denegades Participants reals 

Alt grau de 
coneixement 

5 10 5 5 

Experiència 
pràctica 

9 13 4 12 

TOTALS 14 23 9 17 

Titulació dels 
participants 

4 treballadors socials 

5 educadors socials 

7 treballadors socials 

9 educadors socials 

1 treballador social 

3 educadors socials 

6 treballadors socials 

6 educadors socials 

Organització 
territorial 

Poblacions de + 20.000 
hab.: 

 20.000-40.000
hab.: 1

 40.000-60.000
hab.: 1

 60.000-80.000
hab.: 1

 + de 80.000 hab.:
1

Poblacions de -20.000 
hab.: 

 10.000-20.000
hab.: 2

 5.000-10.000
hab.: 1

 - de 5.000 hab.: 2

Poblacions de + 
20.000 hab.: 

 20.000-40.000
hab.: 1

 40.000-60.000
hab.: 1

 60.000-80.000
hab.: 1

 + de 80.000 hab.:
1

Poblacions de - 
20.000 hab.: 

 10.000-20.000
hab.: 2

 5.000-10.000
hab.: 3

 - de 5.000 hab.: 4

Poblacions de + 
20.000 hab.: 

 20.000-40.000
hab.: 0

 40.000-60.000
hab.: 0

 60.000-80.000
hab.: 0

 + de 80.000 hab.:
0

Poblacions de -20.000 
hab.: 

 10.000-20.000
hab.: 0

 5.000-10.000
hab.: 2

 - de 5.000 hab.: 2

Poblacions de + 20.000 hab.: 

 20.000-40.000 hab.: 1
de 20.030 hab.

 40.000-60.000 hab.: 1
de 45.444 hab.

 60.000-80.000 hab.: 1
de 76.170 hab.

 + de 80.000 hab.: 1 de
1.611.822 hab.

Poblacions de - 20.000 hab.: 

 10.000-20.000 hab.: 2,
una de 12.468 hab. i
l’altra de 15.354 hab.

 5.000-10.000 hab.: 1 de
7.187 hab.

 - de 5.000 hab.: 2, una
de 1.112 hab. i l’altra
de 2.044 hab.

Zona territorial 

Urbana: 3 ciutats 

Muntanya: 1 poble 

Interior: 2 ciutats o 
pobles 

Costa: 3 ciutats o 
pobles 

Urbana: 3 ciutats 

Muntanya: 2 pobles 

Interior: 3 ciutats o 
pobles 

Costa: 5 ciutats o 
pobles 

Urbana: 0 

Muntanya: 1 poble 

Interior: 1 poble 

Costa: 2 pobles 

Urbana: 1 ciutat 

Muntanya: 1 poble 

Interior: 5 ciutats o pobles 

Costa: 2 ciutats o pobles 

Províncies: 

Barcelona: 4 

Tarragona: 1 

Lleida: 2 

Girona: 2 

Províncies: 

Barcelona: 4 

Tarragona: 1 

Lleida: 2 

Girona: 6 

Províncies: 

Barcelona: 0 

Tarragona: 0 

Lleida: 0 

Girona: 4 

Províncies: 

Barcelona: 4 

Tarragona: 1 

Lleida: 2 

Girona: 2 

Subprovíncies: 

Barcelona: 2 

Girona: 2 

Lleida: 1 

Subprovíncies: 

Barcelona: 2 

Girona: 5 

Lleida: 1 

Subprovíncies: 

Barcelona: 0 

Girona: 3 

Lleida: 0 

Subprovíncies: 

Barcelona: 2 

Girona: 2 

Lleida: 1 
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Camp de Tarragona: 1 

Catalunya Central: 2 

Terres de l’Ebre: 0 

Alt Pirineu i Aran: 1 

Camp de Tarragona: 1 

Catalunya Central: 2 

Terres de l’Ebre: 0 

Alt Pirineu i Aran: 2 

Camp de Tarragona: 0 

Catalunya Central: 0 

Terres de l’Ebre: 0 

Alt Pirineu i Aran: 1 

Camp de Tarragona: 1 

Catalunya Central: 2 

Terres de l’Ebre: 0 

Alt Pirineu i Aran: 1 

*Font: elaboració pròpia.

Com es pot veure a la taula, es va planificar una mostra de 14 participants. Durant el 

transcurs de les peticions, hi va haver 9 persones o serveis que van refusar la petició 

d’entrevista i, per tant, es van acabar fent 23 peticions en total. Això suposa que en el 

61 % de les peticions d’entrevista la resposta va ser favorable. Cal recordar que, al 

final, hi va haver més persones participants que entrevistes fetes, ja que dues 

d’aquestes van ser contestades per més d’una persona en el mateix moment. El 39 % 

dels casos van desestimar l’oferiment de participar en la recerca, cosa que va fer 

variar la mostra planificada i el nombre de participants reals.  

A la taula següent s’exposa informació més detallada sobre el tipus de participants en 

la recerca (gènere i professió),14 i s’extreuen dades sobre els dies transcorreguts entre 

la petició d’entrevista i la seva realització. 

TAULA 7. Tipus de participants en la recerca i dies transcorreguts entre petició d’entrevista i la seva realització 

Codi de 
l’entrevistat* 

Gènere Professió 
Dies transcorreguts 

entre petició d’entrevista 
i resposta 

Dies transcorreguts 
entre resposta a la 

petició i dia d’entrevista 

Expert 1 (E1) Home 
Docent i investigador a la 
universitat 

1 dia 11 dies 

Expert 2 (E2) Home 
Docent i investigador a la 
universitat 

9 dies 9 dies 

Expert 3 (E3) Dona 
Docent i investigadora a la 
universitat 

5 dies 31 dies 

Expert 4 (E4) Home 
Membre d’organització pública 
en contacte amb diferents SSB 

31 dies 23 dies 

Expert 5 (E5) Home 
Consultor social d’àmbit 
nacional i internacional 

1 dia 22 dies 

Mitjana 9 dies 19 dies 

Professional 1 (P1) Home Educador social 2 dies 20 dies 

Professional 2 (P2) Dona 
Educadora social i treballadora 
social 

42 dies 28 dies 

Professional 3 (P3) Dona Treballadora social 16 dies 13 dies 

Professional 4 (P4) Dona Educadora social 16 dies 15 dies 

Professional 5 (P5) Dona Educadora social 3 dies 7 dies 

Professional 6 (P6) Dona 
Treballadores socials (3 
persones) 

10 dies 62 dies 

Professional 7 (P7) Dona Educadora social 41 dies 21 dies 

Professional 8 (P8) Dona Educadora social 1 dia 19 dies 

Professional 9 (P9) Dona Treballadora social 7 dies 10 dies 

Mitjana 15 dies 22 dies 

Mitjana global 12 dies 21 dies 

*Codi de l’entrevistat: número assignat a cada entrevista per garantir l’anonimat dels participants.

*Font: elaboració pròpia.

14
 Quasi la totalitat de les persones participants a la recerca residien i treballaven a Catalunya. 
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Com es pot veure, dels 17 participants en la recerca, el 71 % eren dones i el 29 % 

homes, tot i que cal destacar que, si s’analitza segons els criteris de coneixement 

(expert) i d’experiència (professional), la diferència varia, ja que en el primer el 80 % 

van ser homes i en el criteri d’experiència va canviar la tendència, i les dones van ser 

les que més hi van participar (en el 92 %).  

La majoria de persones incloses en el criteri de coneixement són docents d’universitat 

que publiquen llibres o articles i que assessoren o orienten polítics, directius o 

professionals del camp social. En el cas del criteri d’experiència, totes les persones 

participants reunien el requisit de tenir més de dos anys d’experiència als SBAS, i 

també es va aconseguir entrevistar el mateix nombre d’educadors i treballadors socials 

(els dos perfils professionals marcats per llei).  

D’altra banda, la mitjana de dies transcorreguts entre la petició d’entrevista i la 

resposta dels participants, segons el criteri de coneixement, va ser de 9 dies, 6 menys 

que per a la mitjana dels participants del criteri d’experiència, que van tenir una mitjana 

de 15 dies. Per tant, en total la mitjana d’espera entre petició i resposta d’entrevista va 

ser de prop de 12 dies.  

A més, el nombre de dies transcorreguts entre la resposta a la petició d’entrevista i el 

dia real d’entrevista també va ser inferior en els participants en el criteri de 

coneixement (19 dies d’espera de mitjana) que en el cas dels participants en el criteri 

d’experiència (22 dies de mitjana). Per tant, la mitjana global es va situar al voltant dels 

21 dies d’espera entre la resposta a la petició i el dia d’entrevista.  

Finalment, el calendari i la temporalitat de les entrevistes es recullen a la taula 

següent:  

TAULA 8. Calendari i temporalitat de les entrevistes 

Mes 
Dia de 

l’entrevista 
Codi de 

l’entrevistat 

Nre. 
d’entrevistes 

al mes 

Octubre 2014 

18/10/14 P1 

3 22/10/14 E5 

29/10/14 P3 

Novembre 2014 

05/11/14 P5 

4 
13/11/14 P4 

21/11/14 P9 

24/11/14 P8 

Desembre 2014 
12/12/14 E1 

2 
22/12/14 E2 

Gener 2015 18/01/15 E3 1 

Febrer 2015 09/02/15 P6 1 

Març 2015 
17/03/15 P7 

2 
25/03/15 P2 

Abril 2015 17/04/15 E4 1 

TOTAL 14 

*Font: elaboració pròpia.
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Com es pot observar a la taula, es van fer una mitjana de dues entrevistes al mes 

durant set mesos.  

4.2.4 Transcripció de les entrevistes 

Per fer la transcripció de les entrevistes es va partir de l’àudio de veu i es va 

transcriure la conversa literal, seguint el guió de l’entrevista (en el cas que durant 

l’entrevista s’hagués modificat l’ordre de les preguntes, a la transcripció es va seguir el 

guió original, sempre que el contingut del discurs no quedés alterat).  

Abans d’iniciar les transcripcions de les entrevistes, se’n van elaborar les pautes i 

l’estructura, per tal de seguir el mateix criteri a totes (es pot consultar el document a 

l’annex 4). A continuació s’exposa el temps que va ocupar la transcripció de les 

entrevistes:  

TAULA 9. Durada de les transcripcions de les entrevistes 

Codi de 
l’entrevistat 

Durada de la 
transcripció 

Expert 1 (E1) 4 h 30 min 

Expert 2 (E2) 5 h 40 min 

Expert 3 (E3) 5 h 25 min 

Expert 4 (E4) 3 h 35 min 

Expert 5 (E5) 6 h 19 min 

Total 25 h 30 min 

Mitjana 5 h 10 min 

Professional 1 (P1) 7 h 35 min 

Professional 2 (P2) 4 h 15 min 

Professional 3 (P3) 3 h 

Professional 4 (P4) 5 h 30 min 

Professional 5 (P5) 4 h 50 min 

Professional 6 (P6) 1 h 25 min 

Professional 7 (P7) 3 h 30 min 

Professional 8 (P8) 3 h 45 min 

Professional 9 (P9) 6 h 30 min 

Total 40 h 20 min 

Mitjana 4 h 48 min 

TOTAL GLOBAL 65 h 50 min 

MITJANA GLOBAL 5 h 

*Font: elaboració pròpia.

Com es desprèn de la taula, es van dedicar unes 65 hores i 50 minuts a les 

transcripcions, és a dir, una mitjana de 5 hores per a cada una.  

4.2.5 Anàlisi qualitativa de les dades 

Per analitzar les dades obtingudes a partir de les entrevistes, es va treballar amb el 

programa Atlas.ti (programa informàtic utilitzat en investigació qualitativa). El procés 

d’anàlisi qualitativa es basa en el pas de les dades brutes a dades útils (ordenar-les, 

estructurar-les i dotar-les de significat). Per tant, primerament es van elaborar els 

grans blocs sobre els quals s’havia recollit informació (els SS, els SBAS i la intervenció 

socioeducativa als SBAS) i, seguidament, es van crear les unitats de registre o les 
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famílies de dades que s’havien d’analitzar. Finalment, es va crear la codificació de 

dades per a cada unitat de registre. A continuació es resumeixen els conceptes 

explicats i les quantitats analitzades per a cadascun:  

TAULA 10. Resum dels conceptes de les dades analitzades 

Conceptes Quantitat 

Blocs d’estudi 3 

Famílies de dades 12 

Codis analitzats 49 

*Font: elaboració pròpia.

Partint de les unitats de registre, es va revisar cada una de les entrevistes desglossant 

la informació per codis. A cadascun dels codis es van adjuntar els fragments de les 

entrevistes que aportaven dades rellevants sobre el tema, així com els comentaris que 

suggerien les informacions rebudes (van sortir 26 comentaris). 

A l’apartat d’anàlisi de la tesi (apartat 5 de la tesi «Anàlisi de dades de la recerca») es 

pot trobar el diagrama de les famílies i els codis utilitzats, però a continuació s’ofereix 

la quantitat d’informació (fragments de les entrevistes) de què es va disposar per fer 

l’anàlisi de cada bloc: 

TAULA 11. Quantitat d’informació analitzada 

Famílies de dades 
Nre. de 
codis 

Nre. de 
fragments 
analitzats 

Coneixement de la persona atesa i el seu entorn 7 68 

Direcció dels SBAS 4 61 

Enfocament dels SBAS 5 51 

Fases durant el procés d’intervenció 7 80 

Gestió dels SBAS 3 85 

Relació entre SSB i SSE 2 54 

Reptes de futur 2 54 

Tipologia de les persones ateses 3 93 

Valoració de la Llei 12/2007 3 93 

Valoració de les intervencions 5 148 

Valoració dels SS 5 158 

Vivències de les persones ateses 3 71 

Totals 12 49 1.016 

*Font: dades extretes del programa Atlas.ti després d’haver analitzat la informació.

Concretant, a la taula següent s’observen de manera desglossada els diferents blocs, 

famílies i codis de dades, així com el volum de fragments de les entrevistes que es van 

analitzar: 
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TAULA 12. Quantitat d’informació analitzada de manera desglossada 

Bloc Famílies de dades Codis 
Nre. de fragments 

analitzats 

A
n
à
lis

i 
e
n
to

rn
 d

e
ls

 S
S

 

FAM1. Valoració dels 
SS 

COD1. Opinió general 15 

COD2. Objecte dels SSB 5 

COD3. Fortaleses dels SS 27 

COD4. Debilitats dels SS 103 

COD5. Visió externa sobre els SS 8 

FAM2. Relació entre 
SSB i SSE 

COD6. Estructura de les relacions entre SSB i SSE 36 

COD7. Bases de les relacions entre SSB i SSE 18 

FAM3. Valoració de 
la Llei 12/2007 

COD8. Punts febles de la Llei 12/2007 49 

COD9. Punts forts de la Llei 12/2007 28 

COD10. Canvis pràctics en l’aplicació de la Llei 12/2007 16 

FAM4. Reptes de 
futur (transversal) 

COD11. Aportacions de temes a treballar 36 

COD12. Formació necessària per als professionals 18 

A
n
à
lis

i 
e
n
to

rn
 d

e
ls

 S
B

A
S

 

FAM5. Gestió dels 
SBAS 

COD13. Línies de treball 45 

COD14. Temes de treball pendents 29 

COD15. Motius per tenir temes pendents 11 

FAM6. Direcció dels 
SBAS 

COD16. Dirigits al treball socioeducatiu 5 

COD17. Dirigits a la gestió de prestacions 12 

COD18. Direcció òptima d’una intervenció 28 

COD19. Percentatge de dedicació a cada tipus de treball 16 

FAM7. Enfocament 
dels SBAS 

COD20. Enfocament centrat en problemàtiques i necessitats 17 

COD21. Enfocament centrat en la persona i en l’entorn 2 

COD22. Enfocament òptim de les intervencions 19 

COD23. Formació dels professionals encarada a la persona i l’entorn 6 

COD24. Formació dels professionals encarada a les problemàtiques 7 

A
n
à
lis

i 
e
n
to

rn
 d

e
 l
a
 i
n
te

rv
e

n
c
ió

 s
o

c
io

e
d

u
c
a
ti
v
a
 a

ls
 S

B
A

S
 

FAM8. Coneixement 
de la persona atesa i 
del seu univers 
(entorn) 

COD25. Grau alt de coneixement (persona i entorn) 5 

COD26. Grau mig de coneixement (persona i entorn) 3 

COD27. Grau baix de coneixement (persona i entorn) 6 

COD28. Indefinició en el grau de coneixement (persona i entorn) 6 

COD29. Coneixement superior de la persona que de l’entorn 11 

COD30. Coneixement igual de la persona i l’entorn 5 

COD31. Bones pràctiques per conèixer la persona i l’entorn 32 

FAM9. Tipologia de 
les persones ateses 

COD32. Tipus de persones ateses 79 

COD33. Consens tècnic sobre la tipologia de les persones ateses 2 

COD34. Manca de consens tècnic sobre la tipologia de les persones ateses 12 

FAM10. Fases durant 
el procés 

COD35. Existència de fases en la intervenció 16 
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Bloc Famílies de dades Codis 
Nre. de fragments 

analitzats 

d’intervenció COD36. Sense existència de fases o indefinició al respecte 1 

COD37. Proposta de fases en la intervenció 39 

COD38. Consens tècnic sobre les fases 7 

COD39. Manca de consens tècnic sobre les fases 5 

COD40. Efectes de les fases en els resultats de les intervencions 3 

COD41. Conèixer les fases = Millores en la intervenció 9 

FAM11. Vivències de 
les persones ateses 

COD42. Percepció sobre les vivències de les persones ateses 33 

COD43. Valor de les vivències durant la intervenció 16 

COD44. Accions per millorar les vivències 22 

FAM12. Valoració de 
les intervencions 

COD45. Punts forts de la intervenció 57 

COD46. Punts febles de la intervenció 35 

COD47. Reptes per millorar les intervencions 32 

COD48. Importància de conèixer la tipologia de les persones i les seves 
vivències 

15 

COD49. Valor de la importància del tema 9 

3 12 49 1.016 

*Font: dades extretes del programa Atlas.ti després d’haver analitzat la informació.

4.3 Cronograma de la recerca 

A continuació s’ofereix el cronograma que es va seguir en l’elaboració de la tesi, des 

de l’inici fins a la finalització.  
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TAULA 13. Cronograma de la recerca I

*Font: elaboració pròpia.

Any 2012 Any 2013 Any 2014 

FASES DE LA RECERCA 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 
4t 

trimestre 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 
4t 

trimestre 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 
4t 

trimestre 

Fase 1. Formulació de l’objecte d’estudi 

Fase 2. Recerca teòrica amb relació a l’objecte 

d’estudi 

Fase 3. Reflexió pròpia sobre l’objecte d’estudi 

Fase 4. Selecció de la informació 

Fase 5. Obtenció de dades 

Fase 6. Anàlisi de dades i elaboració de les 

conclusions  

Fase 7. Elaboració de l’apartat de propostes de 

la recerca 

Fase 8. Reflexions finals 

Fase 9. Revisió final i correcció del document 
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TAULA 14. Cronograma de la recerca II 

Any 2015 Any 2016 Any 2017 

FASES DE LA RECERCA 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 
4t 

trimestre 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 
4t 

trimestre 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 

Fase 1. Formulació de l’objecte d’estudi 

Fase 2. Recerca teòrica amb relació a l’objecte 

d’estudi 

Fase 3. Reflexió pròpia sobre l’objecte d’estudi 

Fase 4. Selecció de la informació 

Fase 5. Obtenció de dades 

Fase 6. Anàlisi de dades i elaboració de les 

conclusions  

Fase 7. Elaboració de l’apartat de propostes de la 

recerca 

Fase 8. Reflexions finals 

Fase 9. Revisió final i correcció del document 

*Font: elaboració pròpia.



~ 102 ~ 

TERCERA PART. ANÀLISI DE DADES I REFLEXIONS PERSONALS

La tercera part de la tesi consisteix en l’anàlisi de les dades obtingudes en les diferents 

entrevistes fetes a professionals en actiu i a experts en l’àmbit de SS (apartat 5 de la 

tesi «Anàlisi de dades de la recerca»). 

Un cop plasmats els continguts i les informacions extretes de les entrevistes (fetes 

durant els anys 2014-2015), s’ha elaborat un apartat de conclusions en el qual es pot 

trobar la síntesi dels resultats de l’anàlisi (apartat 6.1 de la tesi «Conclusions de la 

recerca»). I, finalment, s’ha elaborat un bloc de reflexions personals entorn del 

contingut de la tesi (apartat 6.2 de la tesi «Reflexions personals»), sorgit d’una reflexió 

interna sobre les informacions extretes de les entrevistes i de l’experiència pràctica de 

què disposo gràcies a treballar en el camp dels SS des de fa anys.  

5. ANÀLISI DE DADES DE LA RECERCA

En aquest apartat es pot trobar l’anàlisi de les dades obtingudes en les diferents 

entrevistes realitzades a professionals en actiu i a persones expertes en el tema de la 

recerca. L’apartat està distribuït en tres blocs d’anàlisi: l’opinió sobre els SS (tant els 

bàsics com els especialitzats), la visió concreta dels SBAS i, finalment, la valoració de 

les intervencions socioeducatives a SBAS. Cada un d’aquests blocs analitza diferents 

unitats de registre o famílies de dades que contenen, alhora, diversos codis de 

dades.15  

5.1 Anàlisi entorn dels serveis socials 

En aquest apartat s’analitza el primer dels blocs: valoracions i reflexions entorn dels 

serveis socials, tant els bàsics com els especialitzats. S’analitzaran quatre famílies de 

dades:16 1) la visió general entorn dels SS; 2) la relació entre els SSB i SSE; 3) la 

valoració que es fa de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de SS; i 4) els reptes de futur. I 

dins d’aquestes famílies de dades es van analitzar 12 codis de dades. A continuació es 

15
 Al llarg de l’apartat, quan es referenciïn les persones entrevistades, s’utilitzarà sempre el masculí com a mesura per 

garantir-ne l’anonimat. 

A més, en el moment que es fa referència a un abstracte d’una entrevista apareix la nomenclatura utilitzada per garantir 
l’anonimat de les persones entrevistades i el número identificador de l’apartat de l’entrevista on es pot trobar cada un 
dels fragments. Per exemple: P1: P3 – 3:15. El primer concepte significa l’identificador del document al programa 
Atlas.ti; el segon concepte significa el codi de l’entrevistat explicat a l’apartat 4 («Disseny i metodologia de la recerca»); 
i els números signifiquen la línia de transcripció on es pot trobar l’abstracte referenciat. 

16 
Per família de dades s’entenen les unitats de registre utilitzades per analitzar les informacions extretes de les 

entrevistes (vegeu l’apartat 4.2.5 de la tesi «Anàlisi qualitativa de les dades»).
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pot veure el diagrama resum que serveix per visualitzar de forma ràpida el contingut 

d’aquest apartat (famílies de dades i codis): 

FIGURA 2. Anàlisi entorn dels serveis socials

*Font: elaboració pròpia.

Llegenda: 

Cercle lila 
Unitats de registre o 
famílies de dades 

Fletxes 
vermelles 

Relació del codi amb la unitat de registre o família 
de dades corresponent 

Cercles de dades 
grises o blaves 

Codis de dades 
Fletxes 
negres 

Associació entre diferents codis. Aquestes 
associacions poden ser de dues menes: un codi 
com a part d’un altre (“is part of”) o un codi 
associat amb un altre (“is associated with”). 

5.1.1 Valoració dels serveis socials 

Per començar a reflexionar entorn dels SS es va optar per demanar a les diferents 

persones entrevistades les fortaleses i les debilitats que creien que tenien els SS, tant 

els bàsics com els especialitzats. D’aquí van sortir diferents opinions sobre els SS, 

sobre l’objecte bàsic que haurien de perseguir i sobre la visió externa que es té del 

sistema de SS.  
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Majoritàriament, les persones entrevistades van extreure més debilitats del sistema de 

SS que fortaleses. En general es qüestionava el fet que els SS haguessin estat 

realment el quart pilar de l’estat del benestar, tal com s’havia volgut impulsar 

legislativament. Es considerava que encara és un pilar feble i que no té la mateixa 

entitat que la resta de pilars (P1: E1 – 1:3). Un dels motius que ha provocat això és 

que, com diu el professional 1 (P6: P1 – 6:1): “(...) l’estructuració dels SS s’ha 

preocupat més de la pròpia estructura que realment en veure què es necessitava.” Tot 

i així, l’opinió era que el sistema de SS és bàsic, útil i necessari en un estat de dret 

(P3: E3 – 3:2 i P13: P8 – 13:1) i que, tot i que s’havia de millorar i polir coses, havia 

millorat molt des dels seus inicis fins ara (P10: P5 – 10:2; P10: P5 – 10:6 i P13: P8: – 

13:1). 

“Crec que la crisi ha suposat un cop molt fort, un cop molt fort, en quant al que havíem 

plantejat i el que havíem començat a fer recorregut i, llavors, hem hagut de fer front a 

unes situacions de bàsicament mancances materials, recursos econòmics que s’han 

traduït en temes materials greus, i això ens ha fet tornar (la perspectiva que jo rebo 

dels professionals) a l’assistencialisme, quan ens havíem plantejat que 

l’assistencialisme no l’havíem de cobrir” (P4: E4 – 4:14). Estem en un moment de 

canvi en què s’han hagut de reformular les tasques dels SS i les seves prioritats per fer 

front a les conseqüències de la crisi econòmica que s’arrossega des de l’any 2008. Per 

això, s’ha de tornar a la idea que els SS haurien de ser el quart pilar de l’estat del 

benestar, cal intentar que deixin de ser residuals i transversals per ser universals i 

sectorials (P5: E5 – 5:1).  

L’expert 2 (P2: E2 – 2:3) considerava que: “Fins ara ha sigut com un calaix de sastre 

que tothom hi va evocant tot. Tot el que els altres departaments no volen va a parar 

aquí (les beques menjador, que és d’Educació, els temes d’habitatge, les rendes 

mínimes...).” Per tant, en aquest moment de canvi i de necessitat de recuperar la idea 

d’universalitat és important definir l’objecte de treball dels SS, cosa que ajudaria a que 

la població identifiqués la utilitat dels serveis d’una forma més fàcil. 

L’objecte bàsic dels SS sempre ha estat la persona (P3: E3 – 3:7). Els SS treballen 

amb persones que presenten necessitats o problemàtiques molt complexes, que fan 

que s’interrelacionin contínuament amb altres serveis o agents del territori. Per això, 

els SS es poden considerar un àmbit més dins de l’acció probenestar, conjuntament 

per exemple amb salut o educació. Els SS apareixen, doncs, quan les capacitats de 

desenvolupament de les persones i els seus suports relacionals presenten alguna 

dificultat o mancança (P5: E5 – 5:5).  
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Així, doncs, partint de la necessitat de concretar l’objecte dels SS per enfocar-ne millor 

l’estructura i el funcionament, s’explicaran les diferents fortaleses i debilitats del 

sistema de SS, segons les persones entrevistades.  

Fortaleses dels SS 

Les fortaleses que es destacaven en les entrevistes estaven enfocades sobretot a 

donar importància a l’essència dels serveis. Es valorava positivament l’estructura i 

l’ordenació dels SS, la concreció existent de les prestacions i els ajuts, la definició de 

les competències, la creació d’una legislació completa i detallada, l’homogeneïtzació 

dels serveis als diferents territoris, la definició i distribució de tasques entre els SSB i 

els SSE, i l’esforç de crear recursos o serveis per atendre les diferents situacions de 

necessitat.  

Un exemple d’això el posava el professional 6 quan deia (P11: P6 – 11:1): “A tots els 

serveis es manté una estructura clara i ben definida, amb unes funcions i objectius de 

treball determinats. La Cartera de serveis ofereix un ampli ventall de recursos i serveis 

a l’abast de tots els col·lectius socials”; o el professional 4, que explicava (P9: P4 – 

9:1): “El treball s’ha estructurat moltíssim, perquè no tenim res a veure; és a dir, s’ha 

ordenat (...) des de la Llei d’Infància, des dels encàrrecs que tenim, des de la 

consolidació dels organismes que ens gestionen, des d’unes directrius (...), etc., amb 

la qual cosa cada vegada està més estructurat”; o el professional 3, que opinava (P8: 

P3 – 8:1): “A nivell teòric, penso que sí que tenim un bon estat del benestar i uns bons 

SS, i de la manera que està estructurat legislativament (com és la primària, com són 

els serveis especialitzats) jo hi estic a favor.”  

A més es valorava favorablement el fet de ser uns serveis propers a les persones i al 

territori, que treballen a partir del vincle i de la generació de confiança i que estan al 

costat de les persones en els moments que més ho necessiten (detectant, sent 

propers a la comunitat, etc.). Es considerava que aquesta és la base del treball a SS i 

que és el que fa que el sistema funcioni (P12: P7 – 12:17). Per tant, la fortalesa bàsica 

dels SS és el concepte d’atendre les persones des d’una estructura organitzada, amb 

un coneixement teòric al darrere i perseguint unes finalitats concretes per garantir el 

benestar de les persones (P14: P9 – 14:1). 

A part d’aquests aspectes més relacionats amb l’essència dels SS, un altre dels 

elements que també sortia en diferents ocasions com a fortalesa és el treball en xarxa. 

S’intentava remarcar que s’estan dedicant esforços al treball amb les entitats i 

organitzacions dels territoris per treballar de forma compartida, ja que aquestes estan 
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fent una gran tasca i estan ocupant un paper important a la comunitat; així com també 

es remarcava que es dedicaven esforços al treball directament als barris, amb les 

comunitats i amb les xarxes socials. Com deia el professional 9 (P14: P9 – 14:20): 

“(...) hi ha totes les entitats, no va cada una pel seu compte (...).” Es considerava que 

aquest element aporta valor afegit a la feina i a la tasca dels SS, tenint en compte que 

la comunitat és fonamental per a donar resposta a les necessitats de les persones i 

que moltes vegades és la clau per atendre situacions de problemàtiques d’exclusió 

social greus; tot i que també s’és conscient que aquesta forma de treballar pot alentir 

els ritmes de treball o generar dificultats en la presa d’acords, entre altres (P14: P9 – 

14:20; P4: E4 – 4:6 i P13: P8 – 13:16).  

A més, es destacava que els serveis es trobin en un moment de millora contínua, de 

creixement dels equips de professionals i/o de les infraestructures, d’interès per a la 

creació constant de protocols i circuits per millorar el treball diari... (P4: E4 – 4:3 i P10: 

P5 – 10:7). També el professional 9 reconeixia que com a professional de SS sempre 

havia tingut accés a formació de qualitat dins l’horari laboral i que no totes les 

professions tenen aquest privilegi (P14: P9 – 14:44): “(...) som unes privilegiades en 

aquest sentit. Jo allà on he estat treballant sempre, sempre, he tingut formació, he 

tingut accés a la formació, he tingut formació gratuïta i, normalment, una formació de 

qualitat que m’ha entrat dins el meu horari laboral (...).” Això fa que els professionals 

puguin aportar contínuament nous coneixements i, en conseqüència, ajudar a la 

millora contínua dels serveis. 

Per acabar, s’afirmava que els SS són bàsics, necessaris i imprescindibles per atendre 

les situacions de necessitat de la població (P12: P7 – 12:17 i P14: P9 – 14:2) i que  

gaudeixen d’unes organitzacions amb uns recursos humans que tenen gran capacitat i 

experiència en el sector, així com de llarga tradició pel que fa al tractament a les 

persones que presenten dificultats. La gran capacitat dels recursos humans, l’interès, 

la voluntat, la versatilitat i la responsabilitat que tenen els professionals per trobar 

formes diferents de treballar i de coordinar-se fa que els serveis tirin endavant i 

evolucionin tot i les dificultats amb què es troben actualment (P4: E4 – 4:5; P3: E3 – 

3:29 i P12: P7 – 12:23). El professional 7 posava aquest exemple per explicar la 

versatilitat dels professionals (P12: P7 – 12:23): “(...) d’un bolígraf som capaços de fer 

vint-i-cinc coses diferents i que el mateix recurs en traiem suc per totes bandes i 

encara l’exprimim més.” 
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Debilitats dels SS 

En general, les debilitats diagnosticades estaven relacionades amb l’estructura i el 

funcionament del servei, la comunicació interna i externa, les eines i els recursos que 

s’utilitzen, els professionals, l’avaluació del servei, les persones ateses i/o la legislació.  

Concretant, tot i considerar que l’essència dels SS era una fortalesa del sistema, 

també van sortir diferents arguments que debilitaven aquesta idea i que consideraven 

que hi ha encara un sistema de SS dèbil, insuficient, poc madur i poc avançat: 

P1: E1 – 1:2 

“(...) és un sistema en construcció, encara dèbil, poc organitzat, que hauria de ser més important 

perquè està cridat a atendre necessitats molt bàsiques (...) i que, malauradament, hi ha poca 

gent que se’l cregui.” 

P3: E3 – 3:4 i 3:6 

“Malauradament no estan tan desenvolupats com haurien d’estar (...). El discurs és el mateix que 

el dels anys 80. Estem parlant de les mateixes coses i què passa que no avancem en diferents 

temes (?).” 

P7: P2 – 7:2 

“(...) l’estructura actual dels SS m’agrada, tot i que considero que és bastant insuficient per la 

demanda que hi arriba a haver actualment.” 

A més, es considerava poc apropiat que el sistema de SS es vulgui assemblar al de 

salut, ja que aquest últim és un servei distant, rígid i fraccionador que actua només (o 

sobretot) quan hi ha demanda, cosa que no hauria de ser en uns SS que treballen amb 

persones i amb temes tan delicats com la cobertura de necessitats bàsiques o el 

suport en situacions d’extrema vulnerabilitat (P3: E3 – 3:13; P2: E2 – 2:8 i P6: P1 – 

6:4 i 6:43). 

Però les debilitats relacionades amb el funcionament del servei van ser les més 

recurrents durant les entrevistes. Algunes debilitats que s’apuntaven eren: manca de 

definició dels SS considerats com a bàsics, sobrecàrrega de feina o desbordament, 

assumpció de totes les situacions problemàtiques sense filtre, poc treball comunitari i 

poc treball amb les entitats del territori, estancament de la reglamentació normativa 

bàsica i rigidesa de l’existent, manca d’un model de treball unificat entre els diferents 

territoris, indefinició del treball que s’ha de fer segons perfil de la persona atesa, 

formes de treball diferenciades entre professionals d’un mateix equip, passar de ser 

agents facilitadors a agents de control social, elaboració de polítiques socials rígides i 
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tancades, poca innovació i creativitat, serveis inflexibles i enfocats a aconseguir el 

finançament necessari per mantenir-se, retorn al treball assistencial, autoestima baixa 

dels professionals en relació amb la seva vàlua professional, necessitat de millorar el 

suport i acompanyament a les persones usuàries, i/o manca de definició clara de 

l’objecte de treball dels SS (P1: E1 – 1:4; P3: E3 – 3:5, 3:10 i 3:17; P4: E4 – 4:10 i 

4:34; P6: P1 – 6:23, 6:24, 6:25, 6:51, 6:52 i 6:53; P7: P2 – 7:7, 7:8, 7:17 i 7:21; P8: 

P3 – 8:2; P10: P5 – 10:67; P13: P8 – 13:3, 13:4 i 13:15; i P14: P9 – 14:15). Les 

persones entrevistades posaven alguns exemples concrets d’aquestes debilitats: 

P3: E3 – 3:17 

“Si ens quedem en el despatx a treballar les individualitats de la gent sense tenir en compte el 

context i les entitats que estan treballant els temes, doncs possiblement això podria ser un 

exemple. (...) Potser hem de començar a treballar amb el teixit associatiu (...).” 

P1: E1 – 1:4 

“(...) la definició de quins han de ser els [serveis] bàsics no s’ha definit a partir d’una reflexió 

conjunta, àmplia, argumentada, etc. (...).” 

P6: P1 – 6:23 

“(...) l’encàrrec d’aquests moments és de passar d’alguna manera d’agents facilitadors a passar a 

ser agents de control. (...) l’encàrrec en els últims anys, entre el 85 i el 2007, ha estat, jo crec, en 

aquesta línia molt en el fet de fer control i gestió.”  

La crisi econòmica, social i política, iniciada als voltants del 2008, va ser un altre 

element considerat com a debilitador del sistema de SS. A l’iniciar la democràcia, els 

SS s’anaven construint i van arribar a una bona consolidació amb l’aprovació de la Llei 

39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència i amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de SS. 

Però al 2008 comença la crisi i l’expansió/consolidació del sistema s’estanca i, cosa 

pitjor, retrocedeix i es torna a pensar o a actuar des d’un punt de vista assistencial i 

només per a les persones en situació d’exclusió social greu i es deixa d’actuar amb la 

resta de població que també ho necessita. Per això, les persones entrevistades 

consideraven que actualment el sistema està antiquat, desvirtuat i desenfocat i, per 

tant, cal  tornar a definir-lo, ja que els canvis socials, econòmics, polítics, familiars... no 

són els mateixos que fa uns anys i, en conseqüència, el sistema no pot actuar de la 

mateixa manera. Cal una bona reflexió del sistema actual i una nova definició, tant 

d’estructura com de funcionament, com de prioritats o de metodologies de treball (P2: 

E2 – 2:1 i 2:48; P3: E3 – 3:14; P5: E5 – 5:7; P10: P5 – 10:1; i P14: P9 – 14:22). 
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El sistema de SS no només es debilita per la crisi, sinó que les persones entrevistades 

van destacar que la poca capacitat de comunicar i transmetre l’essència dels serveis i 

la seva finalitat provoca la malfiança cap al sistema i una mala reputació. Aquesta 

poca capacitat per comunicar també porta altres problemes associats, com ara 

dificultats per transmetre el que s’està fent (els professionals no escriuen, no fan 

recerca, no dediquen prou temps a pensar/crear...) o no saber vendre els serveis de 

manera positiva i/o no saber utilitzar les eines comunicatives per posicionar els serveis 

al lloc que els pertoca, entre altres (P2: E2 – 2:54; P3: E3 – 3:16 i P8: P3 – 8:8). Un 

exemple l’explicava l’expert 2 (P2: E2 – 2:54): “I als professionals els hi agrada molt 

poc escriure i això és un problema. (...) hi ha gent que està fent programes 

experimentals preciosos, però no ho escriuen (...).”  

A més, es valorava que quan es va aplicar la Llei 39/2006 es va perdre una bona 

oportunitat de donar una nova visió dels serveis, més oberts i universals, però la 

manca de planificació i previsió del que suposaria implementar-los va deixar el sistema 

obsolet abans de començar (P1: E1 – 1:49).  

Tot això provoca que, com deia el professional 9 (P14: P9 – 14:10), “(...) quan no hi ha 

comprensió, no hi ha suport i llavors ningú fa esforços per certes coses”; és a dir, quan 

un/s servei/s no saben comunicar o difondre correctament la seva activitat, aquest 

servei no es comprèn i, en conseqüència, no es prioritza i no s’hi dediquen recursos 

(per part de la classe política) i no s’utilitzen i es desqualifiquen (per part de la 

població).  

Finalment, el professional 3 alertava que algunes vegades els professionals mateixos 

són els responsables de la mala percepció dels serveis i del baix reconeixement que 

tenen els professionals, i comentava el següent (P8: P3 – 8:32): “Sempre faig la crítica 

que tothom pot parlar del que fem nosaltres, perquè treballem amb la quotidianitat (...). 

Però, a la vegada, nosaltres mateixos a vegades fem afirmacions molt a la lleugera, 

relacionat amb aquesta quotidianitat (...).” 

Lligat amb aquest aspecte, una altra debilitat del sistema és la dificultat en la recollida 

de dades i l’avaluació del servei. Aquest és un gran tema pendent que la majoria de 

les persones entrevistades destacaven com a problemàtica dels SS que no ajuda a 

millorar la visió que es té del sistema. En aquest sentit hi ha un gran tema pendent en 

els registres de dades o programes de recollida d’informació, així com en l’avaluació 

dels diferents serveis i programes. S’estan fent avenços en aquest tema, però la 

realitat evoluciona més ràpid que l’elaboració de sistemes d’informació o de programes 

d’avaluació (P4: E4 – 4:12).  
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Ho comentava l’expert 2 (P2: E2 – 2:49, 2:50, 2:51 i 2:52): “Un dels grans problemes 

dels SS és que no tenim dades. (...) Nosaltres no tenim dades de res (...) programes 

que hem posat en marxa i no hem avaluat, no sabem si van bé, si no van bé... (...) a 

partir d’aquí tu crees coneixement (...), però en aquests moments hi ha molt poques 

dades, evidències del que s’està fent a SS quasi no n’hi ha i això és un drama. (...) No 

hi ha evidències. I llavors anem tot improvisant. Potser hi ha coses que fa vint anys 

que estem fent malament, però com que no les hem avaluat es continuen fent 

malament i aquest és el gran drama.” I l’expert 4 afegia (P4: E4 – 4:51): “(...) estàs 

treballant amb la persona però ho has de registrar, perquè l’organització necessita 

dades perquè ha de prendre decisions (...). I jo estic d’acord en que tenim un excés de 

gestió, un excés de tràmits que no hem de fer, però que això és del sistema i fins que 

no canviï el sistema lo que no val és, en el dia a dia, posar-ho com a excusa per no fer 

determinades coses.”  

A més, el professional 1 comentava que a part de la dificultat en la recollida de dades 

cal sumar-hi que algunes d’aquestes dades no s’agafen correctament, cosa que 

debilita encara més la defensa del sistema. L’exemple que posava era el següent:  

P6: P1 – 6:50 

“Diem: “mira, fem una cosa (a més es fa), no et puc ajudar amb la dansa del ventre però et pago 

el rebut del gas i amb el que t’estalvies del rebut del gas et pagues la dansa del ventre”. Però la 

realitat, a l’hora de planificar, és que has pagat el rebut del gas, per tant no és que realment hagis 

donat resposta a una necessitat concreta. Falsegem els números.  

Una de les coses que som especialistes a SS no és falsejar els números, però sí que és que en 

aquests detalls, en aquestes bossetes de necessitats petites, com que no podem encaixar-les, a 

l’hora de la veritat no surten, no apareixen, no afloren.  

Clar, si tu diguessis ara, amb la perspectiva, han canviat les peticions, les necessitats, les 

demandes en aquests anys (?). Jo segurament hauria de dir-te no, però no perquè, segurament, 

el què llegiríem, en general, no ens donaria aquesta imatge. Però, d’altra banda, et diria sí, 

perquè el nivell de complexitat, de pluralitat de necessitats, i de pluralitat de demandes que hi ha 

en aquests moments és molt més complex i més ric que la que hi havia a finals dels 80; però no 

hi és.” 

Canviant de tema, a les entrevistes van sortir altres debilitats més minoritàries que 

estaven relacionades amb les persones usuàries, els professionals i les eines o 

recursos existents. Per una banda, es considerava que una debilitat venia de la 

dificultat d’implicació que presenten algunes persones usuàries cap a les intervencions 

i de la falta d’honestedat i veracitat de les informacions que alguns d’ells transmeten 

als professionals (P7: P2 – 7:29). El professional 2 ho explicava d’aquesta manera 
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(P7: P2 – 7:30): “Al no tenir el temps de poder-hi dedicar bé, hi ha molta picaresca 

entre ells (que si ara m’he separat, que si ara no visc aquí...).” Es considerava que el 

volum de tasques que porten els professionals, promogut en part per l’increment dels 

tràmits d’ajudes o prestacions socials, provoca que no es pugui dedicar el temps 

suficient a observar i conèixer a fons les persones o famílies (com viuen, com es 

relacionen...), i que això porta a la picaresca i a falsejar la realitat.   

A més, una altra debilitat és que últimament han incrementat les situacions de pobresa 

extrema i tornen a aparèixer problemes de convivència al carrer, als albergs socials..., 

ja que augmenten les persones que es veuen obligades a viure al carrer i des del 

sistema de SS costa trobar una sortida per a totes elles. Com explicava el professional 

1 (P6: P1 – 6:28), “(...) hi tornen a haver molta gent que tornen a viure al carrer, no 

que vulguin viure al carrer (diferenciem-ho), sinó que es veuen amb la necessitat 

perquè no tenen altra opció (...)”. Alhora, cal afegir que en pobles petits les persones 

queden marcades o estigmatitzades per les seves mancances i se’ls fa molt difícil 

millorar la seva situació un cop han estat senyalats amb una etiqueta social (P12: P7 – 

12:32), cosa que debilita una intervenció social.  

També es considerava una debilitat del sistema que les persones usuàries no 

participin dels serveis, quan en són els primeres interessats (P6: P1 – 6:2 i 6:3). 

Aquest fet dificulta poder adaptar els serveis a les necessitats reals de les persones i 

no al revés (les persones al servei), com fins ara, ja que tal com deia el professional 1 

(P6: P1 – 6:2) “(...) s’hauria de dotar els serveis en funció de les necessitats o realitats 

de les persones. Aquí ho fem al revés, és a dir, encaixem les persones amb 

l’estructura que volem.” 

Per altra banda, algunes de les persones entrevistades posaven com a debilitat certes 

postures o posicionaments dels professionals que treballen a SS. Es considerava que 

els professionals han optat per la seguretat davant el risc que suposa el treball amb 

persones. Com comentava l’expert 2 (P2: E2 – 2:58), “aquesta dicotomia entre risc i 

seguretat, el professional s’ha apalancat molt amb la seguretat, no vol córrer cap risc 

(...). Al treball social toques matèria molt delicada i corres risc a cada moment”. Per 

evitar el risc, doncs, s’ha optat per fer un treball més individual i no tan comunitari (P6: 

P1 – 6:42). 

A part de tot això, també es comentava que els professionals estan vivint en un estat 

de por i d’angoixa, sobretot pel que fa a la pèrdua de posicionament davant les 

derivacions a jutjats, fiscalia, etc., ja que pensen que estaran sols davant qualsevol 

incidència que pugui sorgir (P2: E2 – 2:64 i P10: P5 – 10:69). Fins i tot es pot arribar a 
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tenir por d’aturar-se a pensar i reflexionar en el treball que s’està fent, ja que, com 

explicava el professional 1 (P6: P1 – 6:57), “(...) al cap i a la fi al que tenim por és al 

fracàs, al pensar que nosaltres no estem fent allò que hauríem de fer o allò que es 

necessita que fem. I cada cop tenim més por que algú pugui qüestionar què i com 

fem.”  

A més, els professionals han de lluitar contra la contradicció que hi ha entre ser 

eficients i ràpids a la feina o deixar que els processos socials i educatius madurin a 

mig i llarg termini, tal com seria necessari (P6: P1 – 6:18), cosa que genera un focus 

d’angoixa als professionals. 

A part d’aquestes debilitats se’n van apuntar d’altres de forma més puntual. Una d’elles 

era que la manca de professorat amb titulació d’educació o treball social a les 

universitats dificulta que puguin transmetre l’essència o la filosofia del treball social i 

les experiències o bones pràctiques en les intervencions socioeducatives (P5: E5 – 

5:30). Una altra debilitat era el canvi de concepció de la professió: s’ha passat de 

treballar per ser prescindibles a defensar la necessitat d’existir. Això és degut a la por 

dels professionals de perdre l’estatus adquirit, o a la dels polítics de mantenir les 

estructures creades, o a la de les entitats socials de mantenir la seva posició social 

(P6: P1 – 6:17 i P12: P7 – 12:32). El professional 1 ho explicava d’aquesta manera 

(P6: P1 – 6:17): “Jo recordo a final dels 80 principis dels 90 que tots dèiem (...) 

“nosaltres som uns professionals que hem de tendir a desaparèixer”. Això ja no es diu. 

El discurs actualment és “nosaltres som uns professionals necessaris”. Fixa’t la 

concepció que és diferent. En aquells moments la concepció és “nosaltres hem de 

donar eines a la gent perquè se’n surti” i ara és “només nosaltres tenim les eines per 

ajudar la gent.”  

A més, també es considerava una debilitat el fet que algunes vegades els 

professionals estiguin més pendents de la tasca que han de realitzar amb una 

persona/família que no pas del moment emocional i personal que està vivint. Aquest 

argument el defensava el professional 8 (P13: P8 – 13:45): “Estic intervenint en un cas 

i jo no estic veient que aquella persona no està assumint la seva addicció, no està 

preparada per assumir-la... Jo estic veient que d’aquí a tres setmanes he de fer 

l’entrevista amb l’EAIA i a mi m’interessa fer el domicili i m’importa poc que no en tingui 

ganes. Jo a mi m’interessa fer això i veure com ho lligo i ho programo.” Aquestes 

debilitats dels professionals dificulten el treball en equip, el treball en xarxa i, alhora, el 

treball amb la persona usuària. 
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Però a tot això descrit cal sumar-hi el que comentava el professional 9 quan deia que 

el fet que els professionals dels SS no estiguin reconeguts, que no se’ls doni el seu 

lloc ni el suport que haurien de tenir, també debilita el sistema. Aquesta manca de 

reconeixement apareix a diferents nivells –polític, tècnic i social– i provoca que es vegi 

el tècnic social com un cost i no com un benefici (P14: P9 – 14:3, 14:4, 14:5 i 14:26). 

El professional 9 ho resumia d’aquesta manera (P14: P9 – 14:4): “(...) no se’ns dona el 

lloc, ni el reconeixement i ni el suport que hauríem de tenir (...).” 

I, finalment, es considerava que manquen eines i recursos per a treballar, que s’han 

d’actualitzar els que ja existeixen, que falta consensuar criteris (des de criteris 

metodològics del treball social fins a criteris d’utilització de recursos concrets), i que és 

necessari ampliar i consolidar els serveis i les ràtios de professionals (P4: E4 – 4:13 i 

4:16; P7: P2 –7:4 i 7:5; P9: P4 – 9:12; i P2: E2 – 2:48). Com manifestava l’expert 4 

(P4: E4 – 4:13), “(...) en quant a model d’intervenció, ens falta. Ens falten eines i falta 

consensuar moltes coses (...).” 

Finalment, per acabar aquest primer apartat, s’analitza la visió externa que es percep 

que pot tenir la població sobre els SS. Bona part de les persones entrevistades 

percebien que la població no coneix realment els SS (què són, què fan, per a què són 

útils...), no donen valor a la tecnificació dels serveis i, alhora, la imatge que en tenen 

no és la correcta i està plena d’estereotips o de rumors erronis.  

En posava algun exemple el professional 3 quan explicava com veia la població als SS 

(P8: P3 – 8:40): “(...) som els gestors de recursos que donem o no donem, o els que 

traiem els nens”; o l’expert 2 (P2: E2 – 2:35): “Inclús socialment, que ho veus en 

pel·lícules, el treballador social és el que dona ajudes, el que treu nens de la família, i 

això és una imatge que no es correspon gens a la realitat”, o l’expert 5 (P5: E5 – 5:35): 

“(...) puedo pensar que no, que son cosas que yo me las arreglo por mi cuenta, no 

identifico un producto, no identifico un servicio, no identifico una profesionalidad.”     

A més, es continua percebent que els SS són carregosos i burocratitzats, que no 

donen resposta a les necessitats reals de la població, tot i que això no sigui el 

funcionament real de la majoria de serveis. Com comentava l’expert 3 (P3: E3 – 3:55), 

“(...) hi ha un fantasma que tota l’atenció primària treballa molt malament, que està 

saturada, que està molt burocratitzada i tal, i no és veritat, no tothom treballa així.”  

També des de l’àmbit polític es continuen veient els SS com uns serveis que generen 

despesa (cost social) sense aconseguir guanys (és a dir, no es veuen els SS com un 
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espai d’inversió social). Aquest aspecte el comentava l’expert 1 (P1: E1 –1:1): “Des de 

l’Administració (de la gent que té poder), crec que encara hi ha la imatge que és 

beneficència, que és cost social i no inversió social.”  

Per tant, s’ha de treballar per fomentar la visió dels SS com a inversió social de futur, 

per disminuir les conseqüències de les debilitats que té el sistema i per reforçar-ne les 

fortaleses.  

5.1.2 Relació entre els serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats 

El sistema de SS té dos nivells de serveis: els bàsics (porta d’entrada al sistema) i els 

especialitzats (donen resposta a situacions o necessitats concretes que requereixen 

un tractament més especialitzat).  

L’opinió majoritària de les persones entrevistades va ser que la relació entre els dos 

nivells de serveis no estava definida i que encara no se n’havia trobat l’articulació, per 

la qual cosa presentava desajustaments a la pràctica diària (de conceptes, de 

circuits...) i es fonamentava en fer coordinació i no tant en les intervencions conjuntes. 

A més, coincidien a manifestar que la base de les relacions tenia el seu fonament en la 

voluntat i el tarannà dels professionals dels diferents serveis. 

Concretant, l’estructura de les relacions entre els dos nivells de serveis no està 

definida, és difícil i s’ha de polir o, fins i tot, segons l’expert 2 (P2: E2 – 2:7), no 

existeix. Es creu que encara no s’ha trobat l’articulació entre els serveis bàsics i els 

especialitzats i això és un dels grans problemes del sistema. Una de les causes 

d’aquest problema seria el que comentava l’expert 2 (P2: E2 – 2:10): “en un sistema 

centralitzat no ho pots lligar [els dos nivells de serveis] hauria de ser que cada 

comarca o cada lloc es treballés primària i especialitzada. A més, l’especialitzada tens 

privat, amb afany de lucre o sense afany de lucre (de tot), però des del punt de vista 

legal o organitzatiu no hi ha un lloc on s’articuli la primària i l’especialitzada.”  

Aquesta manca d’articulació provoca desajustaments en la manera d’entendre les 

situacions de les persones usuàries (per exemple: quan es considera risc social o no) i 

en el funcionament o circuit de treball (per exemple: quan i com es deriva un cas). I 

aquests desajustaments poden generar tensions i separació entre els dos nivells de 

serveis, sobretot en aquells moments en què s’han de derivar o traspassar casos i els 

indicadors de risc no es veuen igual o quan no s’està prou d’acord amb el treball que 

ha fet un o altre servei. El professional 4 en posava un exemple (P9:P4 – 9:9): “(...) a 

vegades, nosaltres sentim que aquests equips [SSE], en situacions d’alt risc, no 

responen com haurien de respondre i nosaltres sempre hi estem.” I el professional 7 
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(P12: P7 – 12:5) comentava que “Els SSE tenen molt clar les seves coses i, a 

vegades, costa que es posin al nostre lloc i nosaltres al seu, segurament.”  

Tot i això, hi havia opinions que destacaven que quan en els SSB hi havia 

professionals que feien de referents de cada un dels SSE, això ajudava a ordenar 

millor les relacions, a tenir els canals de comunicació permanentment oberts i a 

aconseguir una periodicitat en les reunions de coordinació. A més, consideraven que 

les relacions amb els SSE milloren quan les reunions de coordinació durant l’any estan 

regulades i planificades, ja que facilita l’obligatorietat de trobar-se (P12: P7 – 12:5 i P9: 

P4 – 9:4).  

També es considerava que la manca d’estructura de les relacions entre els dos nivells 

de serveis té a veure amb un tema organitzatiu, de disseny i d’enfocament. Per tant, 

segons la manera que té un país d’entendre i concebre el sistema de SS, distribuirà 

d’una o altra manera els serveis entre la base i l’especialitzada i la seva relació i 

interacció (P5: E5 – 5:11). 

En el cas català, el professional 1 entenia que (P6: P1 – 6:9) “la concepció d’uns i 

altres és molt diferent (...) mentre als SSB s’ha tendit a tenir una visió (...) més holística 

de la persona, els especialitzats no”. Per tant, aquest xoc en el concepte bàsic 

d’entendre la persona provoca els desajustaments del treball posterior. És a dir, en 

tant que els SSB treballen d’una forma global, sistèmica i integral amb la persona 

topen amb un mur amb els SSE, que treballen en funció de les problemàtiques 

concretes i tenen dificultat per treballar amb les persones o famílies que presenten 

multiproblemàtiques. Un exemple d’això el posava el professional 1 explicant que (P6: 

P1 – 6:9) “el problema [dels SSE] és que una persona és gran o malalta mental, el que 

no s’entén és que una persona gran alhora pot ser una malalta mental. Per tant, 

necessita un tipus d’intervenció diferent de si no és gran o si no és malalta mental.”  

Majoritàriament es pensava que la relació entre els dos nivells de serveis es 

fonamenta en la coordinació (és a dir, traspàs d’informació i distribució d’acords) en 

lloc d’elaborar i executar intervencions conjuntes, cooperatives, transversals i integrals 

(P8: P3 – 8:9). Tot i això, com comentava l’expert 3 (P3: E3 – 3:19), “s’ha de treballar, 

perquè als temes que treballem sempre hi ha la idea de la integralitat, si hi ha un tema 

de salut, d’educació, de convivència (hi ha moltes coses allà), hem de trobar maneres 

de treballar conjuntament, si no malament.” 

A més, es creia que costava fer coordinacions, ja que el gran volum de treball dels 

diferents serveis provoca que, tot i la voluntat, coordinar-se suposi un esforç i només 
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es faci en casos urgents o en els més importants en què la coordinació és essencial 

per al treball amb la persona/família (P7: P2 – 7:11). Però, tot i les dificultats i el temps 

que suposa el treball conjunt amb altres agents del territori, el treball en xarxa és bàsic 

per intervenir de forma global i integral amb la persona/família.   

No obstant tot això esmentat, com a punt positiu, algunes de les persones 

entrevistades comentaven que s’havia fet un gran avenç, comparat amb anys 

anteriors, per a crear protocols compartits entre els dos nivells de serveis, per regular 

coordinacions periòdiques, per mirar d’entendre’s, etc., cosa que pot ajudar a dir que, 

tot i les dificultats explicades, s’està avançant per a millorar i llimar les relacions entre 

els SSB i els SSE (P9: P4 – 9:5 i P14: P9 – 14:12). El professional 7 aportava una 

proposta per continuar millorant les relacions (P12: P7 – 12:5): “(...) hauríem de fer 

formació conjunta o conèixer-nos tots una miqueta per saber cadascú fins a on s’ha 

d’arribar per llimar una miqueta la relació.” 

Les persones entrevistades coincidien a manifestar que la base de les relacions entre 

els SSB i els SSE recau en la voluntat dels professionals per a coordinar-se o treballar 

conjuntament, així com també en la seva manera de fer, de pensar, de ser, el seu 

tarannà, la seva visió del treball social o les seves experiències viscudes (P1: E1 – 

1:6; P2: E2 – 2:11; P3: E3 – 3:20; P8: P3 – 8:6; P9: P4 – 9:6; P11: P6 – 11:3; i P13: 

P8 – 13:5). Com deia l’expert 1 (P1: E1 – 1:6), “tots aquests serveis personals que et 

deia, el 80 o 90% és el tarannà de la persona.” Per tant, el professional és bàsic per al 

funcionament dels diferents serveis i per ajudar en la relació i coordinació entre els dos 

nivells.  

Això provoca que les relacions entre els serveis siguin diferents segons el territori, 

segons els professionals que hi treballen, segons la manera d’enfocar un cas..., i 

aquestes circumstàncies generen interaccions més o menys fluides. Però, tot i les 

dificultats que això genera, els professionals han de ser conscients (i en són) que cal 

deixar de banda les diferències personals i professionals per treballar conjuntament en 

benefici de les persones usuàries, ja que, com considerava el professional 4 (P9: P4 – 

9:7), “(...) això és un tema de maduració professional i personal. És a dir, sigui qui sigui 

ens hem d’entendre (...) i ens hem de coordinar i hem de treballar per a que aquella 

situació faci un canvi o una millora (...)”; o el professional 8 (P13: P8 – 13:8), que hi 

afegia: “(...) sempre que treballes amb persones és complicat. Però jo penso que el fet 

que moltes vegades siguem conscients d’això, i cada vegada penso que ho som més 

(...), fa falta aquesta coordinació. El fet que la gent ens n’adonem fa que cada vegada 
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les coses vagin millor. Tot i això és complicat treballar amb gent i això no és més que 

un punt amb el que has de jugar.” 

A més, el tipus o dimensions del territori també efecta la relació. En zones o 

poblacions petites, el tracte i la relació entre els professionals de diferents serveis és 

més propera, més personal i més àgil. Per contra, en poblacions molt allunyades de la 

capital l’accés i la relació amb els SSE és més difícil per la distància. En ciutats grans 

poden tenir relacions més o menys properes segons el funcionament de la zona i 

segons com estiguin distribuïts els serveis al territori (P2: E2 – 2:11; P14: P9 – 14:11 i 

P13: P8 – 13:9). 

Tot i això, per concloure, les persones entrevistades consideraven que la base de les 

relacions no hauria de pivotar en el tipus de territori o en la voluntat dels professionals, 

sinó que els serveis haurien de crear les estructures de coordinació o idear les 

metodologies de treball conjunt per garantir que, indistintament dels professionals dels 

serveis, l’estructura estigui preparada per al treball en xarxa i que fomenti la fluïdesa i 

l’eficàcia de les relacions entre els dos nivells de serveis (P3: E3 – 3:20 i P2: E2 – 

2:10).  

Es considerava que potser els professionals haurien de lluitar més per aconseguir que 

les seves organitzacions apostin per incloure estructuralment el treball en xarxa entre 

els SSB i els SSE, tot i que la Llei 12/2007 va ajudar a clarificar i millorar aquest tema. 

Això seria bàsic, ja que, com deia el professional 9 (P14: P9 – 14:12), “(...) com a 

serveis no pots dir que el meu servei no em deixa o això no considero que s’hagi de 

fer”, ja que si l’estructura del servei aposta pel treball en xarxa, no recaurà tot el pes en 

la voluntat que hi pugui posar el professional. 

5.1.3 Valoració de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 

En aquests moments, la llei que regula els SS és la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 

SS. Majoritàriament, les persones entrevistades trobaven que tant la Llei com la 

normativa relacionada (cartera de serveis, llei d’infància, llei per a l’autonomia i atenció 

a la dependència...) tenien més punts febles que forts. 

Punts forts 

De la Llei 12/2007 es destacava el pas endavant, quant a contingut i plantejament, que 

va fer respecte a la legislació anterior: va reconèixer drets garantits i va parlar dels 

deures, va universalitzar el servei, va determinar diferents prestacions, va voler 

organitzar millor els SS, va tenir intenció de sistematitzar i ordenar una cartera de 
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serveis, va apostar per la qualitat dels serveis, va parlar de temes de confidencialitat i 

de codi ètic, va apoderar els professionals de les funcions encomanades 

històricament, va introduir el tema d’un referent de cas, va apostar per crear espais de 

participació i va donar pes a la territorialitat, entre altres (P1: E1 – 1:9 i 1:16; P3: E3 – 

3:24, 3:28 i 3:30; P4: E4 – 4:2, 4:7 i 4:25; P11: P6 – 16:16; i P10: P5 – 10:12).  

A més, es destacava el fet d’haver estat una llei creada de forma participativa i 

consensuada, a través d’un procés participatiu que va incloure professionals i 

organitzacions de l’àmbit social (P1: E1 – 1:12 i P3: E3 – 3:31), i que donés 

importància sobretot a l’atenció a les persones grans i als infants, considerats els 

perfils de persones més vulnerables que necessiten ser ateses de forma immediata 

(P11: P6 – 11:4).  

Lligat amb aquesta última idea, algunes de les persones entrevistades consideraven 

que la Llei havia ajudat que altres serveis i agents del territori donessin més 

importància i més valor al treball en xarxa, sobretot en temes d’infància i de persones 

grans. El professional 4 ho explicava d’aquesta manera (P9: P4 – 9:14): “I una cosa 

que fem, tant de la llei com de l’atenció que ha d’arribar a tots els infants, és treballar 

molt això, en xarxa, i això crec que és una cosa que va ajudar a millorar i a poder fer 

una bona aplicació.” L’excusa de l’aprovació de la Llei va permetre crear o redefinir 

nous circuits de treball conjunt, que es reforçaven amb les idees i la filosofia que 

plasmava la Llei. La intenció era aconseguir una bona aplicació de la Llei al territori de 

forma conjunta i consensuada pels diferents agents, treballant aspectes com ara 

acordar referents per als diferents casos, conèixer millor el risc de cada cas, 

consensuar estratègies compartides, etc. En resum, com deia l’expert 4 (P4: E4 – 4:7), 

“(...) la Llei és una bona llei, que s’ha de millorar, però la base filosòfica i el sistema 

que planteja, jo el veia positiu.”   

Relacionat amb la Llei, una bona part de les persones entrevistades consideraven que 

el Decret 14/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 

2010-2011 (prorrogat en els anys successius) va ajudar a concretar diferents drets 

atorgats a la Llei, així com a ordenar i desgranar els diferents serveis de la Xarxa de 

SS (P1: E1 – 1:16 i P10: P5 – 10:14). 

Alhora, es valorava que la seva aprovació havia desencadenat un increment d’ajudes 

o prestacions municipals que abans del 2007 no existien o no es plantejaven i que,

arran de la Llei i de la regulació de la cartera, els territoris van haver d’introduir com a 

cartera de serveis i ajudes als seus municipis. Cada territori va haver d’adaptar la 

cartera marc a la seva zona i això va ajudar a enumerar, ordenar i difondre els 
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diferents serveis i ajudes d’un municipi o d’una zona territorial, cosa que va provocar la 

reflexió tècnica i política i en molts casos va desencadenar en l’augment de serveis o 

ajudes que no s’estaven oferint, però dels quals la Cartera n’especificava 

l’obligatorietat o garantia.  

Per tant, cal destacar com a punts forts de la Llei el seu contingut teòric i el sistema 

que planteja, així com la metodologia utilitzada en la seva creació i les possibilitats que 

va aportar als diferents SS per a reflexionar sobre el treball que s’estava realitzant, els 

serveis o ajudes de què s’estava disposant o la relació dels serveis amb l’entorn, entre 

altres. 

Punts febles 

L’opinió general de les persones entrevistades era que consideraven la Llei i la Cartera 

de SS una bona eina de partida, però que la seva feblesa més important i més 

destacada era el dèficit en la regulació, aplicació, desenvolupament i execució 

posteriors.  

La Llei i la Cartera no es van dotar de pressupost, cosa que va dificultar la posada en 

pràctica dels drets garantits i va suposar que no es notessin canvis substancials 

després de la seva entrada en vigor. A això cal afegir que un any més tard de la seva 

aprovació es va desencadenar una crisi econòmica i social que va dificultar encara 

més l’increment pressupostari que necessitava per aplicar-se. Com deia l’expert 3 (P3: 

E3 – 3:25), “el que passa és que, com a tot, ha arribat en un mal moment. Ha arribat 

en un moment que explicaven el 2007 va començar la crisi i dius «vaja» era un bon 

punt de partida.” Per tant, tot i tenir un bon punt de partida, la Llei va arribar en un mal 

moment social, polític i econòmic.  

A més, la Llei contenia diferents articles que havien de ser regulats en normatives 

posteriors, a través de decrets o reglaments, i això no es va fer (per exemple: regular 

els aspectes bàsics de funcionament del model de treball, concretar el model 

territorial...). Majoritàriament, les persones entrevistades consideraven que hi va haver 

una paràlisi total de la reglamentació de la Llei per part de la Generalitat de Catalunya 

(P1: E1 – 1:14; P2: E2 – 2:15; P4: E4 – 4:20 i P14: P9 – 14:14). Això provoca que les 

persones pensin que tenen uns drets teòricament garantits, però que en la realitat 

aquests drets no es compleixin (P2: E2 – 2:17 i 2:19), cosa que pot comportar el 

desencís de la població envers la regulació jurídica i legal. També pot passar que els 

recursos o serveis disponibles no siguin suficients per donar cobertura a les 
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necessitats socials (ajuts o prestacions, ràtio de persones usuàries per professionals, 

creació o manteniment de SSE...).  

Aquesta carència de dotació econòmica o de reglamentació podria haver vingut 

donada per la falta de previsió per part del govern, per falta de pressupost, per manca 

d’implicació, d’aposta o d’interès polític, entre altres (P3: E3 – 3:32). O, com deia 

l’expert 1 (P1: E1 – 1:15), “suposo que els que hi ha actualment no van considerar que 

aquesta era la seva Llei, la van heretar i tot s’ha anat apaivagant.” En el fons, aquesta 

absència de reglamentació ha provocat que la Llei i la Cartera es paralitzin i ha estat 

una manera d’evitar la posada en marxa d’alguns dels drets que s’hi regulen. 

Tot i això, a aquesta suposada falta d’aposta política s’hi ha d’afegir l’absència de 

demanda social dels SS, que ajuda que aquesta situació es pugui donar. Els SS no 

s’han sabut posicionar ni explicar a la societat (què són, per a què serveixen...) i no se 

n’ha sabut definir clarament l’objecte de treball, cosa que fa que la població, moltes 

vegades, no hi pensi, no ho sàpiga o no vulgui acudir als SS i prefereixi resoldre les 

seves necessitats de manera privada, sense comptar amb el suport dels SS (P5: E5 – 

5:15 i 5:16).  

En tant que la Llei defineix els drets subjectius exigibles de les persones es pot 

entendre que hauria d’haver ajudat a que la població sabés millor què li correspon en 

relació als SS i, per tant, hauria d’haver ajudat a millorar la visibilitat dels serveis. Però, 

com deia el professional 3, tot i l’aplicació de la nova Llei (P8: P3 – 8:11), “(...) l’usuari-

el ciutadà desconeix absolutament els SS (...).”    

Per tant, tot i que la Llei volia aportar aquest punt d’universalització i de visualització 

dels SS davant la població, els resultats no van ser els esperats o desitjats inicialment 

(P6: P1 – 6:6). Aquest factor (manca de demanda social) també té incidència en el fet 

que políticament s’aposti més o menys per els SS. No obstant, cal reconèixer que la 

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència va contribuir a l’acostament d’un sector de la 

població allunyada dels SS, encara que fos, sobretot, amb l’objectiu d’aconseguir 

prestacions de serveis o ajudes. 

Però, en contrapartida, cal afegir que diferents lleis estatals estan posant en entredit 

tant la universalitat i territorialitat dels SS (Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració local) com tot el seu funcionament 

estructural. Aquest desconcert per al futur dels SS genera confusió i frustració als 
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professionals i no ajuda a millorar la visualització dels serveis davant la població (P6: 

P1 – 6:12 i 6:13).  

En resum, l’expert 5 comentava (P5: E5 – 5:16): “Entonces, yo lo veo que las leyes 

están ahí pero no hemos sido capaces de impulsar el llenarlas de contenido, por esa 

combinación de falta de visión estratégica de la clase política, pero también diríamos 

de falta de demanda social canalizada y concentrada en torno al objeto de SS.” 

Un altre element que s’afegeix als arguments que consideren que hi ha hagut 

mancances en l’aplicació o en la reglamentació de la Llei és la por. La Llei posa èmfasi 

en el protagonisme de la persona usuària del servei (subjecte actiu del seu 

desenvolupament, possibilitat d’escollir com es vol ser atès, possibilitat de formar part 

d’espais de participació...), però es considera que aquest aspecte no es posa sobre la 

taula per “por” dels canvis que suposaria posar-ho en pràctica, ja que implicaria haver 

de reflexionar sobre si realment el concepte de servei, de persona i de societat del 

qual parteix la Llei es correspon amb la realitat i amb les necessitats o visions que 

tenen les persones usuàries sobre els SS.  

Com explicava el professional 1 (P6: P1 – 6:11), “(...) hi ha tota una part que no 

s’aplica i no s’aplicarà perquè hi ha por. I on està la por a engegar (?), és d’alguna 

manera aquesta línia més que hi havia d’interès al darrera que les persones fossin les 

pròpies protagonistes del seu desenvolupament, que poguessin estar en aquests 

espais de participació, que poguessin demanar inclús com volen ser ateses. Això 

ningú ho posarà sobre la taula.” 

Tot i això, també cal dir que hi ha municipis o zones territorials que van començar a 

implementar els espais de participació en el marc dels SS, creant els consells de SS 

(P2: E2 – 2:16). Tot i la iniciativa, les persones entrevistades estaven d’acord a dir que 

la majoria d’aquests espais estaven formats per entitats del territori que prestaven 

serveis al municipi i que anteriorment ja participaven en diferents espais de trobada 

amb l’Administració, així que pensaven que els nous espais no van aportar coses 

noves al que s’estava fent fins al moment (P6: P1 – 6:11). És a dir, es pot concloure 

dient que, tot i l’aportació que fa la Llei de propostes o continguts nous, a la pràctica no 

es van veure grans modificacions de fons, sinó que es van acabar fent 

reestructuracions o es van impulsar accions que ja s’estaven fent.    

Tot i això, destacaven que en els orígens de la creació de la Llei es va apostar per fer-

hi participar professionals i organitzacions (van poder aportar la seva expertesa 

pràctica al document d’esborrany inicial), però la part crítica d’aquest aspecte recau en 
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el fet que, un cop es va portar l’esborrany al Parlament de Catalunya, els partits 

polítics i els juristes van desdibuixar-la i van deixar una Llei amb continguts repetitius 

o, fins i tot, contradictoris; a més de redactar-la de forma feixuga i poc simple. L’expert 

1 ho explicava d’aquesta manera (P1: E1 – 1:13): “La Llei també peca d’això, quan 

passa dels tècnics que diuen una mica el que volem (...) als juristes i als partits polítics 

(...) es desdibuixen les lleis. Ho tinc molt treballat i molt apamat i acaben inclús en 

contradiccions, fent-se un garbuix (...).”  

Durant el procés participatiu de creació de la Llei es van treballar molts documents de 

reflexió filosòfica entorn els SS, però un cop es va aprovar la Llei no plasmava tota la 

feina feta, ja que va acabar sent un document que estructurava els SS però no reflectia 

el plantejament filosòfic treballat. Això va ser així perquè l’estructura de la Llei requeia 

en la importància de definir les competències que tindria la Generalitat de Catalunya, 

les competències dels ajuntaments o dels consells comarcals, el paper de les entitats 

socials, els drets i els deures de les persones usuàries, els espais de participació, etc., 

però no tant en el marc filosòfic i metodològic del treball (P6: P1 – 6:7).  

Aquest fet va portar a generar uns SS cada vegada més burocratitzats, rígids, 

complexos i amb afany de protocol·litzar qualsevol dels serveis, de les ajudes o dels 

suports que s’hi realitzen (P6: P1 – 6:19). Com deia l’expert 2 (P2: E2 – 2:19 i 2:20), 

“la Llei aposta per un model de SS burocratitzat, un model de donar prestacions i 

ajudes, molt individuals, poc comunitaris (...) Els treballadors són més buròcrates, són 

gent per veure quina ajuda li puc donar (...) i en canvi s’ha desvirtuat el que seria el 

treball social.” El professional 1 comentava que la Llei havia canviat l’encàrrec, que 

havia passat de donar suport a les persones a fer de controladors socials (P6: P1 – 

6:25): “S’ha perdut més tot el tema de treball amb les persones en detriment de la 

gestió i de la gestió de recursos (...).” 

Per tant, es considerava que cada vegada existeix un nivell de rigidesa més gran, que 

s’entra en un tendència creixent de reglamentar-ho tot que provoca la pèrdua del valor 

i de l’essència del treball en el camp social (P6: P1 – 6:19). 

A més, una minoria de les persones entrevistades consideraven que la Llei no 

acabava de desenvolupar suficient el suport i la cura dels professionals dels SS (la 

importància de la supervisió, de la formació...) i que no tenia en compte que, a part del 

personal tècnic que treballava als serveis, era important reforçar la figura del suport 

administratiu per tal de reduir les tasques administratives i informatives i poder, així, 

dedicar el temps dels tècnics al treball socioeducatiu amb les persones o famílies (P8: 

P3 – 8:2 i P4: E4 – 4:21). Com explicava l’expert 4 (P4: E4 – 4:24), “(...) si no es tenen 
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en compte altres perfils, perquè clar tot el que representa la tasca administrativa i 

tasques d’informació, tot això queda penjat i molts cops ho han d’assumir els propis 

professionals.” 

Per la seva banda, la Cartera de SS també suscitava diferents crítiques en les 

persones entrevistades. L’opinió general estava enfocada al fet que la Cartera era 

complexa, feixuga, extensa, fragmentada, rígida, difícil de manejar i poc definida.  

Comentaven que hi ha una gran quantitat de serveis molt similars entre ells (alguns 

pràcticament són el mateix) i es considerava que caldria anar cap a una Cartera que 

especifiqués uns serveis marc generals (pocs i clars), que fossin flexibles i 

emmotllables per adaptar-se a les diferents circumstàncies específiques en funció de 

les necessitats que presenta la població, ja que en aquests moments la Cartera està 

centrada en els diferents tipus de serveis i no en les necessitats concretes de les 

persones, cosa que provoca que sigui la persona qui s’hagi d’adaptar al servei i no al 

revés (P2: E2 – 2:18). L’expert 1 comentava sobre la Cartera que (P1: E1 – 1:10) “(...) 

estem manejant una Cartera molt complexa, no m’agrada. (...) Per tant, hauríem d’anar 

a coses que fossin més generals, penso jo, i al mateix temps més flexibles.”  

A més, la Cartera s’havia d’anar modificant i adaptant cada dos anys, però es va optar 

per anar-la prorrogant (P4: E4 – 4:9). Per tant, consideraven que el plantejament de la 

Cartera era vàlid, ja que era una declaració d’intencions que definia els serveis mínims 

dels quals calia disposar, però que la gestió que se’n va fer no era la correcta ni 

l’esperada. La Cartera incloïa molts serveis per als quals no es disposava de 

pressupost per portar-los a terme o plantejava serveis que no es podrien arribar a 

mantenir econòmicament passat el temps. Per tant, com en el cas de la Llei, l’opinió 

generalitzada era que la Cartera va servir per fer un pas important d’estructuració i 

teorització dels serveis, però que va tenir grans mancances en la gestió i 

implementació.  

Canvis pràctics en l’aplicació de la Llei 12/2007 

La gran majoria de les persones entrevistades manifestaven que l’aprovació de la Llei 

no va suposar un canvi en la pràctica diària, ja que el fet de no preveure’n la 

implementació i de no planificar correctament els drets que s’hi reconeixien no va 

permetre’n l’aplicació immediata un cop aprovada (P1: E1 – 1:17 i 1:18; P4: E4 – 

4:29; P5: E5 – 5:17; P8: P3 – 8:14; P9: P4 – 9:15; i P12: P7 – 12:8).  

Un exemple d’això el posava l’expert 1 quan deia (P1: E1 – 1:18): “Si el dia d’avui et 

van dir “no perquè no hi ha plaça” [d’una residència], el dia següent et diuen “no hi ha 
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plaça”. Sabem que tot això és molt lent, per una certa previsió de dir si no hi ha plaça 

però n’hi ha a les privades, les concertem. Això no es va fer”. Per tant, la manca de 

previsió del que suposaria l’aplicació de la nova Llei va fer que, un cop aprovada, se 

seguís funcionant de la mateixa manera.  

Cal pensar que, deixant de banda les noves funcions o els nous continguts que 

aportava, la Llei explicava diferents aspectes que eren l’essència del treball a SS i que, 

per tant, s’aplicaven igualment i indistintament abans i després de l’aprovació de la 

Llei. Tot el que s’ha comentat va provocar que la resta de continguts o funcions noves 

no s’apliquessin de forma ràpida, però també cal afegir a aquests arguments elements 

pràctics del dia a dia com ara la manca de temps, el desbordament estructural o les 

dificultats en la gestió i organització dels serveis, entre altres. Com explicava el 

professional 7 (P12: P7 – 12:10), “la Llei emmarca (...) i ens regula el que podem fer i 

el que no podem fer. A part d’això acabem fent el que podem (...).”  

Tot i això, gran part de les persones entrevistades coincidien que amb el temps sí que 

s’havien anat generant diferents canvis progressius en la gestió i el control dels SS, en 

la introducció de nous elements (com noves funcions o nous encàrrecs), en l’aparició 

de noves prestacions o ajudes, en la millora de les relacions entre les administracions 

implicades (contracte programa), etc. (P8: P3 – 8:15 i P14: P9 – 14:18). Com 

explicava el professional 9 (P14: P9 – 14:18), “a nosaltres ens va portar a llegir-nos-la i 

a parlar, per exemple, el tema dels referents, el tema de la universalitat dels serveis... 

(...) va portar neguits de com ho farem i després, com que no hi ha hagut 

desplegament, aquí s’ha quedat. Després també va portar els contractes programes.” 

A més, destacaven que l’aprovació de la Llei d’infància (Llei 14/2010, del 27 de maig, 

dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència) i la Llei per a l’autonomia i 

atenció a la dependència (Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 

l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència) van 

contribuir als SS amb diferents canvis importants que van provocar la necessitat de 

canviar metodologies de treball i enfocaments dels serveis: increment de demandes, 

obertura a nous perfils d’usuaris, nous enfocaments de treball, noves funcions a 

desenvolupar, etc. (P10: P5 – 10:16).  

En definitiva, el conjunt de les tres lleis (SS, infància i dependència) va provocar que 

amb el temps la fisonomia, la ideologia, l’estructura i el funcionament dels SS s’anés 

modificant lentament, tot i que encara ara quedin elements per desenvolupar i per 

millorar.  
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5.1.4 Reptes de futur 

Per acabar el bloc sobre les reflexions entorn del sistema de SS és interessant 

esmentar els diferents temes pendents que van apuntar les persones entrevistades. 

Van sortir qüestions de debat teòric i propostes més pràctiques per millorar la feina 

diària dels serveis.  

Tot i això, les preocupacions majoritàries de les persones entrevistades giraven entorn 

del model de SS (adaptació d’aquest a la realitat actual) i es feien reflexions i 

aportacions molt interessants i bàsiques per ajudar a millorar el model. Lògicament, 

també es feien altres contribucions més concretes relacionades amb la necessitat de 

treballar amb les famílies o de treballar de forma més comunitària. I, paral·lelament, 

anaven sorgint inquietuds en relació amb la formació dels professionals i la necessitat 

de comptar amb espais de suport, sigui supervisió o altres formats, per tal de garantir 

el benestar dels professionals i contribuir així a la millora de les intervencions. 

Situació actual i nou model de SS 

Les persones entrevistades explicaven que la situació social, econòmica, familiar, 

educativa, política... actual ha canviat molt els darrers anys (sobretot arran de la crisi 

econòmica) i que, tot i confiar que hi ha aspectes recuperables, les coses mai tornaran 

a ser com abans. L’expert 2 ho explicava d’aquesta manera (P 2: E2 – 2:44): “Però, a 

més a més, és molt important que hi ha molta gent, i el govern ens ho vol fer creure, 

que pensa que això d’aquí a quatre dies tot tornarà a ser com abans. Quan, en canvi, 

tots els especialistes amb això et diuen que mai tornarà a ser com abans. Per tant, 

aquí ja no has d’esperar quan tot torni a anar bé, com diu el Rajoy, sinó que això ha de 

canviar. (...) Vol dir que el col·lectiu, la gent que ens vindrà, les funcions s’han de 

canviar molt i penso que haurà de ser una cosa molt diferent. Han canviat el tipus de 

persones que hi van, cada vegada la gent està més formada (per tant, vull dir que ja 

no el pots enredar així com així). Per tant, jo penso que aquests nous SS, que el 

Subirats diu que no és una crisi sinó que és una nova era que estem entrant, això no 

es té en compte.”   

Les noves tecnologies han entrat amb molta força a la societat, el mercat de treball 

està canviant el tipus de feina i les seves condicions, s’està replantejant el model 

d’administració pública, etc. Tot això provoca que el tipus de persones usuàries de SS 

hagi canviat i que estiguin entrant al sistema persones amb més formació, amb 

necessitats i interessos diferents, etc. Per tant, majoritàriament es considerava que és 

urgent canviar el model de funcionament dels SS.  
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Com es deia a l’inici de l’apartat, per començar a fer-ho és bàsic identificar l’essència 

(o l’objecte) de treball dels SS. Aquesta essència ha de ser universal (per a tota la

població) i s’ha d’enfocar en positiu per contribuir a fer que la imatge del sistema de SS 

sigui més favorable. 

S’ha de tenir present que els SS s’han caracteritzat per la polivalència de les tasques 

que s’hi realitzen, però es considera que aquesta polivalència pot ser perillosa si no 

s’identifiquen bé els límits dels serveis i si provoca que l’essència del sistema es 

desdibuixi.  

Per això es posa èmfasi en que cal ser molt conscients de la realitat (dins i fora del 

sistema de SS, trobant els elements facilitadors i els que obstaculitzen) i que cal posar 

a debat el tipus de treball que s’està fent si es vol donar resposta a les demandes 

actuals. Està clar que els SS no han de tornar a un treball assistencialista per donar 

resposta a les necessitats econòmiques, però també és veritat que la pobresa irromp 

amb molta força i satura els serveis, i cal trobar la manera de donar-hi resposta. 

L’expert 2 apuntava diferents idees (P 2: E2 – 2:45): 

“Això, de replantejar-nos aquest nou model. Per exemple s’està discutint inclús el que és públic 

(què és públic?), abans era l’Administració i ara no. És públic els espais públics, les xarxes 

públiques, etc. Lo públic i lo privat ha canviat radicalment. El valor del treball ha canviat totalment. 

Les noves tecnologies ho estan canviant tot totalment.  

Llavors s’hauria de fer uns SS pensant més aviat amb aquest nou context que hi ha a davant 

nostre, que ens vindrà. Si no hi ha feina, què hem de fer (?), què fem amb la gent (amb els nens) 

que no poden menjar (?), amb la pobresa que hi ha en aquest moment que abans no l ’havíem 

vist mai (?)...  

(...) Però, clar, aquesta pobresa nova no sabem quasi bé ni com abordar-la. L’única manera 

potser seria donar algun tipus de renda a aquestes famílies. Això de que s’abusa i tot això...; 

després del merder de l’estiu de fa dos anys, s’ha demostrat que el frau era el 3%. Pensa que el 

frau que fan els rics amb impostos és el 25% i aquests senyors ningú els hi ha dit res. Tot això és 

el que la gent ja no està disposada a aguantar (...) Tot això, fixa’t que són contextos molt nous. 

Tampoc ningú té la solució. Te’n vas a jornades i ningú té la solució. El que és clar és que és 

diferent i que mai serà com abans. Ara, què s’ha de fer en el nou context (?), tampoc veus que 

ningú ho té massa clar, tenen pistes, però ningú té massa clar què s’ha de fer.” 

Una proposta alternativa a la situació actual era crear rendes garantides per donar 

sortida a les demandes de prestacions i ajudes econòmiques i, d’aquesta manera, 

dedicar els esforços dels SS a treballar altres tipus de situacions més 

d’acompanyament i suport personal i social. Una altra proposta era reforçar les 
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primeres acollides dels SBAS per descongestionar de casos econòmics dels equips de 

tractament. L’expert 4 ho explicava d’aquesta manera (P 4: E4 – 4:31):  

“Llavors, un dels problemes bàsics és com gestionem tota aquesta part de situacions de 

demanda econòmica que ens sobresaturen els serveis amb gestió.  

Llavors, aquí nosaltres hem començat a treballar amb algunes eines però, al cap i a la fi, el que 

acabem dient [és] que el que s’ha de fer és identificar aquests casos (...) que només són 

econòmics. I, si realment ens toca fer-ho perquè per desgràcia ens toca fer-ho, perquè han fallat 

tots els sistemes de protecció econòmica que hi ha, ho hem de fer (?). (...) Per tant, fem-ho però 

no hi dediquem més esforços dels que realment calen. O sigui, no ens fem colls d’ampolla 

perquè el que hem de fer és dedicar els perfils més tècnics a les tasques més d’intervenció 

social.  

Per tant, haig de fer: reforçar les primeres acollides, unes primeres acollides molt fortes que 

puguin cribar ràpid, gestionar aquests casos i detectar en aquesta primera diagnosi quins altres 

casos em passen a tractament i seguiment, per poder també descongestionar aquests equips de 

tractament i seguiment i anar fent aquest treball més social, que també igual no és ni social, és 

una prestació d’un recurs econòmic. I, llavors, aquí, un cop fet això, molta feina està aquí en el 

tema de com ho fem en quant al tractament i l’acompanyament.” 

Gran part de les persones entrevistades estaven d’acord que no hi ha solucions 

màgiques i que, de moment, no s’ha trobat quin seria el model ideal de SS, però sí que 

tenien clar que s’havia de definir el valor del sistema i del treball social, tal com 

apuntava l’expert 5 (P 5: E5 – 5:23): “Uno de los errores filosóficos, estratégicos y 

éticos nuestros es no identificar nuestro bien protegido en positivo. O sea, volvemos al 

ejemplo: ¿qué vende el sistema sanitario?, vende salud, la idea es el dios salud. Pues 

nosotros tenemos que crear nuestro ‘dios’, nuestro ‘tótem’, nuestro ‘mantra’, que tiene 

que ser no sólo universal (como decíamos antes) sino positivo”; o el professional 7 

(P12: P7 – 12:3): “Aquesta és una cosa que des d’aquí tenim molt clara [no ser 

beneficència] i penso que és molt important que sempre hi ha un treball educatiu, un 

treball de suport, de recolzament a les famílies o les persones amb les que treballem, 

de manera que ens hem d’acabar convertint en prescindibles per ells.” 

Intervenció socioeducativa 

A diferents persones entrevistades (P3: E3 – 3:60; P6: P1 – 6:16; i P10: P5 – 10:21) 

els preocupava el tipus d’intervenció que s’està fent als SS, sobretot a SBAS. 

Consideraven que s’ha de canviar la metodologia de treball i apostar per un 

enfocament més comunitari i de treball amb famílies. 

Primer de tot es considerava important fer una bona acollida i contextualització a les 

persones que entren al sistema de SS per primera vegada; no només dels serveis sinó 
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de la ciutat o el poble (sobretot d’aquells aspectes informals de comportament o de 

manera de fer dels pobles o ciutats –regles no escrites– que faciliten la convivència). A 

més d’explicar-los, com deia el professional 2 (P7: P2 – 7:61), “(...) quins són els drets 

i quins són els deures (...). Hi ha molta gent que té molt clar els drets que té, però no té 

gens en compte els seus deures”, per evitar falses idees preconcebudes o errors en 

les expectatives amb els SS.  

A més, segons l’expert 3 (P3: E3 – 3:22), les intervencions amb una persona/família 

haurien de ser continuades, intenses i amb uns objectius clars, si es volen aconseguir 

millores. Per fer aquest tipus d’intervencions cal temps i un volum assequible de casos 

per professional. Això voldrà dir que cal que les organitzacions adeqüin la seva 

estructura a una manera de treballar que permeti als professionals desplegar un pla de 

treball intens, continuat i constant amb qui més ho necessita, ja que és una de les 

maneres d’ajudar a millorar els resultats d’una intervenció.  

Alhora, caldria reflexionar sobre quina hauria de ser la metodologia de treball amb les 

persones o famílies que han cronificat el seu pas als SS (P3: E3 – 3:52). Lligat amb 

això, es creia necessari pensar a fons quines són les eines, les estratègies o la 

manera d’afavorir la implicació i la participació de les famílies, per tal que puguin 

evolucionar per elles mateixes. S’apostava per incrementar i millorar el treball en 

famílies com a eina per afavorir l’apoderament dels seus membres.  

Alhora, el professional 5 (P10: P5 – 10:21) considerava que “(...) donant una paga 

moltes vegades no és la solució”; és a dir, que la reflexió del treball amb persones o 

famílies no passa només per garantir una renda mínima a aquelles que no tenen 

ingressos, sinó que també cal replantejar el model de treball socioeducatiu traient les 

ajudes o prestacions econòmiques del centre de les intervencions, defensant de nou el 

treball social dels SS. En relació amb la manera de treballar, es donava importància a 

defensar el treball comunitari: 

P3: E3 – 3:17 

“Si ens quedem en el despatx a treballar les individualitats de la gent sense tenir en compte el 

context i les entitats que estan treballant els temes, doncs possiblement això podria ser un 

exemple. En això ens hem de replantejar moltes coses. Potser hem de començar a treballar amb 

el teixit associatiu, perquè està donant respostes, estan movent coses. I els treballadors socials i 

educadors socials ara hem d’estar en això. Si no, estem fora, estem en una altra direcció.” 
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P6: P1 – 6:16 

“(...) igual ens hauríem de plantejar si centres socials del col·lectiu ocupa estan fent més 

acolliment i millor treball social (ho poso entre cometes per entendre-ho) que no pas molts SS 

municipals o entitats del tercer sector, i això no està contemplat [a la Llei 12/2007]. Tot el que és 

l’acció no tan organitzada, no tan dirigida...; és a dir, la Llei parla molt, també, del voluntariat, 

però, clar, darrere de tot el treball de suport de la xarxa veïnal això no hi és (és a dir, hi ha intents 

però no acaba de posar-se) (...).”    

Per tant, la reflexió seria replantejar l’enfocament del treball amb la comunitat i amb el 

teixit associatiu (formal i informal) que tenen els SS, reconèixer la vàlua de la feina que 

estan fent i acostar posicions per treballar de forma conjunta pel bé de la població. 

Creació de coneixement 

Totes les reflexions entorn del model de SS portaven a debatre sobre la manca d’un 

nou discurs teòric, sobre la necessitat que els professionals escriguin les seves 

experiències i bones pràctiques, i/o sobre la importància de fer una recerca constant 

que ajudi a millorar el sistema. 

L’expert 2 (P2: E2 – 2:53) opinava que el fet que les carreres d’Educació Social i 

Treball Social hagin passat a ser graus en el Pla Bolonya ajudarà a que molts més 

estudiants es plantegin la possibilitat de fer doctorat, cosa que ajudarà a enriquir la 

creació de coneixement en el camp social.  

Indistintament d’això, es considerava que s’havia d’investigar i escriure més des de la 

pràctica; és a dir, hi ha moltes bones pràctiques o projectes molt interessants en els 

territoris que no es coneixen perquè no s’expliquen o no es comuniquen. Els SS tenen 

molt potencial, però s’ha d’aconseguir que els professionals no només se centrin en la 

feina diària sinó que també apostin per la creació de coneixement i la investigació (P3: 

E3 – 3:41), ja que tal com deia l’expert 5 (P5: E5 – 5:39), el creixement científic, tècnic 

i professional d’un àmbit afavoreix que aquest aconsegueixi ser respectat com a 

sistema, des del punt de vista polític i social. 

Per fer això és important apropar el món universitari i el professional. Com explicava 

l’expert 3 (P3: E3 – 3:84), “en la mesura que els professionals es posen en una taula a 

reflexionar, que amb el seu coneixement pràctic hi ha darrere altres professionals com 

nosaltres, que som docents, i els ajuda a pensar, poden fer. Jo penso, estic 

convençuda, que apropar-nos cada vegada més la universitat amb el món 

professional, realment, s’hauria de fer en moltes més situacions. Ells creixen com a 

professionals que els dona una entitat i nosaltres (a nivell acadèmic) també, que estem 
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a prop de la pràctica; i així creem coneixement (...).” Per tant, les propostes de treball 

conjunt entre docents i professionals en actiu podrien afavorir la creació de 

coneixement, cosa que revertiria en l’increment de l’expertesa d’uns i altres.  

Formació dels professionals dels SS 

La base de la formació dels professionals que treballen a SS no només hauria de ser 

de coneixements teòrics i pràctics, sinó també d’aprenentatge d’actituds, aptituds i 

habilitats. El professional 1 considerava que a la base formativa dels futurs 

professionals hi manca un treball d’apoderament de la persona per poder exercir com 

a professional, i comentava: 

P6: P1 – 6:58 i 6:59 

“Jo crec que la nostra feina és una balança entre les qüestions més de tecnificació i les qüestions 

més d’aportació personal. (...) Quin problema tenim (?), que la universitat només ofereix dos: 

ofereix la pota més de la vessant més teòrica i la pota del vessant més pràctic, però jo penso que 

hi ha un tercer que no hi és, que és la formació com a persona, és a dir, no tothom pot fer 

d’educadora o d’educador social i no hi ha enlloc, ningú, que li digui a un alumne a primer o a 

segon “escolta’m, fes el que vulguis, però no tens les condicions per a poder-ho fer”. 

I, sumat a això era: quines condicions no hauria de tenir la persona, si no en què s’hauria 

d’apoderar la persona (formant-se, amb espais de reflexió, espais de supervisió) per poder fer 

una bona tasca, combinant la teoria amb la pràctica. L’anomenàvem així: la formació personal. El 

què passa amb això és que ningú s’hi ha enganxat, perquè és molt complicat, perquè és una 

formació a la carta. A la carta en el sentit que cada persona és un món.” 

Per tant, no tothom serveix per exercir les professions socials i, com afegia l’expert 1 

(P1:E1 – 1:8), “(...) a la universitat ens trenquem les banyes per veure com podem 

intentar fer entendre això i eines per seleccionar qui sí i qui no. Una mica intentar que 

tothom aprengui més actituds.” És a dir, cal treballar per tal que a la base de les 

formacions socials apostin per ensenyar teoria, pràctica i actituds personals davant el 

treball a SS. 

També cal formar des de les universitats tenint en compte la realitat de les 

organitzacions i del sistema de SS per evitar la diferència i la distància que hi ha entre 

la universitat i el món laboral, ja que, com deia l’expert 4 (P4:E4 – 4:53 i 4:54), “(...) no 

es té en compte la realitat, no es té en compte la realitat de les organitzacions i la 

realitat on la persona desenvoluparà la seva feina (...) el contacte entre la universitat, 

les organitzacions i els professionals ha estat sempre molt baix (...).” Per tant, la 

formació de base ha d’estar molt propera a la realitat de les futures professions per 

garantir, així, la bona preparació i capacitació dels alumnes per al món on aniran a 
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treballar. Tot i això, s’és conscient que a la formació dels professionals poden mancar 

continguts, ja que són professions que treballen amb persones i aquestes són molt 

diverses i canviants (P13: P8 – 13:22).  

Les persones entrevistades no només van parlar de la formació de base sinó també de 

la formació contínua. Van sortir algunes idees de necessitats formatives en continguts 

com la interculturalitat, la violència de gènere, el dol i la gent gran, trastorns 

psicològics, la gestió dels SS i/o l’atenció en situacions de risc extrem (P10: P5 – 

10:13; P4: E4 – 4:56; i P13: P8 – 13:22 i 13:24). Però també és veritat, tal com deia el 

professional 9 (P14: P9 – 14:43), que: “ha arribat un moment que no és fàcil satisfer a 

un professional que ha exercit i que porta molts anys formant-se”; és a dir, tot i les 

propostes o els buits formatius que poden detectar els professionals, sí que és cert 

que com més experiència es té més difícil és trobar una formació contínua que aporti 

contingut nou, innovador i que sigui d’interès per als professionals en actiu.  

Lligat amb això, s’apostava pel suport i acompanyament als professionals a través de 

supervisió, d’intercanvi de bones pràctiques, d’assessorament continuat, de treball en 

equip com a espai d’intercanvi d’experiències, etc., més que per millorar el tipus de 

formació continuada que existeix (P8: P3 – 8:33; P3: E3 – 3:82 i P12: P7 – 12:50).  

Indistintament d’apostar més per la formació o pels espais de suport, es considerava 

que les organitzacions haurien d’apostar per la formació i l’acompanyament continuat 

dels professionals, per definir una política formativa del personal, per unificar criteris 

bàsics de formació per a cada organització i buscar cursos formatius o activitats de 

suport lligades als criteris acordats com a organització.     

Tot i això, l’expert 4 apostava per fer una reflexió molt més profunda, considerant que 

els desajustaments formatius i laborals que hi ha tenen la base en el fet de diferenciar 

figures professionals en un mateix camp d’acció, com és el cas dels educadors i els 

treballadors socials. Comentava que (P4: E4 – 4:54): “jo crec que hi ha l’experiència 

d’altres països i com ho fan i el tema aquest de base entre educadors i treballadors és 

única i això crea desajustaments que després es traslladen a la realitat i que ningú ens 

ha resolt; i és que potser el problema el tenim en la formació, que estem separant 

moltes coses i que potser no cal i hem de fer coses conjuntes perquè hi ha moltes 

parts que són compartides.”  

Per tant, es poden fer reflexions sobre la formació que s’imparteix a la universitat, 

sobre la relació entre teoria i pràctica, sobre espais d’acompanyament i suport als 
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professionals, però també es remarcava que potser s’hauria de parlar sobre la base de 

les professions socials i de les funcions i la utilitat que tenen cada una d’elles.  

Temes pendents a debatre 

Per acabar aquest apartat, durant les entrevistes es van apuntar altres temes pendents 

a discutir i a regular, com seria el professional referent: què és, quines tasques ha de 

tenir, quina és la seva funció dins el territori (P3: E3 – 3:34 i P14: P9 – 14:16); 

l’avaluació i sistematització del treball a SS: què fem, com ho fem, per què ho fem, 

quins resultats tenim... (P3: E3 – 3:40); la gestió del temps: quina part del temps s’ha 

de dedicar a atenció directa, a documentació, a gestió... (P6: P1 – 6:22); i la 

comunicació i transmissió del treball a SS: què comuniquem, com ho comuniquem, a 

qui arriba el missatge... (P14: P9 – 14:7).  

5.2 Anàlisi entorn dels serveis bàsics d’atenció social 

Un cop coneguda l’opinió general dels SS (bloc 1) que tenien les persones 

entrevistades, es va considerar oportú concretar la visió que es tenia dels SBAS partint 

de tres famílies de dades: 1) la gestió, 2) la direcció i 3) l’enfocament del servei. Com 

en el bloc anterior, cada una d’aquestes famílies de dades17 va tenir diferents codis a 

analitzar (12 codis en total).  

En el diagrama següent es pot visualitzar el resum de les famílies i els codis analitzats, 

així com la relació entre ells: 

17
 Per família de dades s’entenen les unitats de registre utilitzades per analitzar les informacions extretes de les 

entrevistes (vegeu l’apartat 4.2.5 de la tesi «Anàlisi qualitativa de les dades»).
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FIGURA 3. Anàlisi entorn dels serveis bàsics d’atenció social

*Font: elaboració pròpia.

Llegenda: 

Cercle lila 
Unitats de registre o 
famílies de dades 

Fletxes 
vermelles 

Relació del codi amb la unitat de registre o família 
de dades corresponent 

Cercles de dades 
grises 

Codis de dades 
Fletxes 
negres 

Associació entre diferents codis. Aquestes 
associacions poden ser de dues menes: un codi 
com a part d’un altre (“is part of”) o un codi 
associat amb un altre (“is associated with”) 

5.2.1 Gestió dels serveis bàsics d’atenció social 

El primer aspecte a analitzar dels SBAS és sobre la gestió del servei. Es va demanar a 

les persones entrevistades quines creien que eren les línies de treball bàsiques i 

essencials que hauria de perseguir aquest servei i quins temes pendents consideraven 

que eren més importants (temes als quals no s’estava dedicant suficient atenció).   
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Línies de treball 

Un cop analitzada la informació, cal destacar que les línies de treball bàsiques del 

servei haurien d’estar enfocades, sobretot, a la garantia de les necessitats bàsiques de 

la població i a treballar per a millorar l’estructura i l’essència dels serveis.  

En el fons no és estrany que siguin aquests dos temes els més recurrents, ja que, en 

el cas del primer, arran de la crisi s’estan vivint uns moments d’increment de persones 

o famílies amb mancances greus d’alimentació, habitatge...; i en el cas del segon, tal

com es pot veure en el primer bloc de l’anàlisi, un dels temes més recurrents a les 

entrevistes era la necessitat de debatre i reflexionar sobre el model, l’estructura i el 

funcionament dels SS. Per tant, aquestes dues idees majoritàries van d’acord amb la 

situació de crisi que es viu i amb l’opinió que tenien les persones entrevistades sobre 

els SS.  

Concretant, una de les línies de treball que haurien de prioritzar els SBAS seria la 

garantia de necessitats bàsiques de la població. Un exemple clar del que es vol dir el 

posava el professional 1 quan deia (P6: P1 – 6:26, 6:29 i 6:30): “(...) jo puc començar 

a treballar amb les persones si tenen resolt el nyam-nyam, el glu-glu, el non-non i el 

mua-mua; és a dir, si tenen resolts les necessitats bàsiques d’alimentació, sostre i 

afectives.” És a dir, es pot començar a ajudar les persones a millorar la seva situació 

de vida quan tenen una mínima cobertura de les necessitats bàsiques (garantir 

l’alimentació, vestit, habitatge...), les necessitats emocionals (educar en les emocions, 

treballar la intel·ligència emocional, ajudar a construir relacions positives i sanes...) i de 

capacitació (ajudar a fer que les persones tinguin recursos i eines per a capacitar-se 

formativa, laboral i personalment).  

Alhora, es considerava que la cobertura de necessitats bàsiques (béns materials i 

econòmics) era una de les bases dels SBAS (una raó d’existir), però, a la vegada, era 

un dels temes que cal treballar perquè hi ha dificultat per abordar-lo, sobretot quan 

apareixen problemàtiques relacionades amb l’habitatge. Normalment, la situació de 

vulnerabilitat apareix en el moment de mancances econòmiques, que es poden 

aguditzar per pèrdues de treball, d’habitatge, de relacions..., una cosa desencadena en 

l’altra i pot acabar provocant situacions de greu exclusió social, que es podrien 

contenir si s’acordés quina hauria de ser la cobertura mínima de les necessitats 

bàsiques (P7: P2 – 7:31 i P9: P4 – 9:17 i 9:19). 

A més, el professional 7 (P12: P7 – 12:15) advertia que s’ha de posar especial atenció 

a la cobertura de les urgències socials, és a dir a la cobertura de necessitats urgents 
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com desnonaments, impagaments de subministraments..., tenint en compte que 

aquest tipus de situacions han de tenir una resposta ràpida i que, per tant, cal preveure 

una línia especifica d’ajuts per aquest tipus de situacions, algunes vegades, 

sobrevingudes i inesperades.  

L’altra línia de treball més majoritària estava encarada a perfilar l’estructura, 

l’organització i l’essència dels SBAS; començant per fer uns serveis menys 

burocratitzats, més senzills i més àgils, i un tipus de serveis més descentralitzat, més 

organitzat des dels propis territoris sense la dependència habitual dels serveis centrals 

(P3: E3 – 3:39 i P2: E2 – 2:21 i 2:24). 

Es valorava que seria aconsellable definir i generalitzar tots els serveis i recursos que 

es consideressin bàsics (ajuts d’urgència social, ajuda a domicili, teleassistència...) i 

garantir-ne la plena cobertura a tota la població, cosa que facilitaria, alhora, l’entrada 

real al sistema de SS de tothom que ho necessités (P1: E1 – 1:20). 

A més, caldria treballar per tenir uns equips de SBAS forts i multidisciplinars, que 

estiguessin formats i preparats per fer un bon diagnòstic, acompanyament i prescripció 

dels ajuts que es necessiten en cada cas; i que anessin acompanyats d’uns serveis 

domiciliaris potents que ajudessin a oferir un suport més proper a les persones (P5: E5 

– 5:20).

Però tot això no serà possible si no es treballa en la línia de definir d’una forma més 

clara i més concreta l’objecte o l’essència dels SBAS i la idea de centrar les 

intervencions en les persones, tal com s’apuntava en el bloc anterior (P2: E2 – 2:22). 

En el fons, com explicava l’expert 2 (P2: E2 – 2:23), “penso que l’atenció centrada en 

la persona bàsicament es basa en dues coses (...): la dignitat de la persona (a la 

persona se li ha de respectar la seva dignitat i vol dir uns mínims per poder viure 

també) i amb l’autonomia (que és la capacitat de poder decidir com vol viure) (...).” 

Apostar per aquesta línia a SBAS suposaria un canvi important en la mentalitat i el 

saber fer dels professionals, en els mètodes de treball i en l’estructura i funcionament 

dels serveis, entre altres, que suposaria anys d’implementació.   

En el fons, la base del treball a SBAS és l’acompanyament i la promoció de les 

persones (P14: P9 – 14:19), però, tot i així, en aquest sentit es considerava que calia 

fer un treball d’estratificació dels graus de risc que poden presentar les persones 

usuàries del servei, per tal que, a partir d’aquí, es puguin unificar processos de treball, 

acordar criteris i nomenclatures, i enfortir la capacitat dels professionals per 

diagnosticar (P5: E5 – 5:19 i P4: E4 – 4:30 i 4:36). Com comentava l’expert 4 (P4: E4 
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– 4:37), “(...) jo marco diferents graus de risc i, a partir d’aquí, jo prescric un[a] sèrie 

d’actuacions i una sèrie de recursos.”  

També es comentava que la línia de treball amb les persones ha de ser des d’una 

mirada sistèmica, és a dir, entendre que la persona forma part d’un entorn i que cal 

treballar-lo en el seu conjunt. I, alhora, s’apuntava una línia de treball relacionada amb 

la reflexió i creació de formes de prevenció per evitar que diferents generacions d’una 

família acudeixin als SBAS i en depenguin (P10: P5 – 10:18 i 10:19). El professional 5 

comentava (P10: P5 – 10:19): “Amb això hem d’incidir. Són un percentatge de famílies 

que tenim que ens fan treballar moltíssim i que sabem que en la generació següent hi 

seran.” Per això es donava importància a afavorir i potenciar l’educació i la formació de 

les persones.  

En el fons, el professional 6 resumia les línies prioritàries de la següent manera (P11: 

P6 – 11:6): “(...) detecció, valoració, intervenció i/o tractament en situacions de risc a 

nivell personal, familiar i comunitari; oferir informació, orientació i assessorament; 

gestió de prestacions d’urgència (econòmiques) i serveis; derivació a serveis 

especialitzats; i coordinació amb serveis i institucions.”  

 

A més, algunes de les persones entrevistades van donar importància al fet que les 

línies de treball prioritàries dels SBAS anessin destinades a col·lectius com infància, 

adolescència i persones grans, o a temàtiques com la violència de gènere, les 

addiccions o la salut mental.  

En el cas de la infància i l’adolescència caldria treballar les situacions de protecció i 

desprotecció i les de pobresa infantil i la garantia de drets i oportunitats, tot posant 

èmfasi a la prevenció com a garantia de benestar futur (P12: P7 – 12:13 i P13: P8 – 

13:14 i 13:13). En el cas de les persones grans s’hauria de treballar tot el tema de 

dependència, soledat, envelliment actiu i aspectes relacionats amb el maltractament a 

les persones grans (P12: P7 – 12:14; P13: P8 – 13:11 i P10: P5 –10:23). 

Pel que fa a temàtiques concretes, es consideraven aspectes poc treballats el tema 

d’addiccions i de problemes de salut mental. En aquests moments, això és un 

problema, ja que els casos que presenten aquestes problemàtiques estan 

incrementant i això aguditza encara més les necessitats socials ordinàries (P7: P2 – 

7:32 i P9: P4 – 9:19). Finalment, la violència de gènere o intrafamiliar era una altra 

preocupació, perquè s’està notant l’increment de les demandes vingudes directament 
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de la Fiscalia de Menors o de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència 

(P9: P4 – 9:20). 

Altres aspectes d’estructura que es van apuntar de forma més puntual (i que són idees 

treballades al bloc anterior) van ser: la necessitat d’estructurar el professional referent 

(P3: E3 – 3:35); la importància d’impulsar el treball comunitari, amb i des de la 

comunitat, des del punt de vista de prevenció i de visualització del servei a la població 

(P1: E1 – 1:19; P10: P5 – 10:22 i P3: E3 – 3:37); la necessitat d’apostar per una 

forma de treball més grupal i no tan individual, que aporti uns beneficis d’ajuda mútua 

difícils de generar des d’un treball individual (P3: E3 – 3:38); el repte de sistematitzar 

el treball i poder-lo avaluar, per tal de millorar els programes, els serveis i els plans de 

treball (P3: E3 – 3:40 i P4: E4 – 4:30); la importància de millorar la formació dels 

professionals (P10: P5 – 10:17) i la necessitat que investiguin i escriguin les seves 

pràctiques (P3: E3 – 3:41); i, finalment, treballar per millorar els sistemes de 

comunicació per ajudar a avançar amb el treball en xarxa i, a la vegada, comunicar 

més bé la feina que es fa al servei per millorar la coneixença social i política que se’n 

té (P3: E3 – 3:36 i P8: P3 – 8:41).     

Temes de treball pendents 

Els temes que les persones entrevistades consideraven que estaven pendents de ser 

treballats en els SBAS estaven relacionats amb algunes de les línies esmentades 

anteriorment. Així, doncs, la necessitat de donar cobertura a la pobresa, la importància 

de recuperar un treball més comunitari i la preocupació pels temes relacionats amb 

habitatge van ser els aspectes que van sortir en més ocasions.  

Per començar es considerava que hi havia una dificultat real per a treballar i cobrir les 

necessitats de pobresa actuals. L’expert 1 ho enfocava d’aquesta manera (P1: E1 – 

1:21): “Jo crec que també tenim un cert problema en treballar la pobresa en general, 

com conceptualitzem això. Fixa’t que a la Cartera no hi ha un espai específic, hi ha 

diferents col·lectius, diferents grups, però no hi ha un col·lectiu específic per la 

pobresa. (...) És la part més benèfica, beneficència, d’un àpat, d’una bossa, d’una 

dutxa, bitllet de tren i marxa. (...) Llavors no sé com, perquè també és el més espinós, 

però caldria dir a veure això com s’aborda (...).” 

Lligat amb això sortia que hi havia el debat obert en relació amb la Renda Mínima 

d’Inserció i com aquesta podria ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de la gent si 

s’aconseguís replantejar o gestionar de manera diferent. Una idea per a una nova 

gestió seria la creació d’una renda garantida per a tothom (P4: E4 – 4:39 i P8: P3 – 
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8:17), ja que el professional 3 comentava que “(...) si donés unes garanties 

econòmiques tu pots garantir unes altres coses. En aquests moments, si hi ha 

determinada gent que aquestes garanties no les té, com pots treballar temes 

educatius, de reinserció laboral (...)” (P8: P3 – 8:17). Per tant, es considerava que 

encara estava pendent de resoldre quina resposta donar en els casos de situacions de 

pobresa econòmica i social extrema.  

Un altre tema pendent, o oblidat, era el treball comunitari (incrementar aquest format 

de treball), relacionat amb apoderar la gent des dels territoris, fer polítiques 

conjuntament amb la població, treballar la participació de la comunitat, etc. (P2: E2 – 

2:25 i P11: P6 – 11:7); a més de posar especial èmfasi en el foment de les xarxes 

socials, sobretot per a totes aquelles persones que estan soles (P3: E3 – 3:46).  

L’últim tema més recurrent era el de l’habitatge, relacionat amb la impossibilitat de 

donar cobertura a totes les demandes materials i econòmiques sobre aquest tema, tot i 

que des de SBAS s’intenten donar respostes a situacions concretes (P9: P4 – 9:21). 

Es parlava que hi havia territoris on mancaven habitatges per donar cobertura a les 

necessitats, però altres territoris tenien un parc d’habitatges envellit que dificultava 

viure en unes condicions dignes, sobretot quan es disposa de pocs ingressos. Per tant, 

tot això dificulta l’accés a l’habitatge o el manteniment d’aquest (P14: P9 – 14:30). Fins 

i tot, el professional 1 opinava que (P6: P1 – 6:32) “(...) la lògica amb la que s’està 

treballant l’habitatge no és la lògica de les persones és la lògica de la pedra.”  

A part d’aquests tres temes que es van anar repetint, les persones entrevistades van 

apuntar altres aspectes que consideraven que caldria treballar, prioritzar o reflexionar:  

- La recerca de bones pràctiques per fer intercanvi de pensament i reflexió

conjunta entre els professionals (P3: E3 – 3:43).

- Les persones que presenten la síndrome de Diògenes, ja que és un tema difícil

d’abordar i al qual no s’estan dedicant suficients esforços (P3: E3 – 3:44).

- Buscar les metodologies més adequades per treballar la diversitat sexual (P3:

E3 – 3:45).

- Ordenar la figura dels informadors o administratius als SBAS per agilitzar les

informacions més immediates a la població. Alhora, donar el suport necessari

als tècnics per evitar l’accés de burocratització. I reglamentar la figura i el perfil

del professional referent (P4: E4 – 4:35).
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- Unificar un model d’intervenció, elaborar indicadors i crear un mapa de

processos consensuat (P4: E4 – 4:40 i 4:41).

- Assegurar els temes de transparència cap a la ciutadania i de confidencialitat

cap a les persones usuàries i diversificar les formes d’atenció, treballant

possibilitats com l’atenció telefònica o telemàtica (P4: E4 – 4:42).

- Trobar el valor afegit dels SBAS que faci que la població reconegui el servei i el

valori; i eliminar la visió que utilitza el servei a l’hora de diferenciar les persones

segons la seva problemàtica (P5: E5 – 5:21).

- Apostar per incorporar l’educació emocional en el treball diari del servei (P6: P1

– 6:33).

- Millorar la formació i capacitació de les persones ateses al servei amb

qualificacions formatives i laborals més baixes: oferir formació, arribar a

atendre la demanda real, adaptar les formacions als diferents perfils de

persones, etc. (P7: P2 – 7:34).

- Atendre els infants i adolescents que han viscut o viuen una situació de

violència de gènere o domèstica (salut mental i social), així com reflexionar

sobre com treballar amb els agressors, ja que normalment s’atén la víctima

(majoritàriament dones) però s’oblida l’agressor i els fills/es (P9: P4 – 9:23 i

P10: P5 – 10:25).

- Reflexionar sobre el tracte que s’està donant a les persones nouvingudes: fins

quan es considera una persona nouvinguda, què entenem per “integració”, com

es resolen les diferències culturals, entre altres (P10: P5 – 10:24).

- Incrementar el treball amb els infants i els adolescents en situació de risc social

o negligència, així com oferir més serveis en poblacions petites, sobretot per a

infants (plans d’entorn, centres oberts...) i persones grans (centres de dia, 

activitats preventives...) (P12: P7 – 12:16 i P14: P9 – 14:23). 

- Potenciar la prevenció social i educativa, sobretot en temes com el consum de

tòxics en els joves, les relacions afectives i sexuals sanes i positives, o

l’embaràs en noies joves sense xarxa familiar o social (P14: P9 – 14:27, 14:28,

14:29 i 14:31).

Per acabar, en la majoria de les ocasions, les persones entrevistades valoraven que 

aquests temes estaven pendents de treballar per motius organitzatius i que es deixava 
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als equips de professionals, a la direcció o a l’equip polític de cada organització 

l’exclusivitat de la priorització (P1: E1 – 1:22). A més, es considerava que s’està 

treballant a un ritme vertiginós que provoca que només s’atenguin les urgències i que 

no es faci una bona planificació de les prioritats a treballar, així com que no es potenciï 

la prevenció per davant del tractament (P7: P2 – 7:33 i P14: P9 – 14:24).  

A més, la fragmentació amb què es defineixen les polítiques socials, i en conseqüència 

l’estructura dels serveis, dificulta treballar temes de forma transversal i integral (per 

exemple, les polítiques d’habitatge no es lliguen amb les socials o les d’ocupació) (P6: 

P1 – 6:34 i 6:35).  

No obstant, algunes de les persones entrevistades també van comentar altres motius 

que portarien a tenir aquests temes pendents de treballar, com ara l’excés de 

burocràcia; la manca de temps degut al desbordament de feina; l’increment de les 

demandes, que impedeix donar cobertura a totes les necessitats de la població; i/o  

una manca d’aposta política i social (P2: E2 – 2:26; P3: E3 – 3:42; P5: E5 – 5:22; i 

P9: P4 – 9:22). 

5.2.2 Direcció dels serveis bàsics d’atenció social 

Després de conèixer aspectes relacionats amb la gestió dels SBAS es va optar per 

investigar si es considerava que la direcció del servei estava més enfocada a fer un 

treball socioeducatiu amb les persones o a fer un treball més encarat a la gestió de les 

prestacions i ajuts econòmics i socials. Tot i demanar explícitament a les persones 

entrevistades que es pronunciessin sobre quina de les dues direccions era la 

prioritària, aquests es van centrar, sobretot, a explicar quina consideraven que era la 

direcció correcta.  

Tot i això, el 64% de les opinions que es decantaven per una o altra opció tendien a 

considerar que els SBAS estaven dirigits a la gestió de les prestacions i ajuts 

econòmics i socials, i afegien que aquesta direcció els desagradava i que no era 

l’òptima. 

Els motius que portaven les persones entrevistades a considerar que els SBAS 

estaven dirigits a la gestió de prestacions i ajuts eren els següents: el model de 

sistema i la legislació implementats (P2: E2 – 2:27 i P3: E3 – 3:47), l’organització i 

l’estructura del servei (P14: P9 – 14:34), la visió que té la població del servei (P8: P3 – 

8:18), la situació de pobresa que presenten les persones ateses (P7: P2 – 7:13 i P13: 

P8 – 13:17), les polítiques socials existents (P6: P1 – 6:38), el volum de feina que es 
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gestiona (P4: E4 – 4:44), i la preparació formativa dels professionals, que els porta a 

estar més segurs fent temes de gestió de prestacions (P1: E1 – 1:23). 

Per altra banda, les persones entrevistades que consideraven que el servei estava 

més dirigit a fer un treball socioeducatiu ho argumentaven amb una explicació 

semblant a la que donava el professional 6 (P11: P6 – 11:8): “El treball socioeducatiu 

és l’eix principal dels SS. Una de les seves funcions és la d’identificar quines són les 

necessitats més urgents i immediates de les persones, saber reconèixer-les i motivar-

les a que activin els propis recursos personals. La gestió d’una prestació és una eina 

universal, a la que es pot arribar a través de SS o no; i, des de SS, s’utilitza la 

prestació com a vincle amb l’usuari per avançar en el seu procés de canvi.”  

Per tant, qualsevol intervenció amb una persona/família ha de tenir la seva base en 

l’elaboració d’uns objectius que facilitin que, a la llarga, aquesta sigui capaç de 

resoldre les seves necessitats d’una manera autònoma. Durant el treball per 

aconseguir-ho es poden gestionar prestacions que ajudin en la millora de 

l’acompliment dels objectius, però sempre treballant per aconseguir que la persona 

se’n surti sense ajudes i aprengui a mobilitzar-se i a trobar recursos de forma 

autònoma (P10: P5 – 10:27 i P12: P7 – 12:18).  

A més, es considerava que el fet que la crisi econòmica hagi afectat també la 

disminució de recursos o ajuts per a les persones ha provocat la necessitat de tornar a 

inventar el servei i tornar a potenciar un treball més grupal o revifar les xarxes socials i 

comunitàries, per tal d’ajudar a que les persones donin resposta a les seves 

necessitats gràcies al suport del seu entorn més proper i de la xarxa de relacions que 

puguin establir (P8: P3 – 8:19 i P9: P4 – 9:25). 

De les persones entrevistades, set es van atrevir a dir quin percentatge de temps de 

servei s’estava dedicant a fer un treball més socioeducatiu o quin a gestionar 

prestacions i ajuts. La mitjana de les set opinions va donar que un 53% del temps dels 

professionals es dedica a la gestió de les prestacions/ajuts i que el 47% del temps es 

dedica a fer un treball socioeducatiu.  

Tot i això, si es desgrana la mitjana anterior, tres de les persones entrevistades 

consideraven que el percentatge de temps de gestió de prestacions estava entorn del 

78% del temps (P7: P2 – 7:37; P6: P1 – 6:40 i P3: E3 – 3:50), dues persones 

consideraven que es dedicava la mateixa proporció a una cosa que a l’altra (P8: P3 – 

8:20 i P11: P6 – 11:9) i les altres dues avalaven que només es dedicava un 18% del 
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temps a fer gestió de prestacions i que la resta de temps es feia treball socioeducatiu 

(P9: P4 – 9:27 i P10: P5 – 10:28). 

A aquestes dades, cal afegir que dues de les persones entrevistades (diferents de les 

anteriors) van manifestar que el temps que ocupava la gestió de prestacions i ajuts era 

molt elevat, tot i no aventurar-se a donar un percentatge (P4: E4 – 4:45 i P7: P2 – 

7:36); i dues més de les persones entrevistades van manifestar que hi havia un 

equilibri entre les dues direccions, però que això anava variant segons el moment de 

l’any, el territori on es treballa, el perfil professional que s’ocupa o l’enfocament que té 

el professional respecte de la feina (P13: P8 – 13:18 i 13:56 i P14: P9 – 14:35 i 

14:36).  

Altres persones entrevistades comentaven que el problema de la gestió de prestacions 

i ajuts era la quantitat de burocràcia que suposava fer un tràmit i la manca de bones 

eines que facilitessin la feina. Caldria optimitzar els processos de gestió per evitar la 

pèrdua de temps amb aspectes que no generen un valor afegit a la persona o al treball 

del professional (P1: E1 – 1:27 i 1:28).  

Per acabar aquest tema, dues de les persones entrevistades es preguntaven qui havia 

de decidir la direcció que havia de prendre el servei: els professionals, l’equip o la 

direcció. Consideraven que l’última responsabilitat sempre quedava en el professional i 

no sabien si això era el més correcte (P3: E3 – 3:50 i P10: P5 – 10:29).  

Tot i el que s’ha comentat, la majoria de les persones entrevistades van optar per 

exposar quina era la seva idea en relació amb la direcció òptima que havien de tenir 

els serveis. Consideraven que la direcció no estava enfocada en una o altra opció 

(gestió de prestacions/ajuts o treball socioeducatiu), sinó en la combinació de les dues 

per a donar resposta a les demandes socials.  

Tot i això, el pes de la intervenció pivota en un treball socioeducatiu (P9: P4 – 9:26), 

entenent la prestació o ajut (i en conseqüència la seva gestió) com una eina més per a 

facilitar el pla de treball amb la persona/família (la intervenció més social amb 

aquesta). És a dir, s’entenia la prestació com un element d’ajuda però no com una 

finalitat (P14: P9 – 14:37). L’expert 1 ho explicava d’aquesta manera (P1: E1 – 1:25): 

“És la vostra crossa [les prestacions o ajudes], eina en la que us podeu «apoiar» per 

fer un treball social que realment canviï les coses (...)”; i l’expert 3 ho complementava 

dient (P3: E3 – 3:49): “A llarg termini és més efectiu treballar des d’aquest model més 

relacional que no des de donar un ajut. Que de vegades aquesta prestació és una 
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estratègia per tu poder establir vincle i tal, molt bé, però una prestació per si mateixa 

no té sentit.”  

En el fons, es comentava que els ajuts econòmics facilitaven, en un inici, establir el 

vincle amb la persona, ja que com deia el professional 7 (P12: P7 – 12:19), “si fer 

tràmits m’implica poder treballar amb una família, faré els que facin falta. Forma part 

de la nostra feina, és inevitable, no (?), suposo. No podem pas no fer tràmits o no 

podem pas dir “té els tiquets”, no. Bé, tot té un procés i això també educa a les 

famílies.” El professional 1 en feia una metàfora (P6: P1 – 6:39): “Bé, és el peix [la 

prestació o ajut], és la canya. No he negat mai el peix, però sempre he dit que mentre 

mengem el peix veiem com es fa servir la canya, perquè si no, el que queda és que et 

donen l’ajut i ja està.”  

A tot això, l’expert 1 afegia (P1: E1 – 1:26): “No sé per què se’ns perden aquestes 

ganes, il·lusió, confiança en que podem treballar amb les famílies d’una altra manera i 

que secundàriament aportem allò, el recurs, quan és necessari, però un recurs 

adequat, mil·limetrat (no per sempre), que no creï dependència.”  

Per tant, com deia el professional 1 (P6: P1 – 6:39), les prestacions i els ajuts són 

importants per a les persones amb més necessitats, però és essencial el treball més 

educatiu i social per tal de capacitar-les, per aconseguir-ne la plena autonomia 

funcional i relacional. A més, el professional 8 (P13: P8 – 13:19) aportava que cada 

època o període de temps duia a necessitats i tipus de treball diferents i que ara 

tocava viure un moment en el qual predominava la tramitació de prestacions i ajudes, 

tot i la necessitat de poder disposar de més temps per donar una atenció diferent a les 

persones o famílies. 

En aquests moments, doncs, pot ser interessant provocar altres tipus de demandes, 

dirigir els serveis cap a un treball més preventiu i més proper a la comunitat per anar a 

buscar els problemes o les necessitats sense haver d’esperar que arribin al servei i es 

converteixin només en demandes econòmiques o de serveis (P8: P3 – 8:22).  

A més, el professional 1 (P6: P1 – 6:37) comentava que la direcció òptima de SBAS 

estava en tres pilars de treball fonamentals: àmbit socioeconòmic (control social i 

gestió de prestacions i ajuts), àmbit socioeducatiu (treball de capacitació amb les 

persones o famílies) i àmbit sociosanitari (treball conjunt entre l’àmbit social i el 

sanitari).  

Però, per acabar, es comentava que enfocar el treball d’aquesta manera (el treball 

socioeducatiu com a base i les prestacions com a eines de treball) volia dir més 
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dedicació de temps per part dels professionals (P3: E3 – 3:49); una convicció ferma 

per part de la direcció del servei que aposti per fer aquest tipus de treball (P4: E4 – 

4:43 i 4:48; P3: E3 – 3:48 i P1: E1 – 1:24); un increment de professionals per reduir la 

ràtio professional/usuari i així garantir una intervenció de més qualitat (P7: P2 – 7:35); 

una revisió del treball que s’està fent amb les persones o famílies que presenten un 

risc social i amb les que tenen necessitats només econòmiques per prioritzar les que 

es considera que tenen més necessitats (P4: E4 – 4:46); i una bona gestió dels tràmits 

per optimitzar el temps dels tècnics i evitar que facin moltes accions administratives 

(P2: E2 – 2:28 i 2:31). 

5.2.3 Enfocament dels serveis bàsics d’atenció social 

Un cop analitzats aspectes de gestió i direcció dels SBAS, en aquest apartat 

s’analitzarà l’enfocament prioritari dels serveis, és a dir, si els serveis enfoquen les 

intervencions socioeducatives posant com a centre les problemàtiques i les necessitats 

de les persones o famílies o, pel contrari, enfoquen el centre de les intervencions en la 

persona i el seu entorn. Relacionat amb això, també es valora si els professionals 

tenen més coneixement d’un o altre enfocament. Per acabar, s’aporten les propostes 

sobre quin seria l’enfocament òptim de les intervencions socioeducatives a SBAS. 

Dels pronunciaments que hi va haver sobre un o altre tipus d’enfocament, cal dir que 

en el 82% dels casos es va considerar que els SBAS centraven les seves 

intervencions en la problemàtica i les necessitats. En el cas de la formació que tenen 

els professionals, la meitat de les opinions van anar encarades a considerar que la 

formació se centra en les problemàtiques i necessitats i l’altra meitat a dir que se 

centren en la persona i el seu entorn.  

Concretament, doncs, es considerava que el servei està centrat a treballar les 

problemàtiques i les necessitats que presenten les persones. Bàsicament, valoraven 

que això és així pel marc legal del servei, per no avaluar contínuament, per treballar a 

partir de demanda-resposta, pel volum de casos i per la gestió que es fa del temps, 

entre altres.  

El marc normatiu i organitzatiu del servei porta a enfocar el treball a les problemàtiques 

i necessitats de les persones o famílies, ja que, com comentava el professional 1 (P6: 

P1 – 6:44), “(...) la concepció del paper dels serveis i dels professionals 

claríssimament et porta a la primera [enfocament centrat en problemàtiques i 

necessitats].” També ho fa tenir una normativa (Llei i Cartera) rígida i burocràtica que 

dificulta encara més poder fer un treball que no estigui encarat a la gestió de les 
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prestacions o ajuts que s’hi recullen i que porten a prioritzar l’assistència a la persona i 

no tant el treball per a capacitar-la (P2: E2 – 2:32 i P6: P1 – 6:49). I el professional 1 hi 

afegia (P6: P1 – 6:46): “(...) el sistema està muntat per mantenir la cronicitat perquè és 

molt més fàcil viure del peix cada dia.” A més, la història del servei ha fet que la 

població el veiés com un dispensador de recursos i això ha provocat que no es donés 

tanta importància a l’altre tipus de treball (P8: P3 – 8:23). 

Alhora, el servei està enfocat a treballar a partir de demanda-resposta reactiva i 

immediata i això dificulta altres tipus de treball de més proximitat amb les persones o 

famílies. Aquest enfocament va lligat, en part, amb la realitat actual de la societat 

(individualisme, immediatesa...) i amb la manca de necessitats bàsiques, que porten a 

resoldre les qüestions més urgents i a no poder dedicar tant de temps al treball 

personal de capacitació amb la persona/família, que es pot fer només quan es poden 

trobar espais continuats per conèixer-los a fons (P2: E2 – 2:29; P13: P8 – 13:20 i P7: 

P2 – 7:41 i 7:43). 

Lligat amb això, el temps que tenen els professionals i el volum de casos que porten 

també provoca que les intervencions s’enfoquin a resoldre demandes i 

problemàtiques. Com s’ha vist en l’apartat anterior, el treball de gestió de prestacions i 

ajudes ocupa bona part del temps dels professionals i, per tant, centren el treball a 

resoldre problemàtiques tramitant ajuts, serveis o prestacions. Això dificulta trobar el 

temps per fer un treball diferent amb la persona/família, tot i que s’intenta fer en els 

moments que disminueixen les demandes relacionades amb tràmits (P2: E2 – 2:30 i 

P14: P9 – 14:40). 

A més, s’opinava que les problemàtiques o les necessitats són la porta d’entrada al 

servei (o l’efecte crida). L’expert 1 exposava (P1: E1 – 1:29): “Per mi els problemes i 

les necessitats són l’ham per el qual les persones venen”; el professional 4 explicava 

(P9: P4 – 9:28): “(...) a nivell de SS el canal d’entrada, quan ve una persona, sempre 

la seva demanda va amb un problema o una dificultat. Normalment aquesta és la porta 

d’entrada (...). Hi ha una demanda, exposada i justificada, que jo veig com un 

problema (...)”; el professional 5 deia (P10: P5 – 10:30): “(...) sóc tècnica de 

tractament, per tant quan m’arriben a mi és perquè hi ha una problemàtica.” 

Tot i això, el professional 4 (P9: P4 – 9:28) afegia en el seu discurs que per treballar 

les problemàtiques i les necessitats es partia de les potencialitats, les habilitats, les 

capacitats, les responsabilitats i les possibilitats de canvi de les persones. Per tant, la 

base era la problemàtica, però el treball es feia a partir del coneixement de la persona i 

l’entorn.  
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També cal dir que les dificultats per avaluar el servei i les intervencions són un aspecte 

que condiciona que s’estigui actuant des de fa molt temps en les problemàtiques i 

necessitats, tot i veure la urgència de modificar-ho cap a un treball més centrat en la 

persona (P6: P1 – 6:46). El professional 9 ho explicava d’aquesta manera (P14: P9 – 

14:39):  

“Per tant, cal revisar-nos molt en la tasca que fem, sobretot en aquells casos de llarga durada, 

perquè sense voler anem al problema. Com que la persona et diu “mira què m’ha passat” i tu 

tens aquell objectiu, aquella finalitat, ho has parlat amb ell (...), però després allò altre... T’has de 

revisar molt sovint perquè si no tenim tendència a la demanda específica, immediata (...) I perquè 

a vegades no estructurem els plans de treball: els escrivim un dia, no els revisem, no ens els 

mirem (...).” 

D’altra banda, la formació que tenen els professionals prenia un pes important a l’hora 

de decantar-se per escollir un enfocament o altre. Com deia el professional 3 (P8: P3 – 

8:23), “(...) la diplomatura va encarada a treballar la problemàtica i les necessitats (...).” 

Però no només es dona aquest tipus d’enfocament en el pla docent dels estudis, sinó 

que també hi ha la demanda explícita dels alumnes. Ho explicava l’expert 2 (P2: E2 – 

2:34 i 2:37): “Jo quan feia de professor em deien cada vegada més “quines ajudes hi 

ha, com es pot fer...”. Jo veia que els educadors (...) ara ja s’apalanquen darrere una 

taula, anar darrere la gent... i, llavors, per això s’han fet crítiques bastant dures a les 

universitats per donar aquest enfoc (...) jo veig inclús a primer curs que els estudiants 

quan venen van amb la idea aquesta.” 

A més, no només la formació de base estaria encarada a treballar problemàtiques o 

necessitats concretes, sinó que també ho està l’oferta de formació permanent dels 

professionals en actiu. Com comentava el professional 1 (P6: P1 – 6:54), “jo crec que 

amb els anys ens estem especialitzant amb el coneixement de problemàtiques. O, ho 

poso amb exemples, a nivell de formació quan tu mires els programes de formació 

permanent van molt més enfocats a això, a com abordar problemàtiques que a com 

treballar amb les persones.” I aquesta idea es reforçava amb el professional 5 quan 

explicava (P10: P5 – 10:33): “(...) la formació que fem és més encarada a la 

problemàtica concreta, fem maltractaments, no fem tot lo altre.”  

Tot i considerar que l’estructura dels serveis i la formació contribueixen a enfocar les 

intervencions cap a resoldre problemàtiques i necessitats, l’expert 2 i el professional 3 

(P2: E2 – 2:36 i P8: P3 – 8:24) afegien que també és una forma de treballar més 

còmoda i fàcil, tot i que l’altre tipus de treball pot ser més gratificant i òptim a la 

pràctica. Tot i això, es considerava que s’estava començant a notar un cert canvi en la 

manera de treballar, sobretot per la insatisfacció dels professionals d’enfocar el seu 
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treball en la gestió de recursos o ajuts (P3: E3 – 3:54), com també en el tipus d’oferta 

formativa que comença encarar-se més a temes d’apoderament o de treball sistèmic 

(P10: P5 – 10:33). 

Lligat amb aquest canvi d’enfocament, el 18% de les persones entrevistades que es 

van pronunciar consideraven que l’enfocament de les intervencions socioeducatives a 

SBAS estava centrat en la persona i en el seu entorn. 

Avalaven la seva tesi dient que la base del treball en el camp social ha estat sempre 

l’acompanyament a la persona/família i al seu entorn. Aquesta forma d’entendre el 

treball s’ha conservat i, en aquests moments, existeixen molts professionals que tenen 

una visió crítica de la tasca que s’està fent actualment al servei. Són coneixedors que 

en aquests moments s’han d’atendre les necessitats més bàsiques de les persones, 

però no obliden que sempre que es pugui han de fer un treball d’acompanyament i 

suport. 

L’expert 5 ho comentava de la següent manera (P5: E5 – 5:29): “(...) En el fondo, es 

decir, mira, yo soy un profesional de alto valor añadido, solamente que en ese 

momento tengo que sacar el agua a cubos, pero no pierdo de vista que en cuando 

puedo, o tengo una oportunidad, en cuando tengo achante, pues yo también incorporo 

otros valores y otras capacidades (…).” Tot i això, l’expert 4 (P4: E4 – 4:49) alertava 

que cal tenir molt clar el límit de fins a on es coneix la persona per no sobrepassar-lo i 

caure en nivells de paternalisme que no són positius en una intervenció.  

A més, la meitat de les persones entrevistades que es van pronunciar respecte de la 

formació de base i permanent dels professionals consideraven que s’estan impartint 

continguts formatius encarats a conèixer i atendre la persona, la família i la comunitat 

(P7: P2 – 7:42 i P14: P9 – 14:41 i 14:42), continguts com “(...) treballar de forma 

grupal, acompanyament, treballar des de la relació, des de la pròpia persona...” (P9: 

P4 – 9:31). Tot i això, l’expert 1 (P1: E1 – 1:31) feia un exercici d’autocrítica des de la 

visió de la universitat i comentava que, tot i intentar treballar aquesta visió més global 

del treball amb la persona i l’entorn, potser no s’estava fent prou bé: 

“Jo diria que procurem força que hi hagi aquest coneixement o que surtin formats amb aquest 

tipus de treball que comporta el coneixement de les persones més enllà del recurs, etc., no del 

tractar per problemàtiques. 

El que passa és que potser no arribem prou a fons o no ens en sortim prou bé, no ho sé. És 

veritat que hi ha certes condicions per fer això i, deixa’m ser crític, potser nosaltres mateixos no 
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som prou rupturistes a l’hora de muntar formats de docència que treballin més aquesta globalitat. 

Potser ens fa una mica de por. 

Penso que això que tu planteges, possiblement, s’hauria d’enfocar d’una forma més lenta, més 

propera a la realitat, però no sabem com fer-ho perquè vulguis o no et costa portar gent. No pots 

fer aquests models amb l’ensenyament avui dia, models molt aplicats a la pràctica no es permet 

en el nostre camp.” 

Finalment, el professional 3 (P8: P3 – 8:25) deia que era una moda el fet que aquest 

tipus de formació sigui la més demanada i que s’ofereixen gràcies als interessos 

personals dels professionals. En el fons, això significa que els canvis formatius venen 

donats, sobretot, pels interessos particulars dels professionals i no tant per un interès 

col·lectiu en favor d’un canvi en la metodologia de treball.  

Diferents persones entrevistades es van aventurar a posicionar-se sobre quin hauria 

de ser l’enfocament òptim de les intervencions a SBAS. Quasi la majoria de les 

opinions anaven encarades a combinar els dos enfocaments anteriors i a potenciar les 

intervencions basades en la prevenció i no tant en el tractament. Per tant, el centre de 

les intervencions ha de tenir el seu equilibri entre la demanda que tenen les persones 

o famílies en forma de problemàtica o necessitat i la metodologia de treball centrada

en la persona (potencialitats i fortaleses en lloc de mancances i debilitats). Algunes 

aportacions en relació amb aquesta idea van ser: 

P12: P7 – 12:21 

“Jo diria que és un equilibri. La persona ve aquí perquè té dificultats, té necessitats i té 

problemàtiques i la nostra feina està en descobrir les potencialitats i fer-les-hi veure i, a partir 

d’aquí, pots treballar.” 

P11: P6 – 11:10 i 11:12 

“La problemàtica, sigui per detecció directa o indirecta, ens condueix a fer un treball d’intervenció 

individual, familiar i comunitari. Evidentment va dirigit a la persona com a subjecte i integrant d ’un 

col·lectiu familiar i d’un entorn social. (...) Tant les problemàtiques socials com el perfil de les 

persones que es tracten són indicadors que permeten conèixer i identificar les necessitats 

psicosocials.” 

A més, com s’ha dit, les problemàtiques i les necessitats són els factors que inicien 

una intervenció (P9: P4 – 9:30), però això no impedeix el fet de poder treballar amb les 

persones o famílies des del punt de vista de les “capacitats, des de la globalitat de la 

persona, des de l’apoderament, des de la seva pròpia voluntat de sortir-se’n” (P1: E1 – 

1:30) i reconvertir les problemàtiques en potencialitats (P9: P4 – 9:29). 
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Aquests factors són la porta d’entrada al servei, i més en aquests moments de crisi 

econòmica i social que fan aflorar les necessitats més bàsiques de les persones o 

famílies, però per donar-hi resposta cal treballar d’una forma més comunitària (com ja 

s’ha dit en altres apartats) i trobar l’equilibri entre la gestió d’ajuts i el 

suport/acompanyament a les persones (P11: P6 – 11:11 i P13: P8 – 13:21).   

Per això, diferents persones entrevistades consideraven que l’enfocament dels SBAS 

hauria d’estar centrat en un treball més preventiu amb la població (P10: P5 – 10:32 i 

P6: P1 – 6:48) i, posteriorment, amb un treball de tractament més proper a la persona, 

basat en el suport, l’acompanyament i l’ajut (P9: P4 – 9:30). Com deia el professional 

1, la preocupació del servei no hauria de ser tant quants ajuts es donen, sinó quin 

impacte té el treball que s’està fent al servei, i posava l’exemple següent (P6: P1 – 

6:45): “Per tant, la qüestió no és “a quants nens hem pagat el menjador”, la qüestió és 

“escolta, aquesta generació és la tercera que ajudem, què ha fallat (?)”, perquè no ens 

hem ensortit amb la primera, amb la segona i tenim la tercera ja (?).” 

El treball posterior de tractament hauria de basar-se en plans de treball curts, amb 

objectius clars i assumibles, i amb una avaluació continuada; caldria identificar les 

necessitats i treballar per potenciar les capacitats de les persones, tot oferint-los els 

recursos que necessiten (P4: E4 – 4:57), i vetllant pel seu apoderament (P3: E3 – 

3:51). 

Per acabar, es parlava que els enfocaments depenien, en part, dels professionals, de 

la seva experiència professional o del tipus de cas que estaven treballant (P3: E3 – 

3:53 i P4: E4 – 4:50). Com deia l’expert 3 (P3: E3 – 3:53), “jo crec que depèn molt del 

model teòric o de la manera de veure el treball social, la feina, i penso que també, a 

vegades, hi ha situacions que es diu que pots treballar la persona en aquest estil 

d’autonomia i en altres has d’estar allà, també depèn del cas.” En aquests moments, 

com s’ha dit, alguns professionals no estan contents amb la manera de treballar 

burocràtica i encarada a la gestió de prestacions i ajuts, ja que veuen que si es fa un 

treball més intens amb la persona/família els resultats són molt millors (P3: E3 – 3:56). 

Per això, algunes de les persones entrevistades notaven que aquesta inquietud estava 

fent canviar la manera d’enfocar els SBAS. 
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5.3 Anàlisi entorn de la intervenció socioeducativa als serveis bàsics 

d’atenció social 

En aquest tercer bloc s’analitza l’opinió entorn de la intervenció socioeducativa als 

SBAS. Concretament, s’analitzen 5 famílies de dades18 que són: 1) coneixement de la 

persona atesa, 2) tipologia de les persones ateses, 3) fases durant el procés 

d’intervenció, 4) vivències de les persones ateses i 5) valoració de les intervencions. 

Cada una d’aquestes famílies de dades va tenir diferents codis a analitzar, 

concretament 25 codis en total. El següent diagrama resum pot ajudar a visualitzar les 

famílies, els codis analitzats i la relació entre ells: 

FIGURA 4. Anàlisi entorn de la intervenció socioeducativa a SBAS

*Font: elaboració pròpia.

18
 Per família de dades s’entenen les unitats de registre utilitzades per analitzar les informacions extretes de les 

entrevistes (vegeu l’apartat 4.2.5 de la tesi «Anàlisi qualitativa de les dades»).
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Llegenda: 

Cercle lila 
Unitats de registre o 
famílies de dades 

Fletxes 
vermelles 

Relació del codi amb la unitat de registre o família 
de dades corresponent 

Cercles de dades 
grises 

Codis de dades 
Fletxes 
negres 

Associació entre diferents codis. Aquestes 
associacions poden ser de dues menes: un codi 
com a part d’un altre (“is part of”) o un codi 
associat amb un altre (“is associated with”) 

5.3.1 Coneixement de la persona atesa i del seu univers (entorn) 

Per començar a reflexionar entorn de la intervenció socioeducativa que es fa a SBAS 

s’analitzarà la informació obtinguda en relació amb el coneixement que les persones 

entrevistades creuen que tenen els professionals sobre les persones ateses i el seu 

entorn (univers temàtic i lèxic) abans d’elaborar un pla de treball.  

El 33% de les respostes obtingudes mostraven indefinició sobre el grau de 

coneixement que podien tenir els professionals i, alhora, el mateix percentatge 

opinaven que el grau de coneixement era baix. També, el 75% de les respostes es 

decantaven per considerar que es coneixia molt més la persona que el seu entorn, el 

qual es treballava i es coneixia poc. 

Concretant, al 33% de les persones entrevistades se’ls feia difícil definir quin grau de 

coneixement tenen els professionals de les persones ateses abans d’elaborar un pla 

de treball. Es considerava que aquest grau variava segons el tipus de cas, segons el 

temps de treball de què es disposa per fer-ne el seguiment, segons la metodologia de 

treball que utilitza el professional, o segons la demanda que fan les persones (P1: E1 

– 1:33; P3: E3 – 3:57; P4: E4 – 4:58; P13: P8 – 13:26; i P14: P9 – 14:45).

Alguna justificació al respecte l’explicava l’expert 1 (P1: E1 – 1:33): “(...) cada 

professional és diferent i se situa diferent respecte això; però inclús particularment en 

cada professional també té els dos casos: casos que coneix molt més perquè l’han 

obligat a treballar-hi molt més i casos en els que per impossibilitat de temps, perquè li 

ha semblat que no calia aprofundir tant, o perquè (som humans) no em cau tan bé, els 

hem deixat més”; o el professional 8 (P13: P8 – 13:26): “Depèn del cas i depèn del 

tipus d’intervenció que fas. Cada educador penso que treballa diferent en aquest 

sentit: alguns de seguida necessiten tenir plans d’intervenció i hi ha gent que no en fa 

però el té aquí [cap], hi ha gent que en fa amb uns i altres no. Depèn dels casos: hi ha 

casos que et demana fer una intervenció més ràpida i, per tant, el pla s’ha d’anar 

construint sobre la marxa, i d’altres amb els que t’hi pots recrear més.”   
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A més d’aquestes justificacions, el professional 9 aportava una definició molt acurada 

sobre el tipus de plans de treball que es podien fer en funció del motiu de la demanda, 

cosa que, alhora, ajudava a entendre el grau de coneixement que s’havia d’aconseguir 

de la persona atesa en cada situació (P14: P9 – 14:45): 

“(...) si és una persona que té una situació molt delimitada, on les mancances són mínimes, on el 

què necessita és un reforç amb un recurs o una orientació, aquest quasi bé pot sortir amb dos o 

tres [entrevistes]. Fer una valoració amb una miqueta de cara i ulls i ja està fet. 

Si la situació és de control, perquè hi ha uns infants, perquè hi ha una persona gran amb risc, t ’hi 

poses. Després ja ho modificaràs, però allà ja comences a tenir uns objectius. El primer és 

protegir bé i, llavors, aquests són els que de vegades fas molt de pressa i després modifiques 

molt, però, clar, des d’un principi dius “aquí hi he de ser” (...).  

I quan són aquelles situacions amb més desestructures o coses més latents, aquí sí que a 

vegades jo penso que cal un procés més llarg. Però tenir un primer pla de treball amb dos o tres 

entrevistes molt simple (...) i, llavors, amb això pot haver-hi petits previs i després, segons 

necessitat de la persona, has de fer aquell pla de treball.” 

A aquesta explicació s’hi pot afegir l’aportació del professional 8 (P13: P8 – 13:26), 

que comentava que un pla de treball és dinàmic, ja que les persones canvien 

constantment i apareixen nous inputs que fan replantejar-se constantment els objectius 

marcats. Per això és bo estar molt atents i molt propers a la persona per conèixer-la i 

ajustar la intervenció en cada moment. 

Tot i això, tant l’expert 4 com el 5 reflexionaven sobre on és el límit del coneixement 

d’una persona en una intervenció, ja que consideraven que no és necessari ni òptim 

haver-ho de saber tot d’una persona per fer un bon acompanyament i suport (P4: E4 – 

4:58; P12: P7 – 12:26 i P5: E5 – 5:32). L’expert 4 ho explicava d’aquesta manera (P4: 

E4 – 4:58): “(...) jo crec que també (...) la clau és què hem de conèixer i què no hem de 

conèixer i fins a on hem d’arribar a nivell de profunditat i, llavors, (...) el que hem de 

conèixer és a on podem intervenir i el que necessitem per intervenir.” Trobar aquest 

límit és el que garanteix poder mantenir el dret a la dignitat i a la intimitat d’una 

persona. 

Amb el mateix percentatge, les persones entrevistades es decantaven per considerar 

que els professionals tenien un grau baix de coneixement de la persona atesa i del seu 

entorn quan elaboraven un pla de treball (P1: E1 – 1:34; P2: E2 – 2:38; P6: P1 – 6:60 

i 6:65; i P8: P3 – 8:43).  

El professional 3 feia un resum dels diferents motius que portaven a aprofundir poc en 

aquest coneixement (P8: P3 – 8:43): “(...) per falta de temps, per desconeixement, per 
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por (no em fico en aquest terreny a preguntar segons què perquè em fa por el que 

pugui contestar), també podem donar la responsabilitat a l’usuari (jo li faig una sèrie de 

preguntes i l’usuari no m’entén), (...) el fet d’estar molt tancats al despatx i no estar 

pròxims al barri (...), etc.”; i l’expert 1 i el professional 1 afegien que moltes vegades es 

tendeix a buscar un recurs o un servei que doni resposta a la necessitat o 

problemàtica en lloc de treballar a fons amb la persona i el seu entorn (estímul-

resposta), cosa que podria donar lloc a resoldre la demanda sense necessitat d’un 

recurs més enllà del treball del professional (P1: E1 – 1:34 i P6: P1 – 6:60). 

Alhora, el professional 1 aportava dos aspectes més. Un era el motiu que fa mantenir 

aquest grau baix de coneixement, tot i la necessitat expressada dels professionals 

d’incrementar-lo per millorar les intervencions (P6: P1 – 6:60): “(...) vol dir un nivell de 

detall, de deteniment, d’inclús implicació professional-personal que va molt més enllà 

de l’encàrrec i inclús del que molts professionals volen”; i el segon era la idea que es 

coneix poc les persones perquè són aquestes qui governen la informació i el grau de 

coneixement que volen que els professionals tinguin d’elles (P6: P1 – 6:65): “(...) 

coneixem de la persona allò que la persona deixa que coneixem. És a dir, malgrat ens 

sembli, qui governa les entrevistes, en la majoria dels casos, són les persones, no són 

els professionals” (aquesta última idea també era compartida pel professional 7, P12: 

P7 – 12:26).  

Tot i això, si es mirés en termes econòmics, la inversió que suposa fer un treball intens 

i continuat amb una família podria eliminar futures intervencions amb els seus 

descendents. Per tant, una inversió en la qualitat de les intervencions suposa estalvis 

posteriors (P6: P1 – 6:61). 

Per altra banda, el 17% de les respostes consideraven que hi havia un grau alt de 

coneixement de la persona i el seu entorn (P6: P1 – 6:61; P7: P2 – 7:62 i 7:63; P9: P4 

– 9:46; i P10: P5 – 10:34) i que el definia l’estil de treball del professional i el vincle

que s’estableix amb la persona. Per exemple, el professional 2 comentava (P7: P2 – 

7:63): “(...) depèn del que et deixin ells. O sigui, per fer un bon pla de treball i per 

poder-hi treballar bé, jo penso que depèn molt també del feeling i de la voluntat que 

tinguis amb aquesta família”; o el professional 4, que opinava (P9: P4 – 9:46): “(...) 

això depèn de l’estil de cadascú. Hi ha gent que és més ordenada a nivell de plasmar 

objectius, però jo penso que el primer que has de fer és una bona primera rebuda, 

veure els diferents àmbits (...) i després, a posteriori, d’un temps determinat (...) 

abordem un pla de treball i li presentem a la família (...).”  



~ 154 ~ 

I, per acabar, l’últim 17% de les respostes afirmaven que els professionals tenien un 

coneixement mitjà de les persones i el seu entorn (P8: P3 – 8:44; P11: P6 – 11:14 i 

P12: P7 – 12:26), ja que, com deia el professional 3 (P8: P3 – 8:44), “(...) es té un 

coneixement parcial. (...) en el moment que et marques el pla de treball, penso que 

està totalment esbiaixada la informació que tu tens.” 

A tot això cal afegir, però, que el 75% de les respostes aportaven que quan es parlava 

del grau de coneixement es feia referència sobretot a la persona i no tant a l’entorn. És 

a dir, que els professionals coneixen poc l’entorn en el qual una persona viu 

(coneixement superior de la persona enfront de l’entorn). Com manifestava el 

professional 3 (P8: P3 – 8:26), “(...) penso que l’entorn de la persona no (...). Penso 

que, per una banda, el barri el coneixem per les informacions que tu tens d’aquell barri 

en concret. En relació a la família, moltes vegades no s’incorpora en el pla de treball 

(...). No s’incorpora a la família, ja sigui nuclear o extensa. (...) I amb la resta de 

xarxa... (...) No es coneix.”  

L’entorn no es coneix, s’escapa de les informacions que tenen els professionals per 

distància, per resistències de les persones usuàries, per no tenir-ho incorporat com a 

punt bàsic del treball diari, per manca de temps del professional, per fiar-se 

d’informacions preconcebudes de zones o barris de la ciutat, per manca de flexibilitat 

horària dels professionals o per excés de burocratització, entre altres (P7: P2 – 7:44; 

P11: P6 – 11:13; P2: E2 – 2:39; i P13: P8 – 13:27).  

A tot això, l’expert 3 aportava que s’hauria de treballar més amb el conjunt familiar i 

l’entorn (tot i la dificultat que això suposa), ja que treballar la persona com a un individu 

aïllat elimina possibilitats de resposta que podrien venir donades per la seva pròpia 

xarxa familiar o social (P3: E3 – 3:59). Una de les dificultats importants a treballar és la 

por de perdre el domini de la intervenció que poden sentir els professionals si 

incrementen la implicació amb la persona usuària (P6: P1 – 6:63).  

En aquest sentit, algunes de les persones entrevistades aportaven diferents idees de 

com hauria de ser realment el treball amb l’entorn per evitar centrar-se només en la 

persona: 

P3: E3 – 3:58 

“(...) tu pots conèixer (...) les zones, parlar amb la gent (...), doncs estar més proper a les 

dinàmiques del barri. Perquè tu estàs treballant allà, segurament no vius allà, però la manera de 
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conèixer tot això i entendre millor la dinàmica és estar amb la gent que estan als barris, i estan 

amb les activitats, els conflictes, i parlar amb la gent (...).” 

P1: E1 – 1:35 

“De conèixer si la família està en aquests blocs, d’aquell barri, d’aquella escola, amb què es deu 

trobar i una mica aprofitar coses que tu coneixes (...). Si tu d’alguna manera et venen molta gent 

d’aquell bloc, però no ets capaç d’haver copsat quina dinàmica es produeix allà (...) se’t fa difícil 

conèixer.” 

P6: P1 – 6:623 

“Jo crec que s’hauria de fer i són coses que s’han anat perdent. (...) anàvem molt més al domicili, 

fèiem molt més entrevistes a l’espai, en el medi (...).” 

Algunes de les persones entrevistades justificaven el fet de no treballar amb l’entorn 

per evitar, d’aquesta manera, tenir prejudicis previs a parlar amb la persona 

interessada. Sobretot s’explicava en el cas dels pobles petits que en qualsevol 

moment poden arribar informacions, més o menys afortunades, de les persones 

usuàries per part del veïnat. En part, evitant l’exposició a l’entorn es garantia la 

possibilitat de tenir accions més pures i menys condicionades (P10: P5 – 10:35 i P13: 

P8 – 13:27 i 13:29).   

Tot i això, les persones entrevistades que consideraven que es coneixia per igual la 

persona i el seu entorn ho argumentaven dient que el treball en xarxa garantia que hi 

hagués proximitat amb els diferents agents del territori i aquests ajudaven a conèixer 

l’entorn de les persones ateses. Alhora, es considerava que els pobles petits tenien 

més avantatges en aquest sentit, ja que l’entorn s’identifica ràpidament (P9: P4 – 9:32; 

P12: P7 – 12:24 i 12:25 i P14: P9 – 14:48). 

Per acabar, el professional 4 resumia el treball que es fa per conèixer per igual l’entorn 

i la persona d’aquesta manera (P9: P4 – 9:32): “Per mi té molt pes com estigui una 

persona menor a nivell familiar, que l’escola, que el temps lliure, que l’entorn de caps 

de setmana que està amb la família extensa. Intentes ordenar la situació o veure com 

està, què fa, quin suport reben i, doncs, intentes parlar amb el centre de reforç o el 

casal o connectem amb caus (...).” 

Bones pràctiques per a conèixer la persona i el seu entorn 

Les diferents persones entrevistades manifestaven contínuament la necessitat i la 

importància de transmetre’s coneixement entre els professionals del camp social com 
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a estratègia per a millorar la pràctica, per a crear teoria i per a donar-se suport, entre 

altres avantatges.  

Per això, en aquest apartat s’aporten diferents estratègies o recursos de les persones 

entrevistades que consideraven positives per a conèixer les persones ateses i el seu 

entorn i apropar-s’hi. De les aportacions fetes, la idea estrella va ser que l’actitud del 

professional i la seva posició davant la persona i l’entorn és la base que pot ajudar o 

dificultar una intervenció.  

En relació amb aquest aspecte, més d’actitud o de postura davant la persona i l’entorn, 

s’apostava per donar molta importància a l’escolta, al respecte, a comprendre i 

entendre, a ser propers, a no precipitar-se i a tenir una actitud positiva i amable; tot, 

lògicament, partint de la base de treballar el vincle, a través de l’empatia, des de l’inici 

de qualsevol intervenció. 

La generació del vincle amb la persona és la base per a poder treballar temes 

complexos com els que es tracten a SBAS. El vincle està molt lligat a l’empatia envers 

els altres, al respecte cap a ells, a la generació de confiança mútua, i a la capacitat 

d’entendre i comprendre situacions per diferents que siguin dels propis pensaments; 

tot per arribar a fer un bon acompanyament i un bon suport a la persona (P3: E3 – 

3:69, 3:70 i 3:71). Per saber fer tot això, el professional 7 donava diferents exemples 

(P12: P7 – 12:33): 

“Generar confiança i proximitat. Jo tinc una cosa (...), parlo molt fluix a la gent (...) perquè penso 

que és una manera que la gent estigui tranquil·la, que la gent no s’esveri.  

(...) intentar ser dolça o ser amable, no ser brusca o eixuta així d’entrada, perquè la gent se senti 

a gust. (...) Una cosa molt tonta és que no em costa gens seure al seu costat (...) o no em costa 

gens que si estan plorant agafar-los la mà o fer-los una abraçada (...) Ser propera penso que és 

bàsic i que ells ho notin que ets proper.” 

A més, l’èmfasi es posava sobretot en l’escolta activa i en estar oberts i receptius 

durant una conversa (P1: E1 – 1:43; P2: E2 – 2:55; P9: P4 – 9:40; i P11: P6 – 11:21), 

idea que es resumia molt bé quan l’expert 1 comentava (P1: E1 – 1:47): “(...) tot passa 

per aquí, si no som capaços d’escoltar, d’entendre, de trobar el diàleg adequat a cada 

cas, a cada família, que no sigui ni paternalista ni despectiu o discriminador, això és un 

art”; però alhora aquesta mateixa persona comentava que: “(...) a vegades la gent no 

escolta, va amb el xip posat. Jo em trobo a professionals que diuen que quan entren 

per la porta ja saben el què, doncs una de dos: o ets Rappel o no me’n fio. S’hauria 

d’escoltar, d’aquella escolta activa que parlem en la formació i que ens ajuda a llegir 

entre línies, a llegir el context, etc.” (P1: E1 – 1:43).  
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Per tant, per molt que la importància d’escoltar l’altre sigui una premissa que tothom 

pot compartir, s’ha de remarcar perquè en les respostes de les persones entrevistades 

va quedar palès que no sempre s’hi dedica el temps suficient, ni s’adopta l’actitud 

necessària, per exercir una verdadera escolta activa.   

Relacionat amb això, es donava importància a respectar en tot moment la dignitat de la 

persona, sobretot a acceptar les decisions que les persones usuàries prenen i no 

devaluar-les pel fet de ser usuaris dels SBAS. Com explicava el professional 9 (P14: 

P9 – 14:64), “la persona que tinc al davant sempre la veig com un igual i si no l’hi puc 

veure faig l’esforç de col·locar-me-l’hi (...). El respecte a l’altre en tot: en la decisió, en 

el que fa, no jutjar mai.” Per tant, s’ha de treballar partint del respecte a la persona, el 

respecte a les seves decisions i el respecte envers la seva vàlua com a persona, tal 

com també apuntava l’expert 2 (P2: E2 – 2:55): “(...) penso que són aquest tipus de 

coses: el respecte a la dignitat (que penso que moltes vegades no es respecta), 

respecte a les decisions (que sempre ens pensem que el que pensem nosaltres és el 

millor per a aquella persona) i, la tercera, les capacitats (...). Amb aquestes tres coses 

canviaria el panorama (...).” Per això és important apostar per un canvi de mirada i 

remarcar les potencialitats i capacitats de les persones en detriment de les mancances 

o dificultats (P2: E2 – 2:55).

El professional 9 posava un exemple pràctic per ajudar a entendre i comprendre 

decisions que a priori són difícils de prendre (P14: P9 – 14:65): “(...) explica’t un misteri 

d’aquella persona, el misteri del per què fa allò i explica-te’l tu i si a tu et val no cal que 

ho tiris (...) El misteri no cal tirar-lo (...), em permet poder relaxar-me, no enfadar-me 

(...).”   

Una actitud positiva, d’ajuda, de proximitat i d’acompanyament facilita el vincle amb la 

persona i, en conseqüència, una millor predisposició al canvi. En aquest sentit, el 

professional 8 aportava alguns exemples (P13: P8 – 13:39 i 13:40): “Ser capaç de dir 

“et vull ajudar que siguis feliç, que te’n surtis (...)”, crec que això ajuda molt. Ajuda a 

que es relaxin i a que vegin que no estan aquí perquè els jutgin, sinó que hi ha una 

persona que m’entén i que vol aportar-me alguna cosa. (...) Actuar amb naturalitat, 

sense haver de pensar com li dic i com li «enchufo», i no és a veure com li «enchufo» 

sinó dir-li “et veig molt malament, què puc fer” i ja està. (...) ser més pròxim.”  

Un exemple de pràctica que treballa l’acompanyament i la proximitat al màxim nivell el 

posava el professional 1 quan explicava el funcionament dels Països Nòrdics (P6: P1 

– 6:74): “(...) quan arriba una persona estrangera en els municipis, durant dos mesos

(no sé si és dos cops a la setmana i tal), hi ha una treballadora social, algun 
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professional de SS, a veure com va el seu procés d’adaptació (tema d’escola, tema de 

feina...), com a element facilitador, d’introducció al municipi.” Aquesta pràctica pot 

estar allunyada en aquest moment de la realitat del nostre país, però se n’extreu la 

idea de la necessitat d’acompanyar les persones i, sobretot, de saber trobar el tipus 

d’acompanyament que necessita cada una i el seu límit per evitar confusions de rol 

(P3: E3 – 3:72). 

Un bon resum del contingut explicat fins ara serien les paraules de l’expert 2 (P2: E2 – 

2:55): “Si tu respectessis les persones, l’escoltessis, acceptessis les seves decisions i, 

sobretot, tinguessis en compte les seves capacitats, jo penso que canvia totalment.”  

A part de tot aquest aspecte més relacionat amb el vincle i l’actitud professional, altres 

bones pràctiques anaven encarades a la importància de fer una bona gestió del cas i 

del temps que s’hi dedica. En aquest cas es fa referència al fet que conèixer i 

concretar els tipus de casos i demandes que cada professional té ajuda a millorar el 

treball i a ser proactius en les intervencions en lloc d’atendre només la demanda. 

D’aquesta manera es poden decidir millor les prioritats d’intervenció dels serveis 

(quines situacions s’analitzen en profunditat, a quines es dedica una especial atenció, 

si es creen programes concrets...). Per això és bàsic conèixer els diferents àmbits de 

la vida d’una persona, fent prospecció i detecció directa i indirecta (P6: P1 – 6:74; 

P11: P6 – 11:23; i P1: E1 – 1:42 i 1:44). 

Pel que fa al temps, es considera que per fer una bona tasca cal dedicar-hi temps i, en 

alguns casos, això requereix un canvi en l’organització i gestió de la feina als SBAS. 

Com deia l’expert 2 (P2: E2 – 2:57), “(...) requereix que tinguis com a mínim mitja hora 

per atendre cada persona, no pots tenir cinc minuts només. Per tant, fixa’t que això 

implica canvis d’organització. No vol dir que necessitis més personal, sinó que és 

distribuir-los diferent.” El professional 4 manifestava precisament el problema de no 

tenir temps per adaptar-se als ritmes de les persones (P9: P4 – 9:41): “Una eina 

també és saber parar l’entrevista i aplaçar-la per un altre moment, que això és molt 

important perquè si no sí que tenim situacions molt tenses a vegades. El que passa és 

que això suposa un esforç, perquè (...) Fa tres anys em feia jo l’agenda, però ara me la 

fan. Intento quedar amb una família i veig que no tinc forats (...).” Per tant, és important 

dedicar el temps necessari a cada cas i situació (P14: P9 – 14:66). 

Tanmateix, s’explicava la necessitat de no precipitar-se en els diagnòstics ni en les 

decisions per evitar enfocaments poc encertats o poc adequats. Per això també es 

donava importància al treball en equip, a la necessitat de consultar-se, d’observar-se, 

de fer entrevistes conjuntes, de tenir referents i coreferents dels casos, etc., per tal 
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d’aprendre de les pràctiques dels altres i millorar, així, la pròpia; i, alhora, es 

considerava bàsica la formació i la supervisió contínua (P8: P3 – 8:34; P9: P4 – 9:40 i 

P14: P9 – 14:68). 

Per acabar, s’apuntaven de forma més puntual altres bones pràctiques, com ara la 

necessitat d’aprendre que hi ha persones que necessiten un treball assistencial, la 

utilització del silenci com una eina de treball, el fet d’entendre que el professional no és 

responsable de la persona usuària (P14: P9 – 14:62, 14:63 i 14:67), la importància de 

recollir dades per a millorar el servei (P11: P6 – 11:22), la utilització dels domicilis com 

a font d’informació valuosa per entendre la realitat (P10: P5 – 10:38 i P7: P2 – 7:56), 

la coordinació amb els agents del territori per a garantir un bon treball amb la persona 

(P10: P5 – 10:38), i la consideració dels espais i l’ambient del servei com un aspecte 

que pot ajudar al benestar de les persones usuàries (P7: P2 – 7:57).  

A més, es van apuntar dues pràctiques molt concretes però que són interessants de 

destacar. La professional 2 explicava una estratègia per a treballar amb els 

adolescents que comencen a presentar problemes amb la justícia (P7: P2 – 7:55): “(...) 

em funcionava molt el dibuix d’una escala (...). Dibuixava una escala amb varis 

esglaons. A baix hi havia la normalització i ells podien pujar per l’escala (anar 

delinquint) o baixar avall (recuperar l’espai normalitzat). (...) Sí que al veure l’escala és: 

estàs a temps de baixar l’esglaó, no és que hagis pujat i hagis d’anar pujant (...)”; i el 

professional 5 donava molta importància a observar in situ les persones i els entorns, 

siguin infants o persones adultes (P10: P5 – 10:38): “(...) quan vaig a una escola tinc 

ganes de saber què (...) passa quan està amb els seus iguals (...). A vegades 

t’expliquen una pel·lícula i aquest nen posat a un altre entorn no té res a veure. (...) O, 

una altra cosa, observacions al pati. Observar el nen quasi més que l’entrevista.”  

5.3.2 Tipologia de les persones ateses 

En aquest apartat s’explicarà la visió de les persones entrevistades sobre el tipus de 

persones que s’atenen a SBAS i s’apuntaran idees de com hauria d’enfocar-se la 

intervenció.  

Com es podrà veure, de les aportacions de les persones entrevistades es poden 

extreure diferents radiografies de les persones usuàries del servei segons 

problemàtica o necessitat, col·lectiu de població més treballat, procedència de la 

demanda, i posicionament de les persones usuàries davant la intervenció. Les 

definicions que van sortir són diverses, ja que les persones entrevistades manifestaven 
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que manca consens tècnic sobre la tipologia de persones ateses (segons el 80% de 

les respostes). 

Per començar, les definicions més habituals per explicar les persones que s’atenen al 

servei giraven entorn del tipus de problemàtica o necessitat que presenten. Aquesta 

dada no hauria d’estranyar, ja que a l’apartat 5.2.3 («Enfocament dels SBAS») s’ha 

explicat que habitualment el professional centra la seva intervenció en les 

problemàtiques i les necessitats. Per tant, pot ser lògic que centri la definició de 

tipologies i l’enfocament de les intervencions de la mateixa manera. 

TAULA 15. Tipologia de les persones ateses segons el tipus de problemàtica o necessitat

Segons el tipus de problemàtica o necessitat 

Econòmica 

P1: E1 – 1:36 

P2: E2 – 2:41 

P4: E4 – 4:59 i 4:61 

P5: E5 – 5:36 

P6: P1 – 6:66 i 6:70 

P7: P2 – 7:47, 7:48 i 

7:49 

P9: P4 – 9:33 

P10: P5 – 10:37 

P12: P7 – 12:27 

P14: P9 – 14:57 

“En aquests moments (...) hi ha molta gent que diguem-ne que abans era 

totalment normalitzada i que ara està condemnada a la marginació, si no es fa 

alguna cosa” (P2: E2 – 2:41) 

“Una de les coses que sí que estic veient en els últims vuit o deu anys és la 

necessitat d’orientar les economies familiars. La gent té la percepció que si no 

tens un nivell determinat de renda ets un fracassat, però és que, a més a més, 

el com gestiono els meus ingressos va en funció no de realment el que 

necessito (...), sinó de realment allò que la societat em diu (...)” (P6: P1 – 6:67) 

“El perfil actual, o no tenen ingressos o estan cobrant 426€ (...) o la totalitat del 

RMI o el complement del RMI (...) Això és molt assistencial (...)” (P7: P2 – 

7:47, 7:48 i 7:49) 

“(...) aquest per mi seria aquell (...) de dir: escolta, això amb una bona política 

econòmica del que és lo administratiu s’ho podria «pelar» tranquil·lament” (P6: 

P1 – 6:70) 

“(...) això s’aborda més a nivell individual” (P9: P4 – 9:33) 

“Persones que et venen com un recurs pur i dur, com un sobresou [les ajudes], 

(...) uns ingressos complementaris a nivell econòmic que a mi em garanteixen 

una mica de tranquil·litat (...) és entrar en uns circuits que no sé com se’n surt. 

(...) no dic que sigui fàcil entrar, però el malestar que els hi ocasiona no és tan 

gran perquè en vulguin sortir (...)” (P14: P9 – 14:53) 

Dependència 

(sobretot en persones 

grans) 

P1: E1 – 1:37 

P4: E4 – 4:64 i 4:66 

P5: E5 – 5:36 

P7: P2 – 7:50 i 7:51 

P14: P9 – 14:52 

P14: P9 – 14:58 

“(...) la gent gran: suport a cuidadors, dependència, teleassistència, servei 

d’atenció a domicili i molta escolta al cuidador (...)” (P14: P9 – 14:58)  

“(...) et trobes cuidadors amb molta dificultat de cuidar, però perquè han sigut 

molt mal cuidats com a fills i això no es veia, no sortia, filles cuidant a mares on 

no hi ha amor (...). Molt desestructurant. I això amb alguns casos ara ho hem 

aflorat per manca econòmica, perquè quan ha sigut tanta càrrega diu: ja no 

puc, té” (P14: P9 – 14:52) 

Violència contra les 

dones, violència de 

“A veure, del tema de violència, degut a la situació actual, és el que porta. És a 

dir, a veure, no hi ha diners, el fet de no tenir diners (...) comporta un estat de 
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gènere o masclista, o 

violència filioparental 

P1: E1 – 1:39 

P3: E3 3:65 

P7: P2 – 7:53 i 7:54 

P9: P4 – 9:34, 9:36 i 

9:37 

P10: P5 – 10:37 

nervis important i l’estat de nervis tothom reacciona com sap (millor o pitjor). 

Per tant, jo penso que la violència sí s’ha incrementat, tenint en compte tota la 

situació actual de crisi. I no només de violència masclista, bé de gènere, sinó 

que, a més a més, dels adolescents cap als pares (...)” (P7: P2 – 7:43) 

“(...) ens ha incrementat més el que és violència de gènere, intentem treballar-

ho a nivell individual, i a la violència de gènere sí que intentem incloure el 

psicòleg (...). No intervenim directament amb els menors, ho fem a través de 

les escoles a no ser que siguin adolescents i facis un treball més amb ells (...) 

Inclús tenim (...) denúncies de pares cap als fills pel tema d’agressivitat, 

agressions, violència, cap als progenitors” (P9: P4 – 9:34 i 9:36) 

“I sí que és veritat que arrel del tema econòmic sorgeixen altres coses. 

Exemple el tema de maltractaments que hi va haver un boom després de la 

crisi (...). Els diners aguantaven moltes coses o tapaven moltes coses” (P10: 

P5 – 10:37) 

Salut mental 

P1: E1 – 1:40 

P3: E3 – 3:63 

P4: E4 – 4:63 i 4:65 

P9: P4 – 9:39 

P13: P8 – 13:32 i 

13:33 

P14: P9 – 14:59 i 

14:60 

“(...) té a veure amb els estats de pobresa i vulnerabilitat. Per tant, també hi ha 

dades que diuen que han augmentat depressions arrel de la crisi (...)” (P1: E1 

– 1:40)

“Salut mental és cert que amb el tema econòmic va lligat i s’ha incrementat, i 

aquí segurament ja veiem que és un perfil d’aquests que podem creuar” (P4: 

E4 – 4:65) 

“Altres famílies que hi ha un trastorn mental o hi ha un dèficit, que no acaben 

d’arrencar i que la xarxa no els acaba d’ajudar massa o no tenen massa 

recursos (...) Algun problema de salut mental no tractat o no ben gestionat, 

amb gent de nivell sociocultural molt just i, llavors, davant una situació de crisi 

que han de guanyar diners i saber-se desenvolupar no en saben” (P13: P8 – 

13:32 i 13:33) 

“Jo crec que aflora ara no per economia, sinó en el seu moment van aflorar les 

persones amb discapacitat (...), posa trenta anys enrere va aflorar allò, doncs 

ara hi ha feines tant a nivell d’associacions o de la societat que fa que això 

[salut mental] ara pugui aflorar i ara està aflorant” (P14: P9 – 14:60) 

Desestructuració 

familiar i dificultats 

de criança 

P12: P7 – 12:28 

P14: P9 – 14:59 

“(...) famílies amb una incapacitat brutal de posar límits i normes als nens, 

sobretot (...) manca de pautes” (P12: P7 – 12:28) 

Addiccions 

P13: P8 – 13:31 

P13: P8 – 13:36 

P14: P9 – 14:50 

“(...) persones del país amb problemes d’addiccions varis (tòxics, internet, jocs 

en línia...) (...)” (P13: P8 – 13:31) 

“Déu n’hi do l’economia com sosté temes d’addiccions, jo he al·lucinat el que 

ha aflorat a nivell d’addiccions (alcoholisme) ara que no hi ha feina, que se 

sostenia molt més amb feina, amb ingressos, a mi m’ha sorprès” (P14: P9 –

14:50) 

Delinqüència juvenil 

P13: P8 – 13:36 

“Sí que hi havia una franja que ens preocupava molt, que era la franja en què 

entraven a l’institut perquè era quan començaven a fer més delictes, més tràfic, 

més necessitat econòmica, i la necessitat de vincular-los en alguna altra cosa” 
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(P13: P8 – 13:36) 

Habitatge 

P2: E2 – 2:42 

“Ara molta gent que els hi estan fent els desnonaments eren, entre cometes, 

famílies normals i corrents, que han treballat tots dos i podien pagar la hipoteca 

i ara es troben que han perdut la feina un o tots dos i els posen al carrer amb 

les criatures i sense res. Això abans era impensable” (P2: E2 – 2:42) 

*Font: elaboració pròpia.

Una altra definició que apareixia era diferenciar el tipus de persones ateses segons 

col·lectius de població, considerant que els col·lectius més treballats són: 

TAULA 16. Tipologia de les persones ateses segons col·lectiu de població més treballat

Segons col·lectiu de població 

Persones 

nouvingudes 

(immigració) 

P1: E1 – 1:38 

P3: E3 – 3:62 i 3:66 

P7: P2 – 7:45 

“(...) la immigració des de la mirada de l’atenció a la persona, però també de 

sensibilitat de la comunitat, de la convivència, que també és tan o més 

important que si treballem directament amb la persona” (P3: E3 – 3:66) 

Infància en risc 

P3: E3 – 3:64 

P4: E4 – 4:62 

P7: P2 – 7:52 

P14: P9 – 14:51 

“(...) la desprotecció dels menors. Pares i mares abandonis que amb economia 

han sostingut i quan ha fallat l’economia (...) veus que aquí no hi ha vincle (...) 

que aquesta mare cuidava però no estimava (no donava les necessitats 

afectives necessàries al seu fill) i que ara...” (P14: P9 – 14:51) 

Dones soles amb fills 

P9: P4 – 9:35 i 9:36 

P12: P7 – 12:30 

P13: P8 – 13:34 

“Hem tingut un increment de famílies monoparentals que fins ara s’havien 

mantingut, però ara sí que hi ha molt desbordament (per horaris bestials, per 

baixades de sous...) i, llavors, veus que els menors estan descoberts, no 

només de coses materials sinó d’atenció (...)” (P9: P4 – 9:35) 

*Font: elaboració pròpia.

L’expert 4 resumia les tipologies anteriors de la següent manera (P4: E4 – 4:67): “(...) 

el tema que ja ens marca la Llei [problemàtiques personals i socials] i després hi ha 

tota aquesta part que dius d’informació i porta d’entrada i prestadors de recursos 

econòmics que seria un altre punt. I, llavors, hi ha tots aquests perfils que són casos 

complexes de temes relacionals. Llavors aquí hi ha des de maltractaments, temes que 

van de disrupcions familiars... Jo crec que aquests serien els tres grans àmbits que en 

molts casos estan en risc d’exclusió social.”  

Però, a part d’aquesta diferenciació de tipologia segons problemàtiques i necessitats o 

segons col·lectius, va sortir una classificació més minoritària que definia el tipus de 

persones segons la procedència de la seva demanda i també explicava quin tipus de 

demanda era responsabilitat de SBAS i quin no. En el quadre següent es pot veure la 

definició:  
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TAULA 17. Tipologia de les persones ateses segons procedència de la demanda

Segons procedència de la demanda de la persona/família atesa 

P6: P1 – 6:67, 6:68, 6:69 i 6:70 

A petició de 

l’interessat/da 

“Jo crec que hi ha un perfil general de gent que han tingut canvis en la seva 

vida, siguin personals (...), siguin laborals, siguin econòmics associats amb 

manca d’estratègies per sortir-se’n sols. (...) jo crec que el suport en els canvis 

(...) d’aquestes persones (...) està més en el nostre paper (...)” (P6: P1 – 6:67 i 

6:68) 

Generades 

institucionalment 

“(...) aquells que des de les polítiques en general, o les polítiques informatives, 

li diuen “si tu ets a, b, c, d pots anar a SS que tindràs això”. Aquest és un gran 

gruix. (...) no seria tant el nostre objecte d’atenció com el primer (...)” (P6: P1 – 

6:68) 

Obligades 

institucionalment 

“(...) el que ve condicionat en el sentit que sap que hi ha d’anar, perquè si no 

passarà no sé què, hi ha una demanda... el que ve obligat (...).” (P6: P1 – 

6:69) 

*Font: elaboració pròpia.

Finalment, una altra classificació més minoritària estava relacionada amb el 

posicionament que tenen les persones usuàries davant la intervenció. A continuació es 

pot veure l’explicació de cada tipus de posicionament i com hauria de ser la intervenció 

del professional:  

TAULA 18. Tipologia de les persones ateses segons posicionament davant la intervenció

Segons posicionament de les persones usuàries davant la intervenció 

Híper freqüentadors 

“Són els usuaris extremadament demandants, exigents, agressius (...), etc., i la 

nostra intervenció estaria basada en poder marcar un ordre de prioritats en 

quant a les seves necessitats i poder establir límits en la relació que s’estableix 

entre professional i usuari” (P11: P6 – 11:15) 

“Los híper frecuentadores, pobres, que se saben todos los mecanismos (…)” 

(P5: E5 – 5:36) 

Híper demandants 

“Famílies multiproblemàtiques (...). Hi ha reconegut un perfil molt específic i 

una intervenció basada en els següents punts: ajudar a la capacitació (...), 

crear un clima de confiança (...), marcar objectius clars, assumibles i 

significatius (...) i és necessari un espai de supervisió (...)” (P11: P6 – 11:19) 

Col·laboradors 

“Faciliten que hi hagi un bon vincle professional i usuari. Es poden arribar a 

compromisos. La persona està més oberta a iniciar el seu procés de canvi amb 

el nostre suport i això afavoreix desenvolupar una intervenció amb resultats 

més positius” (P11: P6 – 11:17) 

Absents 

“Són usuaris que no arriben a SS per iniciativa pròpia i per aquest motiu són 

més reticents a col·laborar amb nosaltres. En moltes ocasions hem de buscar 

un col·laborador extern (familiars, amics, veïns, escola, ABS...)” (P11: P6 –

11:17) 

Angoixats “Usuaris que es troben bloquejats davant la seva problemàtica. La nostra 
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primera intervenció es basaria en l’escolta activa, mostrar reconeixement (és a 

dir, que l’usuari se senti acollit, escoltat i comprés)” (P11: P6 – 11:18) 

*Font: elaboració pròpia.

Relacionat amb la tipologia de persones ateses van sortir diferents debats que estan 

oberts entre els professionals de SBAS: 1) la necessitat de definir millor què i com es 

treballarà amb cada tipus de persona, així com el perfil de persona que hi ha darrere 

de cada demanda (P4: E4 – 4:61); 2) quin tipus de treball s’ha de fer amb els casos 

econòmics (si aquests requereixen un treball més enllà de la prestació d’un ajut o no), 

cosa que porta a un debat sobre la utilització de l’ajut com a eina de treball amb la 

persona o com una tasca o acció en si mateixa; i 3) si l’enfocament de les 

intervencions ha de ser amb un patró similar o s’han d’adaptar a cada persona/família. 

A més, les persones entrevistades manifestaven que la tipologia de persones ateses 

havia canviat des de l’inici de la crisi econòmica (2008) i que les demandes i el perfil 

s’havien modificat. Abans es treballaven temes d’immigració, dificultats de les 

persones grans o les persones amb discapacitat, problemes d’addiccions i/o les 

diferents generacions d’una mateixa família que li costava superar les seves 

necessitats. Però ara es destacaven les problemàtiques per temes econòmics, 

dependència, manca de treball i separacions de parella (separacions que agreugen les 

dificultats econòmiques d’un dels progenitors). Per tant, en aquests moments, 

conviuen els casos treballats tradicionalment i les persones que no havien anat mai al 

servei, i cal afegir-hi que els primers poden adoptar una actitud agressiva si no troben 

resposta a totes les seves necessitats (P1: E1 – 1:36 i 1:37; P2: E2 – 2:40, 2:43 i 

2:63; i P10: P5 – 10:37).  

A tot això, el professional 3 aprofundia de la següent manera sobre els nous perfils que 

assisteixen al servei (P8: P3 – 8:27, 8:28 i 8:29):  

“Jo penso que hi ha molta demanda d’una classe mitja, que abans no arribava (...). És un perfil 

diferent al que teníem, ja que penso que no és un perfil d’exclusió social (...) que tenen un 

concepte de SS equivocat: 1) per el que dèiem abans del desconeixement dels SS i 2) com que 

han viscut amb un nivell econòmic “x”, evidentment, la seva economia ha baixat molt, però 

encara estan en un llindar alt per els que estàs atenent a SS (...). 

És un tipus d’usuaris, segons com, que pot tenir una exigència diferent a la que estàvem 

acostumats ara. A vegades ens hem trobat a gent amb un nivell cultural que no estàvem 

acostumats i que, per tant, se’ns fa difícil i ens ha obligat a justificar-nos més i explicar més la 

nostra feina (...). 
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(...) [les persones] amb un cert nivell, amb unes certes habilitats mínimes, amb uns certs estudis, 

hi ha una sèrie de coses que les pots treballar. Però a la vegada també fa por, perquè veus que 

hi ha potencialitats però no tinc les eines de com fer-ho (...).” 

I el professional 9 ho complementava explicant (P14: P9 – 14:50): “Comencen a 

arribar a SS persones a les quals no reuneixen els perfils que estem acostumats a SS: 

no hi ha desestructura, no hi ha manca d’hàbits, no hi ha dificultats de relació (...), són 

persones que tampoc tenen totes les eines però en tenen moltes més de les que 

estem acostumades a veure normalment (...), o tenen tendència al victimisme o tenen 

problemes d’addiccions.” 

A més, l’expert 2 afegia a aquesta explicació que actualment els professionals no 

estan preparats per enfrontar-se a les noves situacions (P2: E2 – 2:46): “(...) no té res 

a veure lo d’ara amb el que tenien fa tres o quatre anys; en canvi les eines que tu tens 

són les de fa tres o quatre anys. Per tant, si et ve una cosa nova no saps què fer, no 

saps per on agafar-ho (...).” No obstant, per contra, el professional 9 manifestava que 

les persones que ara estan accedint al servei s’han de treballar de la mateixa manera 

que les altres, ja que quan les coneixes acaben tenint problemàtiques conegudes i, per 

tant, s’han de seguir els mateixos criteris d’actuació (P14: P9 – 14:55). 

Alhora, l’expert 3 afegia que, tot i treballar sobretot amb persones que viuen situacions 

d’exclusió social, la tipologia de persones ateses depèn de cada territori (P3: E3 – 3:61 

i 3:67): “Jo diria que l’exclusió o situacions de vulnerabilitat social, econòmica, 

cultural... són les que ens arriben més i en això penso que és un tema que sempre ha 

estat. El que s’ha afegit en els últims anys, degut a la crisi, és un sector de població 

que no arribava. (...) Dependrà molt de les característiques del territori.” Com es pot 

veure, introdueix el concepte de territori en el sentit d’entendre que segons el tipus de 

zona en què es troben els SBAS, la tipologia de persones més freqüentadores del 

servei pot ser diferent. Aquest pot ser el factor pel qual diferents persones 

entrevistades feien radiografies diverses sobre el perfil de casos més habituals que 

estaven treballant:  

P7: P2 – 7:46 

“(...) família, marroquí, a partir de tres fills cap amunt, sense ingressos, que normalment l ’home 

havia treballat a la construcció, sense formació, sense que la dona parli català ni castellà (...).” 

P12: P7 – 12:27 

“(...) famílies autòctones (...). [i] Famílies amb problemes econòmics greus, temes d’atur (...) i 

amb incapacitats de donar pautes educatives coherents als seus fills.” 
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P14: P9 – 14:56 

“(...) la persona que necessita un acompanyament (...). A part de quatre o cinc famílies molt 

concretes, històriques (...).” 

A part de tot el que s’ha explicat anteriorment, cal esmentar que l’expert 5 estava en 

desacord amb el fet de classificar les persones ateses i reivindicava el fet que els SS 

han de perseguir la universalitat del servei i atendre qualsevol persona (P5: E5 – 

5:34): “(...) no digo que no haya características de las persones más frecuentes o 

menos frecuentes, pero intentaría siempre romper con esto. Obviamente, cuando unos 

SS (…) piden comprobación de medios y, por tanto, excluyen las clases medias, pues 

lógicamente están los pobres. Pero eso no es que los SS no tuvieran nada que ofrecer 

a las clases medias, es porque se les cobra tanto que les sale más barato hacerlo a la 

privada (…) ante un producto no posicionado, no reconocido (…).”  

El professional 1 també comentava que la Llei especificava que s’havia d’universalitzar 

els SS i, per tant, qualsevol persona podia assistir al servei, però era conscient que 

això no s’havia aconseguit (P6: P1 – 6:66): “Això no ho ha acabat de fer ben bé SS, 

però tímidament ho han iniciat i és aquella concepció de que qualsevol persona que té 

una dificultat pot anar allà. (...) Però dic que no ho ha acabat fent perquè encara tot 

això de la cultura judeocristiana en la que vivim i la tendència neoliberal, el concepte 

del pobre o de qui té dificultat econòmica plana molt important (...).” I, per tant, es 

continua atenent, sobretot, aquesta última part de persones que presenten dificultats 

econòmiques o socials. 

Les persones entrevistades manifestaven que les opinions anteriors eren, sobretot, 

fruit de la seva experiència. Per això, en el 80% de les respostes comentaven que 

manca consens tècnic sobre la tipologia de persones ateses (P3: E3 – 3:68; P6: P1 – 

6:73; P10: P5 – 10:36; i P13: P8 – 13:35). Els motius que els portaven a considerar la 

manca de consens van ser els següents:  

- La tipologia de persones que assisteixen a SS depenen de la zona o territori on

viuen, ja que el mercat laboral, econòmic, social... de cada territori presenta

particularitats diferents (P4: E4 – 4:68; P12: P7 – 12:31; P13: P8 – 13:35; P6:

P1 – 6:73; i P14:P9 – 14:54). Per tant, es fa difícil consensuar una

classificació.
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- Els serveis han avançat amb anàlisi quantitatives (quantitat de casos, quantitat

de problemàtiques...), però manca anàlisi qualitativa de les persones ateses

(perfils).

L’expert 3 comentava el següent (P3: E3 – 3:68): “Sempre recollim dades

quantitatives: quantes persones atenem, tenim memòries (...). A nivell de

números, penso que sí que tenim xifres, però a nivell d’anàlisi qualitatiu, d’això

que tenim, això no hem estat capaços”; i l’expert 4 també opinava sobre el

mateix tema (P4: E4 – 4:60 i 4:68): “(...) tampoc tenim construïts els perfils i els

construïm en base a necessitats i problemàtiques. (...) el que estem dient és:

hem de començar a treballar amb certs perfils i hi ha perfils que no els tenim

construïts (...).”

- Manca consens tècnic dins el camp social (falta diàleg i debat professional) i

això fa que sigui difícil concretar la tipologia de persones. Com deia el

professional 1 (P6: P1 – 6:73), “hi ha una cosa molt curiosa (...) no tenim una

metodologia clara entre els professionals (...) i seria interessant el poder tenir

algun element del com hem de fer tota la valoració dels SS, no només la

descriptiva i la quantitativa, sinó de processos, de perfils (...).”

- Les persones són molt diferents entre elles i això dificulta la creació d’una

classificació. El professional 6 ho explicava d’aquesta manera (P11: P6 –

11:20): “És difícil emmarcar en un perfil específic a tots els usuaris que atenem

a SS, ja que cadascun d’ells té les seves peculiaritats i el tipus d’intervenció

concreta no funciona de la mateixa forma en un individu que en un altre”; i el

professional 8 afegia (P13: P8 – 13:38): “Tenim tants perfils com persones

(...).”

Per acabar, dues persones entrevistades van considerar que hi havia consens tècnic 

sobre la tipologia de persones ateses. Tot i això, també eren conscients que hi podien 

haver diferències segons el territori on viuen les persones i que el consens s’extreia, 

sobretot, de l’experiència i la vivència que tenen els professionals (P1: E1 – 1:41; P8: 

P3 – 8:30; i P10: P5 – 10:36).  

En aquest sentit, el professional 3 alertava de la necessitat que els professionals del 

camp social mirin de no basar les seves respostes només en l’experiència o en 

vivències i que es dotin de contingut teòric i científic per argumentar i avalar millor els 

seus posicionaments (P8: P3 – 8:31): “Penso que a vegades les respostes que tenim 

són massa contundents, sense base científica i que ens basem molt per l’experiència o 

per les sensacions, i a mi això em fa una mica de por.” 
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5.3.3 Fases durant el procés d’intervenció 

En aquest apartat s’analitzaran les dades obtingudes en relació amb l’opinió que 

tenien les persones entrevistades de les possibles fases d’acceptació, d’implicació i/o 

d’interès que podia tenir una persona durant el procés d’intervenció. Es podrà conèixer 

l’opinió que tenen de si existeixen o no, quines fases hi hauria, quins efectes tindrien 

en els resultats de les intervencions i si hi ha consens tècnic en aquest tema.  

Per començar, les persones entrevistades, en el 93% de les respostes, afirmaven que 

existeixen fases en una intervenció (P1: E1 – 1:51; P3: E3 – 3:78; P4: E4 – 4:74; P5: 

E5 – 5:43; P6: P1 – 6:83; P7: P2 – 7:64; P8: P3 – 8:45; P9: P4 – 9:47; P10: P5 – 

10:49; P11: P6 – 11:28; P12: P7 – 12:43; P13: P8 – 13:44; i P14: P9 – 14:73). 

Només una de les persones entrevistades va manifestar dubtes entorn d’aquest tema, 

tot i que considerava que el més probable era que sí, ja que en qualsevol altre procés 

vital pel qual pot passar una persona es passa per diferents fases (P2: E2 – 2:68). 

Sobretot, l’existència de fases s’explicava pel fet que en qualsevol procés d’intervenció 

la base és la relació entre persones, les quals senten i viuen les coses de manera 

diferent en funció del seu moment vital. El professional 1 ho explicava d’aquesta 

manera (P6: P1 – 6:83, 6:84 i 6:85): “(...) és un procés normal. Tu estàs normal cada 

dia de la teva vida (?) (...) és que no deixa de ser una relació interpersonal, malgrat 

estigui en un àmbit tecnificat és una relació interpersonal. (...) sí que es passen 

moments (...)”; l’expert 4 comentava (P4: E4 – 4:74): “Jo crec que tot el que és 

treballar amb persones a nivell social i que estableix una relació amb un professional, 

òbviament, ha de passar per diferents fases.”  

A més, l’expert 5 afegia que hi havia una sèrie de fases però que aquestes podien 

variar en funció de cada persona (P5: E5 – 5:43): “(...) las fases no van a ser las 

mismas, pero entiendo que sí que habrá una serie de fases y lo que nos enseñan (…) 

es a atender esta vivencia y reconocer en la persona usuaria pues un sujeto 

autónomo, autodeterminado (…) En ese sentido supongo que habrá etapas y formas 

de acompañar estas etapas y de que la persona vaya haciendo un proceso, pero, 

claro, es tal la diversidad de casos que también será muy diverso el esquema de las 

etapas en cada caso.”  

El professional 9 (P14: P9 – 14:73) comentava que les fases no s’havien de seguir una 

darrere de l’altra, sinó que es podien donar de forma aleatòria, mentre que el 

professional 7 ho definia com un bucle o un cicle (P12: P7 – 12:45). En aquest cas, 

l’expert 1 posava diferents exemples per entendre aquesta variació en l’ordre de les 
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fases (P1: E1 – 1:52): “Cadascú segueix les fases depenent de si estàs treballant una 

situació familiar (...) i comences negant-ho, o si treballes una cosa d’urgència que és 

econòmica i el que preocupa és saber què els hi dono de menjar als meus fills demà.” 

També el professional 4 (P9: P4 – 9:47) i l’expert 2 (P2: E2 – 2:70) afegien que 

aquestes fases es podien trobar, sobretot, en intervencions llargues. 

El professional 8 i l’expert 1 opinaven que aquestes fases podien ser similars a les 

d’un procés de dol (P1: E1 – 1:53 i P13: P8 – 13:44), ja que l’actuació i el pensament 

que tenim durant una pèrdua pot ser similar a qualsevol altre dels esdeveniments que 

succeeixen a una persona al llarg de la vida (P13: P8 – 13:44): “Jo penso que si 

s’hagués de fer alguna cosa seria bastant similar a les fases d’un dol. (...) No és un 

dol, però també és acceptar alguna cosa. (...) Per tant, és aplicable. Aquests passos o 

etapes són aplicables a qualsevol de les coses que ens passen. (...) qualsevol canvi 

provoca un dol.”  

Per altra banda, l’expert 3 feia una descripció molt representativa de l’opinió que 

mostraven les diferents persones entrevistades a l’hora d’explicar quines fases podien 

existir (P3: E3 – 3:81): “Sempre la intervenció és que ara està pitjor, ara està millor, 

ara no sé què, ara ha tingut un fill i ara no sé què passa. És com una muntanya russa 

(ara no hi vaig, ara em nego, ara m’he discutit amb la treballadora social i has de fer 

una altra estratègia).”  

Tot i això, van sortir diferents propostes de fases explicades a continuació: 

 Primera fase: coneixement. Seria la fase de coneixença mútua, d’apropament

de la persona/família al servei i al professional, a través d’una demanda inicial

(P3: E3 – 3:79; P8: P3 – 8:47 i P11: P6 – 11:29). Aquesta fase pot variar una

mica segons si la persona ha estat més propera o menys al servei, és a dir, si

durant la seva vida ha tingut algun contacte i sap què són els SS o si no l’ha

tingut mai (P2: E2 – 2:69). Sigui com sigui, es considerava que assistir per

primer cop al servei no ha de ser una vivència fàcil (P8: P3 – 8:46).

Inicialment, en aquesta fase la persona pot sentir descrèdit o vergonya

d’assistir al servei i això pot dificultar una mica el primer contacte. Com

explicava l’expert 1 (P1: E1 – 1:52), “si ve dels que no havien pensat mai anar

a SS, potser primer és un descrèdit: vinc però sé que no em podeu ajudar, o

vinc forçada (...)”; el professional 1 ho lligava més a la vergonya (P6: P1 –
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6:86): “(...) en un gran gruix, jo crec que quan tu vas a demanar en algun lloc hi 

ha una sensació de vergonya.”  

Alhora, se’ls pot generar un sentiment de bloqueig o col·lapse que els paralitza 

i els dificulta avançar per por de fer-ho malament, de ser jutjats o de no saber 

què farà el professional davant la situació que expliquen (P14: P9 – 14:75 i 

14:79); i, si no es contraresta, aquest sentiment es pot convertir en 

desconfiança: què em diran, què em faran, què voldran, etc. (P6: P1 – 6:87). 

Una vegada superats els primers dies, les dues parts han de col·laborar per 

generar vincle i confiança. Es comença a treballar la implicació en un pla de 

treball que ha de concretar propostes de millora de forma consensuada i 

conjunta, ajustant les perspectives que tenen les persones i els professionals 

(P3: E3 – 3:79). Per això és necessària la implicació i la motivació inicial de la 

persona/família (P9: P1 – 9:49 i P11: P6 – 11:29 i 11:30), però alhora s’han de 

plantejar objectius o propostes assumibles i interessants per a la persona 

usuària, ja que si no la intervenció no tindrà futur (P11: P6 – 11:31). 

 Segona fase: crisi i irresponsabilitat. La persona/família considera que la

situació que està vivint no és responsabilitat seva i culpa la resta de persones,

així com mostra cert avorriment, desconfiança o negació envers la intervenció

(P14: P9 – 14:80 i 14:78; P6: P1 – 6:90; P7: P2 – 7:65; P8: P3 – 8:47; i P12:

P7 – 12:44). L’expert 5 considerava que era una fase lògica en un procés de

canvi, ja que no és fàcil ser qüestionat (P10: P5 – 10:53): “(...) no tot ha de ser

bonic ja que en general els hi estàs qüestionant moltes coses. Crec que si no

qüestiones i ells no passen un moment de crisi no se solventarà res. (...) ell ha

de decidir fer un canvi o sigui que hem de promocionar el canvi d’alguna

manera i, per això, hi ha d’haver alts i baixos penso.”

 Tercera fase: col·laboració. Aquesta fase és d’il·lusió i emoció per part de la

persona/família, sobretot quan veu que les coses van millorant (P14: P9 –

14:78 i P12: P7 – 12:44) i quan s’ha generat un procés de confiança amb el

professional (P6: P1 – 6:88; P7: P2 – 7:66 i P8: P3 – 8:47).

En aquesta fase accepten la intervenció, presenten bona voluntat i una actitud

activa (P7: P2 – 7:65). Tot i això, com deia el professional 6, la implicació pot

dependre dels objectius marcats (P11: P6 – 11:31): “Depenent dels objectius i

del grau d’interès de la persona en la demanda inicial i en les necessitats

detectades arran de l’exploració, la persona tindrà més o menys implicació i/o
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responsabilització en el procés d’intervenció. (...) En definitiva, cal un 

reconeixement del problema, una voluntat de canvi i participació-

responsabilització activa.” 

En aquesta fase s’ha d’estar atent que la persona/família no confongui el vincle 

establert amb el professional amb una amistat, cosa que suposaria una crisi de 

rols i, per tant, una crisi en la intervenció. Com deia el professional 9 (P14: P9 – 

14:77), “(...) la persona busca una complicitat amb tu, fins i tot d’amistat. (...) i tu 

et toca (...) situar (...).”  

 Quarta fase: latència. En aquesta fase el professional ha de ser qui pren la

iniciativa i ofereix diferents alternatives o estratègies per mantenir la implicació i

motivació de la persona/família en el seu procés de millora. Com deia el

professional 4 (P9: P4 – 9:49), “(...) has de ser tu que prengui la iniciativa,

perquè la família està molt acostumada a funcionar de la manera que han

funcionat i el que al principi ho agafes amb motivació al final has d’arrossegar

tu. Jo crec que la gràcia professional està en saber mantenir sempre (...) la vida

d’aquella situació, ja sigui directa o indirectament (...).”

En aquesta fase, les persones o famílies poden sentir-se molt còmodes amb la

intervenció i amb la relació amb el professional. No s’esforcen per a millorar

perquè els dona seguretat mantenir la situació que tenen, cosa que no els

ajuda a evolucionar (P14: P9 – 14:76).

 Cinquena i última fase: tancament. L’última fase és la de tancament i

acomiadament (P14: P9 – 14:80; P6: P1 – 6:89; P7: P2 – 7:67; i P12: P7 –

12:45 i 12:46). Segons l’expert 3, aquesta fase es dona quan s’ha generat un

bon vincle (P3: E3 – 3:80): “Si realment hi ha aquesta complicitat entre el

professional i la persona, aquestes fases la persona la fa d’una manera molt

àgil i propera. Clar, no tots els casos són així.”

Aquesta fase és complexa perquè surten molts dubtes i moltes pors per com

desfer el vincle i per haver de funcionar de forma totalment autònoma, tant per

part de la persona com del professional. Com deia el professional 9 (P14: P9 –

14:81), “(...) quan dius això ja s’ha acabat i surten molts problemes, i llavors és

la fase aquella de no vull marxar, no m’atreveixo, aquella por a tornar a estar

sense tu”; i la dificultat del professional a la pèrdua del vincle (P10: P5 – 10:51):

“(...) al cap del temps és quan estàs millor i, per això, de vegades passa que no

tens ganes de desenganxar-te dels casos que no et toquen. Dius “bé, aquest ja
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no és teu”, que aquest el vull veure amb el que m’ha costat, tot el que he patit, 

ara que està bé.” 

També pot donar-se en aquest moment el reconeixement a la persona/família 

pel seu esforç i remarcar els propòsits/objectius que han aconseguit; i, alhora, 

pot aparèixer la gratitud d’aquest cap al professional (P6: P1 – 6:91 i P8: P3 – 

8:48). 

Tot i això, com s’ha dit en altres apartats, els professionals del servei fan pocs 

tancaments (P10: P5 – 10:52 i P14: P9 – 14:74). El professional 5 ho explicava 

d’aquesta manera (P10: P5 – 10:52): “Ens costa molt, molt, jo penso, bé els 

tancaments... (...) teòricament hi hauria d’haver una simptomatologia, ajudes o 

solventes la solució i ja està. (...) a la pràctica sempre el tens amb standby per 

si torna. I sempre apuntes seguiment, i dius “per què el tens obert aquest cas 

(?)”, no, no, i si torna?.”  

A partir d’aquí, es fa difícil conèixer quins efectes tenen aquestes fases en els 

resultats finals de les intervencions. Com deia el professional 1 (P6: P1 – 6:93):  

“(...) això és complicat. A veure, les accions que nosaltres fem sempre són puntuals. És a dir, en 

una vida de 24h diàries intenses que té una persona, l’acció que tu pots fer és puntual (...). Clar, 

aleshores, dir fins a quin punt això influeix en aquesta finalització exitosa (...) a mi em resulta molt 

complicat. En tot cas, jo crec que en aquest punt final que et deia del reconeixement és on 

podríem veure fins a quin punt la persona sent que tot això ho ha resolt també gràcies a tu, però 

com habitualment això no es fa.” 

Aquest tema portava les persones entrevistades a reflexionar sobre els tancaments 

dels expedients a SBAS, coincidint amb el fet que els tancaments no es fan 

correctament, ja que la majoria de vegades els expedients es tanquen per inactivitat i 

això vol dir que no s’ha avaluat el procés conjuntament amb els interessats (P6: P1 – 

6:93 i P8: P3 – 8:49). 

El professional 4 ho explicava dient que hi havia diversos motius per tancar un 

expedient, però que la majoria dels expedients es tanquen per inactivitat quan no es 

compleixen els objectius marcats (P9: P4 – 9:51): “(...) per assoliment d’objectius, 

perquè he fet un informe al fiscal (...), per canvis de domicili, per no implicació, per 

canvi de servei..., però la resta no assoleixes objectius i no fas tancaments.” I el 

professional 3 explicava què seria òptim a l’hora de tancar un expedient (P8: P3 –
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8:49): “(...) la fase final (...) és la que dic que la persona pugui fer una valoració de com 

va venir el primer dia i com ha acabat (...).” 

A més, quan es preguntava a les persones entrevistades si hi havia consens tècnic 

sobre les fases en una intervenció, les opinions eren diverses. El 50% de les respostes 

anaven encaminades a considerar que n’hi havia, però l’altre 50% pensaven que no.  

Per una banda, les persones entrevistades que creien que hi havia consens en les 

fases ho argumentaven dient que l’experiència i la pràctica dels professionals els podia 

portar a dir més o menys les mateixes fases (P7: P2 – 7:68 i 7:69). A més, pensaven 

que en les línies teòriques i metodològiques del treball social s’han estudiat i treballat 

(P11: P6 – 11:33). Tot i això, tal com deia el professional 7, es fa difícil tenir-les en 

compte (P12: P7 – 12:47 i 12:49): “Els hem treballat, els hem pensat i no els volem 

tenir en compte. (...) Jo penso que el procés sí que el tenim clar (....), ens adaptem als 

moments i anem fent. (...) n’hi ha molts de processos dins una intervenció (...), però 

que ens costa arribar fins al final (...).” O, com afegia l’expert 3, el professional coneix 

les fases, però valora aquestes fases d’una forma tan automàtica que pot no ser 

conscient que ho està fent (P3: E3 – 3:83). 

Per altra banda, l’altra meitat de les persones entrevistades opinaven que no hi havia 

consens tècnic, sobretot pel model de servei que existeix. Com explicava el 

professional 1 (P6: P1 – 6:92), “(...) estem en un model d’estímul-resposta, per tant 

són microactuacions que s’inicien i es tanquen en moments puntuals. És a dir, tu no 

tens al cap durant tot un procés aquella persona que t’ha vingut a veure un dia, no. És 

de vegades com a màxim el que fas, el dia abans o el mateix dia, agafes tots els 

expedients que et venen a veure i repasses a veure què vas acordar o què no vas 

acordar, com està, com no està.” Aquesta idea també l’avalava el professional 4 (P9: 

P4 – 9:52), que manifestava que el fet d’anar tan accelerats durant el dia a dia fa que 

els professionals no puguin parar a analitzar bé quines podrien ser aquestes fases i en 

quina d’elles es troba cada persona atesa.  

A més, el professional 3 afegia que el fet que s’estigui treballant per col·lectius de 

persones (infància, discapacitats...) fa que s’oblidi la persona en si mateixa i, per tant, 

també el procés que està vivint (P8: P3 – 8:50): “(...) com que treballem per col·lectius 

oblidem la persona. És important treballar per col·lectius per la seva especificitat, però 

hi ha moments que oblidem la persona i aquestes fases tant les pot passar un 

discapacitat, una dona o un infant.”  
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Finalment, el professional 9 (P14: P9 – 14:83) i el professional 5 (P10: P5 – 10:56) 

afegien que cada professional posava nom a les fases de forma anecdòtica i diferent 

en cada cas, fruit de l’experiència, i només en el moment que hi ha un cas complicat i 

es parla amb els altres companys d’equip. Concretament, el professional 5 ho 

explicava d’aquesta manera (P10: P5 – 10:56): “(...) potser anecdòticament (...) o fem 

comparacions amb casos (...), però no analitzem penso, comparar sí que ho fem (...).” 

Per això, es considerava que és necessari conèixer millor aquestes fases per millorar 

les intervencions. Ho deia el professional 6 (P11: P6 – 11:34): “És necessari crear un 

marc teòric per garantir una intervenció igualitària amb tots els subjectes.” L’expert 3 

explicava de la següent manera els avantatges que tindria conèixer millor les fases 

(P3: E3 – 3:85): “En molta més qualitat del treball (...). En saber explicar molt millor (...) 

el seu treball (...), si no fem reflexió del que estem fent i ens posem a posar paraules 

serà molt més difícil sistematitzar la feina. (...) És donar molta identitat i qualitat més 

científica a la teva feina (...).” 

També es considerava que conèixer millor les fases podria aportar una nova mirada a 

l’enfocament de les intervencions (P9: P4 – 9:53), sobretot, en tenir consciència del 

motiu pel qual es fan les coses, de les conseqüències que tenen, així com per ajudar a 

millorar el diàleg i la confiança amb la persona atesa. Això ajudaria, tal com deia el 

professional 1 (P6: P1 – 6:94), a “(...) la concepció dels SS com un espai de 

col·laboració amb les persones, d’ajut a les persones, de suport a les persones, 

d’acompanyament a les persones...”.   

A més, des del punt de vista pràctic, conèixer millor les fases ajudaria a entendre 

també la persona atesa (en quin moment es troba) i, d’aquesta manera, adaptar les 

intervencions d’una forma dinàmica i contínuament: 

P8: P3 – 8:51 

“Si tu entens que aquella persona pot estar nerviosa (...) aquella intervenció serà diferent. Potser 

aquell dia tu t’has programat fer o no sé què, però potser aquella persona ve amb una 

determinada actitud. Si tu tens en compte aquella actitud i deixes de banda el que tenies pensat, 

potser aquell dia te’l passes parlant de què és el que li passa (...). La intervenció implicaria moltes 

coses, més proximitat amb el professional i això implica guanyar molt.” 

P13: P8 – 13:46 

“(...) segurament, si nosaltres ens poguéssim parar a escoltar una mica més, a pensar i a provar 

de fer les coses d’una manera diferent potser sí que ajudaria.” 
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P14: P9 – 14:82 

“(...) veuríem quan s’acaben les coses perquè de vegades no ho veiem, veuríem que a vegades 

hem de fer parades que a vegades són molt educatives, podríem fer confrontacions directes, 

podríem posar els límits molt més clars (...).” 

Tot i això, i per finalitzar, segons el professional 5 (P10: P5 – 10:54 i 10:55), les fases 

no es tenen gaire en compte a l’hora de treballar, però si es tinguessin més presents 

es millorarien les intervencions i ajudaria a fer que els professionals no s’agafessin 

personalment certes actituds negatives de les persones usuàries. 

5.3.4 Vivències de les persones ateses 

En relació amb la intervenció socioeducativa, un aspecte interessant per a reflexionar 

és la percepció que tenen els professionals o els experts entorn de les vivències que 

poden tenir i sentir les persones ateses en el servei. Conèixer les sensacions, els 

sentiments o les percepcions que poden tenir del servei i el valor que els professionals 

donen a una intervenció és important per comprendre el grau de coneixement que es 

té de les persones usuàries del servei.  

En un primer moment es va demanar a les persones entrevistades com creien que una 

persona vivia el fet de necessitar una intervenció a SBAS. L’opinió més majoritària va 

ser que les persones vivien malament el fet d’haver d’assistir al servei i que podien 

sentir humiliació, culpabilització, vergonya, pena, fiscalització, estigmatització, control, 

invasió i criminalització (P1: E1 – 1:45; P3: E3 – 3:74; P5: E5 – 5:40; P7: P2 – 7:58 i 

7:59; P8:P3 – 8:35 i 8:38; P2: E2 – 2:59, 2:61 i 2:67; P10: P5 – 10:40, 10:44 i 10:47; 

P11: P6 – 11:24 i 11:25; i P13: P8 – 13:41). A més, cal afegir-hi un sentiment de por, 

tal com deia el professional 9 (P14: P9 – 14:69): “(...) por a ser jutjat (...) la por no 

l’expressa tant, i quan tu li dius “sabem que fa por venir” diu “és veritat” (...)”; o un 

sentiment de resistència, com deia l’expert 3 (P3: E3 – 3:73): “(...) jo penso que a 

vegades treballem amb gent que posa límits o posa resistència, però que al final es 

poden treballar aquestes coses.”  

A part d’aquesta vivència negativa, el professional 1 va fer l’exercici de definir diferents 

vivències que podien sentir les persones (P6: P1 – 6:75, 6:76, 6:77 i 6:78): 

“(...) “jo vinc perquè sé que hi tinc dret a una cosa i tal”, ho viu com un servei normalitzat que hi 

vas a fer un tràmit. (...) Si t’ho mires des del punt de vista d’aquells que estan obligats, entre 

cometes, ho viuran com una ingerència (...) hi ha els tercers (que són els que necessiten suport 

en el canvi) que aquests crec que són molt complicats perquè aquí ens trobarem gent que no 

vulgui, entenguem-ho, que no vulgui despullar-se (...) i hi ha gent que és un gran gruix i que 
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tenen una arribada o una vinguda a SS interrompuda, és la gent que vol el peix, que no vol que li 

toquis els nassos que venen al peix. Aquests són els més complicats (...).” 

Per tant, les persones ho poden viure com una obligació, com un dret o com un servei 

de gestió de prestacions. Algunes persones ho viuen com un dret sobretot arran de la 

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència, que va ajudar a tenir una percepció diferent dels 

SS (P4: E4 – 4:69; P10: P5 – 10:42; P8: P3 – 8:39; P14: P9 – 14:70; i P5: E5 – 5:40); 

altres ho viuen com un servei de prestació de recursos o ajuts, cosa que genera una 

visió més positiva (P10: P5 – 10:43 i 10:45), però alhora pot ser una debilitat ja que, tal 

com opinava l’expert 4 (P4: E4 – 4:70), “això és un punt feble, perquè quan ens hem 

situat no hi ha la visió de SS de que treballem amb la persona, com que ajudem a 

capacitar a les persones, etc.; és més que ho veuen com a algun lloc que presten 

recursos i com que en tinc dret (...).”  

Alhora, la vivència també depèn de quina hagi estat la demanda que provoqui l’entrada 

al servei i d’altres factors com els que comentava el professional 4 (P9: P4 – 9:42): 

“(...) depèn de com sigui la persona, com de sensible sigui, com se senti qüestionada, 

quins factors siguin els que t’han portat al servei, etc.” L’expert 3 (P3: E3 – 3:74) hi 

afegia que és necessari normalitzar l’entrada de les persones al servei per evitar 

aquests sentiments de vergonya o por: “Bé, també és dir-l’hi i normalitzar aquest 

sentiment i dir “qualsevol persona, jo també, en un moment determinat ens podem 

trobar en la mateixa situació”; i, també, de treure aquesta idea que els SS són per a la 

gent que està més malament (...). Que ens arribin les persones que estan pitjors, no 

vol dir que no haguem d’atendre a tothom (...). Per tant, vostè té el seu dret de venir 

aquí i ser acompanyat.” 

També hi ha persones que no saben què van a fer al servei i, per tant, la seva vivència 

inicial és a l’expectativa, ja que, com deia el professional 7 (P12: P7 – 12:34), “la gent 

que ve aquí no ve per ganes, però ve esperant ajuda i n’hi ha que venen sense saber 

a què venen perquè des de l’escola li han dit (...) i venen i et diuen “no sé per què” i 

rasques i veus una mica i acaben ells mateixos veient quina és la dificultat (...)”. En 

aquestes situacions el més important és escoltar les persones i generar un ambient de 

comoditat, per tal que puguin acabar traient els seus propis recursos per sortir de les 

dificultats que presenten (P12: P7 – 12:35). 

Tot i el que s’ha comentat, hi ha persones entrevistades que consideraven que sí que 

hi ha persones que experimenten una vivència positiva del servei (P8: P3 – 8:39; P9: 

P4 – 9:43; i P14: P9 – 14:70), tot i les situacions problemàtiques de risc que es 
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treballen (P9: P4 – 9:43), perquè hi ha persones que estan tan acostumades a assistir 

a SBAS que consideren que el servei es dona a canvi de res, com si fos un dret 

adquirit (P1: E1 – 1:45). 

Com concloïa l’expert 1 (P1: E1 – 1:45), ni la vivència positiva ni la negativa 

afavoreixen el servei. És a dir, tenir una vivència negativa significa que el servei no 

està normalitzat i que no és universal, i tenir una vivència molt positiva pot crear una 

fama inapropiada dels serveis (exemple: donen ajuts a canvi de res, no es dona valor 

a la feina dels professionals sinó a la dispensació de recursos...). Per tant, l’expert 1 

proposava (P1: E1 – 1:45): “Hem de ser capaços que tothom sàpiga qui és el seu 

professional de referència, encara que no el faci servir (...) i, per un altre costat, saber 

els altres que hi pots anar quan vulguis, però que quan hi vaig haig d’estar disposat a 

canviar i a posar part del meu esforç, perquè ells m’ajudaran però si jo no dono els 

passos em diran que m’espavili.”  

Per altra banda, es va demanar a les persones entrevistades que reflexionessin sobre 

com es tenien en compte les vivències en el procés d’intervenció. El 54% de les 

respostes van anar encarades a considerar que sí que es donava valor a les vivències 

d’una persona durant la intervenció (P2: E2 – 2:62; P4: E4 – 4:73; P5: E5 – 5:41; P9: 

P4 – 9:44; P10: P5 – 10:46; P11: P6 – 11:26; i P12: P7 – 12:38), el 31% van dir que 

no es tenien en compte (P6: P1 – 6:79; P8: P3 – 8:36; P13: P8 – 13:42; i P14: P9 – 

14:71) i el 15% restant pensaven que depenia del professional de referència (P1: E1 – 

1:46 i 1:48; i P3: E3 – 3:75).  

La idea majoritària, doncs, era que les vivències sí que es tenen en compte durant una 

intervenció. L’expert 4 (P4: E4 – 4:73) explicava una manera de demostrar aquesta 

afirmació: “(...) nosaltres que intentem seguir indicadors de queixes, de fallides, que 

això també seria un indicador de dir “abandono una intervenció enmig del tractament”, 

són baixes i si són fallides moltes vegades es donen a acollida. Per tant, jo crec que sí 

que es té en compte i que s’està fent.”  

També argumentava el fet que la posició que agafava el professional davant una 

intervenció depenia molt del motiu pel qual la persona assistia a l’entrevista, la forma 

d’arribada al servei o la percepció que tenia del servei, entre altres (P9: P4 – 9:44). 

Aquests factors es tenen en compte i ajuden a enfocar la intervenció d’una o altra 

manera, ja que, com comentava el professional 6 (P11: P6 – 11:26), “el professional 

ha de treballar des de les pròpies sinergies de la persona, respectant el seu ritme i 
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vivència”; o com explicava el professional 7 (P12: P7 – 12:38): “(...) és absurd marcar-

te un objectiu per un dia i si et ve completament girat entossudir-se com les mules a 

anar per un camí. No. Hem de saber-nos adaptar a cada situació, perquè tots tenim 

moments, tots tenim dies concrets que estem diferents.”  

Tot i això, l’expert 5 alertava que s’ha d’estar molt al cas de no insensibilitzar-se davant 

les situacions que es veuen diàriament als SBAS o d’obviar les vivències de les 

persones que s’atenen, i posava l’exemple següent (P5: E5 – 5:41): “Hay una poesía 

de León Felipe que dice que la persona menos idónea para enterrar un muerto es un 

enterrador, porque está tan acostumbrado a enterrar que, al final, lo hace de una 

forma muy mecánica”; i seguia amb la seva explicació dient: “Nos puede pasar eso, 

que nos insensibilicemos, que nos hagamos fríos, que consideremos al otro como un 

objeto.” A més, el professional 5 (P10: P5 – 10:46) també exposava els seus dubtes 

sobre si s’està donant el valor a les vivències d’una forma correcta: “(...) a vegades ho 

fem però no sé si és la manera (...). Penso que som conscients però hauríem de tenir 

alguna estratègia, no sé quina, si dir-ho obertament o què, però que ells se sentissin 

còmodes (...).”     

Relacionat amb això, el 15% de les respostes consideraven que el fet que es donés 

valor a les vivències o no depenia del professional, ja que tothom té la seva manera de 

treballar. L’expert 1 comentava (P1: E1 – 1:46): “(...) si no som capaços d’escoltar, 

d’entendre, de trobar el diàleg adequat a cada cas, a cada família (...). Això és el que 

és per mi més art i s’ha d’admetre que tothom té el seu propi estil (...)”; i l’expert 3 deia 

(P3: E3 – 3:75): “També depèn de com treballen els professionals. Hi ha professionals 

que treballen, el que et deia, d’una forma fantàstica, respectuosa, i hi ha altres 

professionals que perquè som persones i possiblement no estem en una bona època 

de la nostra vida o estem pressionats (...) hi ha molts factors que poden influenciar. 

Però, un bon professional ha de ser capaç de veure com se sent la persona i com la 

pot acompanyar.”  

Però també hi havia el 31% de les respostes que manifestaven que no es tenen en 

compte les vivències de les persones durant la intervenció. Alguns arguments eren els 

següents: 

P6: P1 – 6:79 

“No sempre la té en compte, som molt reglamentistes (...). Aleshores, al ser tan reglamentistes, 

de vegades, distanciem (...).” 



~ 179 ~ 

P8: P3 – 8:36 

“No. Ens n’oblidem per com està encarat el servei (...) i perquè no ens parem a pensar. (...) 

Penso que de vegades anem a la resposta fàcil (...). Jo penso que no, que el professional de deu 

casos un potser el tindrà en compte (...) perquè és el cas més pròxim, perquè hi ha més empatia, 

però potser la resta no et pararàs a pensar, no faràs aquesta reflexió. L’habitual és que no la 

facis.” 

P13: P8 – 13:42 

“Moltes vegades anem massa ràpid i no tenim temps de fer això. En general, els professionals 

són molt respectuosos, malgrat no tenim temps de cuidar tant com seria necessari (...).” 

A tot això, les persones entrevistades van fer diferents aportacions per millorar les 

vivències de les persones ateses, que anaven encaminades a treballar els temes 

següents: la universalitat i comunicació del servei, un canvi en la manera de treballar, 

el bon tracte a les persones, la garantia d’un bon ambient i la presència més clara del 

servei al territori.  

Es considerava que com més universal fos el servei més fàcil seria que les persones 

que hi assisteixen ho fessin d’una forma més normalitzada. Van posar com a exemple 

la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 

les persones en situació de dependència com a eina que va permetre obrir el servei a 

la població, ja que tothom que ho necessitava assistia al servei, i això va eixamplar el 

tipus de persones ateses (P2: E2 – 2:65 i P8: P3 – 8:37).  

Per aconseguir aquesta universalitat s’aportaven diferents estratègies, com la de 

l’expert 1, que comentava (P1: E1 – 1:50): “Es tracta d’anar-se introduint en aquells 

sectors més normalitzats: gent gran, la gent amb dependència, és una cosa 

normalitzada, ho té tothom i no depèn de la classe (...)”; o el professional 3, que 

considerava necessari que en les primeres entrevistes es desmitifiqués l’entrada al 

servei i explicava (P8: P3 – 8:37): “(...) Tu feies una explicació de que vostè és un 

ciutadà que paga impostos i que de la mateixa manera que va al metge té tot el dret 

d’anar a la treballadora social (...)”; o l’expert 2 (P2: E2 – 2:66), que es posicionava 

més contundentment dient: “Si fessis un sistema que és universal i que no et preguntin 

per els ingressos, li dones i ja està perquè ja pagues els teus impostos, seria diferent.”  

Lligat al tema de la universalitat dels serveis, la comunicació i el màrqueting també 

juguen un paper important per a millorar les vivències. Com més transparència, 

normalitat i sensibilització hi hagi entorn del servei, més normal serà l’assistència a 

aquest servei. En aquest sentit es posaven diferents exemples, com ara mirar de 
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normalitzar els ajuts socials per no destinar-los només a un tipus de persona amb 

necessitats (P3: E3 – 3:77), elaborar més campanyes de sensibilització i tenir plans de 

comunicació a les organitzacions per normalitzar al màxim els SS (P4: E4 – 4:71 i 

4:72), o intentar treballar per vendre el producte SS d’una forma més positiva (P13: P8 

– 13:43).

Però la universalitat dels serveis i la millora de la seva comunicació no serviria si no es 

canviessin certes maneres de treballar, sobretot en la mirada cap a les persones que 

s’atenen, que continua estant lligada al recurs que necessiten i no tant a fomentar-ne 

l’autonomia (P2: E2 – 2:60). Cal evitar en tot moment la fiscalització o el judici (P9: P4 

– 9:45) i ser molt clars i transparents en les explicacions per ajudar que les persones

se sentin còmodes i tranquil·les (P10: P5 – 10:48). Per ajudar a tot això és important 

apostar per la supervisió dels professionals (i més sent conscients que treballar amb 

les relacions entre persones és molt delicat), que pot ajudar a conscienciar de les 

pràctiques que s’estan fent i de les que caldria millorar (P14: P9 – 14:72). 

Alhora, el tracte que s’ha de tenir envers les persones ateses és clau per a garantir-ne 

una bona vivència. Com deia el professional 1 (P6: P1 – 6:80), “aquest tipus de 

persones, si senten que a l’altra banda hi ha sinceritat i realment no hi ha cap interès 

de fiscalitzar i que realment hi ha un interès de “vinga, som-hi”, de vegades, no 

sempre, poden ser més permeables.” Per fer això, s’ha de saber escoltar, ser empàtic, 

ser proper i reconduir les diferents situacions en positiu i en clau de construir, en lloc 

de lligar les situacions als recursos o només a les demandes explícites (P11: P6 – 

11:27 i P12: P7 – 12:36, 12:39 i 12:42).  

I, a més, oferir un ambient càlid, còmode i ordenat facilita, també, que la vivència que 

s’emporten les persones ateses sigui més positiva. Per això seria bo garantir que 

diferents sentits de les persones (oïda, vista, olfacte i tacte) tinguessin inputs positius 

durant la intervenció. Per exemple, tenir un ambientador per garantir la bona olor, tenir 

pintades les parets dels locals d’uns tons càlids i agradables, evitar sorolls o 

interferències, etc., o mostrar actituds de suport com ara acompanyar la persona a la 

sortida del servei, oferir mocadors si és necessari o tocar físicament la persona en 

moments de dolor, entre altres (P12: P7 – 12:37, 12:40 i 12:41).  

Per acabar, es comentava la necessitat d’estar més proper al territori, als barris, per 

ajudar a destensar la relació del servei amb les persones, per ajudar a millorar la 

sensibilització de la tasca que es fa, per conèixer la realitat de primera mà, etc. Com 

deia l’expert 3 (P3: E3 – 3:76), “si tu estàs al barri amb la gent és més fàcil que no et 

vegin com una funcionària. En aquesta línia de destensar la situació, de que la 
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treballadora social està allà [al despatx] i també està en el barri (està amb la gent). 

Tant està amb la gent que té un problema com amb la gent que ara es reuneix per 

parlar de no sé qui.” A més, també cal estar presents i treballar amb els serveis i 

recursos del territori que tenen relació amb les persones, com ara els centres escolars, 

els centres d’atenció primària, etc. (P10: P5 – 10:48).   

5.3.5 Valoració de les intervencions 

Per acabar amb l’anàlisi entorn de la intervenció socioeducativa a SBAS es va 

demanar a les persones entrevistades que aportessin els elements bàsics per garantir 

uns bons resultats en una intervenció (punts forts), els elements que podien ser 

perjudicials (punts febles) i els reptes que s’haurien de treballar per millorar les 

intervencions socioeducatives al servei; així com que valoressin la importància dels 

dos temes clau treballats durant l’entrevista (tipus de persones ateses i vivències 

d’aquestes en una intervenció socioeducativa) en relació amb totes les preocupacions 

que hi ha entorn dels SBAS.  

La major part dels elements forts i febles giraven entorn de dos grans temes: la posició 

que té el professional davant la intervenció i aspectes relacionats amb el seu 

funcionament. Qualsevol d’aquests dos temes, segons com s’enfoquin, poden acabar 

essent elements afavoridors d’una intervenció o, al contrari, poden ser elements 

perjudicials. 

Elements bàsics que garanteixen els bons resultats d’una intervenció 

Les persones entrevistades consideraven que els punts forts que poden garantir una 

bona intervenció estaven enfocats a elements de funcionament (en un 33%) i a 

elements relacionats amb la posició que pren el professional davant d’una intervenció 

(en un 30%). A part d’aquests elements, també se’n van detectar altres com la 

supervisió, la formació o l’ètica professional. 

Per començar, com explicava l’expert 2 (P2: E2 – 2:73), “els punts forts sempre serien 

els que dèiem de l’atenció centrada en la persona, és a dir, a partir de que tu valores a 

la persona, veus a la persona, fas una empatia amb aquesta persona, pots començar 

a treballar conjuntament, et té confiança. Al final, el vincle, i tot això que diem, es basa 

en tot això. (...) El gran tema és tractar la persona com a persona, centrat en ell, en la 

seva dignitat, en les seves capacitats, establir un bon vincle i tot.” Aquesta idea també 

era avalada per l’expert 3 (P3: E3 – 3:87). Per tant, la base ideològica del model de 

treball i de funcionament d’una intervenció és el punt clau que pot generar 

conseqüències positives en els resultats finals.  
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Com deia l’expert 2, la base de la relació entre professional i persona és el vincle 

establert (P11: P6 – 11:35 i P13: P8 – 13:51) i el fet de posar la persona (les seves 

capacitats, les seves fortaleses...) i no pas la problemàtica, la necessitat o la dificultat 

(P8: P3 – 8:52 i P11: P6 – 11:36) al centre de la intervenció. Aquest element també 

era avalat per altres persones entrevistades de la següent manera: 

P3: E3 – 3:86 

“Una bona intervenció difícilment anirà malament si tu has establert amb la persona un bon 

vincle, això fonamental. A partir d’un bon vincle, tu pots treballar a través d’aquesta relació, 

també terapèutica (...), relacional (...), amb més o menys profunditat, pots anar aconseguint 

aquest canvi de mirada, apoderament  (...). Per tant, centrar molt la mirada en aquesta línia, fins 

a on la persona vulgui arribar.” 

P5: E5 – 5:48 

“En este sentido, diríamos como la fortaleza de un tipo de conocimiento que subraye la relación 

como forma de ir teniendo esta visión más humanista de la persona y no tan materialista. No solo 

se trata, en el estado de bienestar, de redistribuir recursos económicos (…), sino lo que sabemos 

hacer los que hacemos intervención social es acompañar en procesos de cambio individual y 

colectivo, haciendo empoderamiento, una autonomía, una inclusión y esto también merece la 

pena ser potenciado.” 

A part d’això, un altre element afavoridor d’una intervenció és la metodologia de treball 

basada en un bon diagnòstic inicial i en un pla de treball que parteixi d’uns objectius 

clars i que tingui un seguiment continuat i amb processos d’avaluació (P3: E3 – 3:87 i 

P4: E4 – 4:77). L’expert 4 ho explicava d’aquesta manera (P4: E4 – 4:77): “(...) el que 

hem de fer és seguir una metodologia i aplicar-la a nivell organitzatiu i compartir-la (...): 

fer una diagnosi, detectar, fer uns objectius clars, fer un pla de treball i a partir d’aquí 

poder fer un seguiment i fer el seguiment que reclami cada cas. (...) I, òbviament, 

marcar-nos uns terminis més curts i avaluar i en cas que s’hagi de tancar, tancar (...)”; 

i, fent-ho d’aquesta manera, el professional hauria de poder identificar ràpidament el 

perfil de persones que està atenent. 

Per tant, per fer bé una intervenció, l’element essencial és el diagnòstic social: s’ha 

d’analitzar bé la realitat de la persona, conèixer l’individu i treballar el seu entorn més 

immediat, la família (P9: P4 – 9:54) i la comunitat en què es mou (P13: P8 – 13:49), 

però també aclarir des d’un inici les expectatives i situar la persona en el marc del 

servei (P9: P4 – 9:55). D’aquesta manera es garanteix el funcionament i els resultats 

de la intervenció. Deia el professional 5 (P10: P5 – 10:57): “Penso que el que s’ha de 

fer és parar, conèixer l’entorn i fer un diagnòstic de la situació (...). Crec que ens hem 

de parar i si el diagnòstic necessita una entrevista més, crec que l’hauríem de tenir per 
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poder fer un pla de treball com cal. (...) En vàrem parlar molt, de plans d’intervencions, 

però crec que hauríem d’haver parlat abans de fer un bon diagnòstic de la situació. Fer 

un pla de treball és bàsic, amb uns objectius clars i amb una mica de distància.”  

Partint d’un bon diagnòstic, abans d’elaborar el pla de treball s’hauria d’explicar, 

debatre i defensar amb la persona/família atesa i amb els altres agents del territori que 

hi treballen (P10: P5 – 10:68). Per tant, s’hauria d’acabar elaborant el pla de treball en 

equip i amb els agents del territori, cosa que donaria garanties de qualitat (P3: E3 – 

3:91 i 3:92; P9: P4 – 9:58; i P1: E1 – 1:58). D’aquesta manera les persones poden 

sentir-se més acompanyades, no només pel seu professional referent sinó també per 

altres agents, els quals tindran un diagnòstic compartit de la situació i unes línies de 

treball similars. Alhora, fent el treball d’aquesta manera també es pot potenciar un 

treball més preventiu i proactiu (P8: P3 – 8:53 i 8:54 i P11: P6 – 11:37). 

Així, doncs, l’eina de treball que hauria d’utilitzar-se habitualment en una intervenció és 

el pla de treball per “(...) tenir una línia per a tu mateix (...). Encara que siguin dues 

línies, dos objectius clars i intentar situar-nos i poder reflexionar sobre el cas i cap a on 

anem (...). Fer un bon pla de treball i no «agoviar-nos» amb ell (...)” (P10: P5 – 10:62 i 

10:61).  

A més, l’expert 4 posava èmfasi a explicar que una intervenció que tingui resultats 

negatius no significa que no hagi estat ben feta. La intervenció pot haver-se fet 

correctament, utilitzant tots els elements afavoridors, però pot tenir uns resultats 

negatius o poc satisfactoris, ja que hi ha molts factors que el professional o el servei no 

poden controlar. L’expert 4 ho resumia d’aquesta manera (P4: E4 – 4:76): “(...) una 

intervenció que tingui resultats negatius pot estar ben feta. Aquí és el punt de base que 

hem de començar a treballar. Hem d’assegurar una bona intervenció, sense tenir en 

compte on volem arribar. O sigui, ho hem de fer però si no hi arribem pot ser per 

diferents causes, però ho hem fet bé (...).”  

Per altra banda, el segon element afavoridor d’una intervenció més rellevant és el de la 

posició que adopta el professional davant d’una intervenció, per tal d’afavorir el vincle 

amb la persona/família atesa, ja que, com deia el professional 4 (P9: P4 – 9:58), les 

habilitats, les capacitats i els recursos del professional són la base de la intervenció. 

Per això s’explicava que actituds de proximitat o d’amabilitat afavoreixen el vincle 

(P12: P7 – 12:51; P5: E5 – 5:45 i P3: E3 – 3:87), així com també ho fa la capacitat 

d’escoltar (P2: E2 – 2:71), d’utilitzar el silenci en positiu i no com un element 

preocupant (P14: P9 – 14:85) i d’evitar en tot moment forçar la persona, jutjar-la o 
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menys tenir-la (P13: P8 – 13:52). Per tant, és important vigilar molt com es diuen les 

coses i en quin moment es diuen, ja que de vegades es pot trencar el vincle per una 

paraula o per una acció feta en un moment inadequat (P3: E3 – 3:89). Tot i això, és 

important ser franc, obert i transparent, bases de la confiança, tant amb els infants com 

amb els adults, i explicar la realitat sense maquillar-la (P12: P7 – 12:57 i P10: P5 – 

10:66).  

En el fons, l’empatia ajuda a entendre millor l’altre i, per tant, a oferir-li un suport més 

adequat, ja que facilita que es puguin trobar potencialitats enmig de situacions 

complexes i difícils (P1: E1 – 1:56). L’empatia s’entendria, segons la definició que feia 

l’expert 1 (P1: E1 – 1:56), com “(...) ficar-se a la pell de l’altre, ser capaç de sortir dels 

meus judicis, del que jo penso”; sempre trobant el punt just d’empatia per, d’una 

banda, evitar involucrar-se personalment en una situació i perdre l’objectivitat 

professional, i de l’altra, involucrar-se poc i perdre la consciència de la realitat, cosa 

que impossibilita donar resposta (P13: P8 – 13:6). 

Tot i això, el professional 9 considerava que s’ha abusat molt de la paraula empatia i 

que s’ha d’enfocar d’una forma més senzilla (P14: P9 – 14:86): “A mi em commou la 

persona, em pot arribar a commoure i em deixo commoure. No em fa por que em 

commogui o que em faci compassió, però la compassió en el bon sentit de la paraula, 

entesa com que el seu patiment a mi em genera no patiment, sinó dolcesa cap a 

aquella persona, però sense envair-les (...).”  

En el fons, com deia l’expert 5 (P5: E5 – 5:45), “las personas usuarias nos han 

enseñado mucho, han sufrido mucho y, diríamos, nos han ayudado a ver y a 

comprender nuestra propia vulnerabilidad. (…) Entonces, diríamos que la gran 

fortaleza que puede tener un trabajador de lo social es lo que le ha enseñado la gente 

con la que se ha comprometido o los entornos comunitarios en los que ha vivido.”  

El professional 8 explicava que la presentació que fa el professional d’ell mateix (tant 

des del punt de vista oral com del postural) acaba encarant el tipus de relació que es 

tindrà amb la persona usuària i, per tant, acaba enfocant d’una manera o altra el 

procés de treball i els resultats finals (P13: P8 – 13:48): “(...) com tu et presentes. Sóc 

la persona que et ve a mirar com de malament ho fas i et diré com ho has de fer bé i et 

marcaré el camí perquè sóc molt savi. O, em presento com una persona que et pot 

ajudar. Una cosa que va molt bé per això és saber reconèixer les qualitats de l’altre en 

veu alta (...).”  
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A més, elements com la disponibilitat, la permeabilitat i la flexibilitat del professional en 

tot el procés (P1: E1 – 1:55; P6: P1 – 6:100; i P12: P7 – 12:55 i 12:56), el compromís 

polític i social dels professionals (P5: E5 – 5:44 i 5:45), la capacitat de treballar d’una 

forma global amb una mirada oberta i àmplia (P6: P1 – 6:97) o la capacitat 

d’autocrítica i d’acceptació de la crítica (P6: P1 – 6:100), també eren considerats 

elements que faciliten el funcionament d’una intervenció. 

Tanmateix, la supervisió i la formació contínua dels professionals també van ser 

elements valorats com a indispensables per afavorir una bona intervenció i, per tant, 

millors resultats finals. Entenent aquests elements com un valor per al servei, ja que 

com més preparació i més espais existeixin per a compartir experiències entre els 

professionals, més riquesa teòrica tindrà el servei i, lògicament, aquest contingut teòric 

repercutirà a la pràctica i en la confiança i seguretat del professional davant una 

intervenció (P1: E1 – 1:58; P3: E3 – 3:91; P4: E4 – 4:75; P6: P1 – 6:99 i 6:101; i P10: 

P5 – 10:59). 

Un altre punt fort era la importància de respectar els ritmes de les persones, que 

s’explicava de la següent manera: “El seu temps lògicament no és el nostre i, a 

vegades, hi ha gent que no està preparada, que no pot, que no té els recursos; i saber 

llegir en el transcurs de la nostra intervenció per què la persona no avança, per què no 

vol fer aquest canvi, per què no ens explica les coses..., i bé hem de donar temps. A 

vegades els professionals actuem molt pressionats per coses externes i hem de ser 

capaços d’aïllar-ho i centrar-se en el moment de la persona i amb el que la persona és 

capaç de fer en aquest moment” (P3: E3 – 3:90). I també així: “El fet de saber 

acceptar cada moment pel que passa una família o una persona i saber-te moure, 

saber canviar els objectius, saber ser flexible amb les situacions penso que és molt 

important i per contraposició no saber-ho fer és símbol inequívoc de derrota (...)” (P12: 

P7 – 12:53). 

I un altre element afavoridor és l’ètica i la confidencialitat professional (P3: E3 – 3:93 i 

P12: P7 – 12:57). L’expert 3 comentava la importància d’informar en tot moment la 

persona de les accions que fa un professional durant una intervenció, com a base de 

la confiança en la relació entre professional i persona (P3: E3 – 3:93): “(...) cuidar molt 

un aspecte de l’ètica: sobretot tenir molta cura en la persona d’informar-se sempre del 

que fem, quan ho fem, si fem un informe... Hi ha moltes persones que, a vegades 

perquè no ho recordem o perquè estem saturats, però la persona ha d’estar molt 

informada sempre de per què fem les coses i quines coses fem. Cuidar molt la 
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confidencialitat perquè, a vegades, penso que escampem molt les coses de la gent 

sense necessitat.”  

Per finalitzar, d’una forma més minoritària, van sortir altres elements que poden 

afavorir una intervenció d’una forma més o menys directa, com ara el treball que fa el 

tercer sector (P5: E5 – 5:46), la utilització de l’espai físic com un element de proximitat 

i comoditat (P7: P2 – 7:70 i P14: P9 – 14:87) i l’optimització dels recursos materials 

existents (P7: P2 – 7:72 i 12:54). 

Elements que poden perjudicar els resultats d’una intervenció 

Les persones entrevistades consideraven que alguns dels elements explicats en el 

punt anterior, alhora, també podien ser elements perjudicials segons l’enfocament que 

s‘hi dona. Un 49% de les respostes anaven encarades a considerar que la posició que 

pren el professional davant la intervenció pot ser un element perjudicial i un 23% de les 

respostes afirmaven que diferents aspectes del funcionament d’una intervenció també 

ho poden ser.  

Per començar, elements d’actitud i de comportament com la rigidesa, la prepotència, la 

inflexibilitat, la fredor, la distància, la manca de respecte, les enrabiades cap a la 

persona atesa, la incapacitat d’admetre crítiques, la manca d’autocrítica, i la 

incapacitat de veure potencialitats i fortaleses en l’altre, poden ser actituds perjudicials 

en una intervenció (P1: E1 – 1:54 i 1:57; P2: E2 – 2:72; P6: P1 – 6:103; P6: P1 – 

6:105; P13: P8 – 13:53; i P14: P9 – 14:90). D’altra banda, elements com el 

paternalisme, la injustícia, la discriminació, la burocràcia, l’assistència, l’emissió de 

judicis, la imposició, l’excés de control i la invasió de l’espai de l’altre són accions que 

tampoc ajuden a apoderar la persona i, per tant, són perjudicials per a la intervenció 

(P1: E1 – 1:57; P3: E3 – 3:88; P13: P8 – 13:53; P5: E5 – 5:47; i P14: P9 – 14:88).  

Algunes persones entrevistades posaven l’exemple de la taula del despatx com a 

element de distància amb la persona: 

P14: P9 – 14:89 

“Jo em deixo commoure i poso la taula i, a vegades, aquesta taula no la trec i algunes vegades 

aquesta taula l’he de treure. (...) També he après que ho puc recuperar, però en aquell moment 

he perdut l’oportunitat (...).” 

P6: P1 – 6:103 

“(...) un punt feble és amagar-se darrere d’un paper, d’una taula... (...) si ets capaç (...) davant 

d’una situació de saber si és millor una taula rectangular, una taula rodona o una no taula, 
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d’alguna manera vol dir que has arribat a fer un bon anàlisi de la situació. (...) el punt feble és 

quan intentes a tothom tractar-la de la mateixa manera (...).” 

Davant de tots aquests elements, l’expert 1 comentava que podien ser vicis humans, 

però que calia superar-los si es vol ajudar les persones (P1: E1 – 1:57): “(...) tots 

aquests vicis que contemplem a la professió els tenim perquè som humans, però com 

a mínim tenim d’intentar d’anar-los superant.” 

En el fons, el professional 8 resumia els efectes que poden tenir les actituds del 

professional en una intervenció d’aquesta manera (P13: P8 – 13:47): “Amb la posició 

del professional ja jugues un paper molt important. Si tu aquell dia no estàs massa fi i 

l’entrevista d’abans no t’ha anat massa bé i no ets capaç de començar la següent 

recomposant-te i continues amb el mal karma que t’has quedat al darrere, no cal que 

facis la següent. Per tant, la manera que tu et poses davant d’una entrevista és la clau; 

i costa, perquè nosaltres no ens podem canviar de careta com volem.” Per això és 

important que el professional es cuidi i que tingui una actitud personal positiva davant 

la vida, ja que si un professional no se sent del tot bé serà complicat que pugui ajudar 

una altra persona (P6: P1 – 6:96 i 6:98). 

L’expert 2 afegia que no només és important veure com està el professional en cada 

moment, sinó que obviar com està la persona que s’està atenent pot dificultar, també, 

la intervenció (P2: E2 – 2:72): “(...) si som inflexibles i no tenim en compte què li està 

passant a aquella persona en aquell moment, doncs, segurament això és un punt que 

et fa que la intervenció no et vagi bé.”  

A més, es considerava important que el professional no tingui una actitud deshonesta, 

és a dir, que sigui clar en les respostes i que no doni falses esperances a les 

persones. El professional 1 ho explicava d’aquesta manera (P6: P1 – 6:95): “(...) hi ha 

dos elements importants en el treball que fem que jo crec que s’han de tenir presents: 

1) el no donar falses expectatives (...), perquè al final això reverteix negativament (...) i

2) una cosa si és que sí és que sí, si és no és no, en tot cas no juguem i no diem

mentides, és preferible dir un “no ho sé” (...).” 

Una altra feblesa seria la dificultat del professional per defensar la seva opinió dins 

l’organització on treballa i el fet que li costi posar-se en el marc de referència de 

l’organització on treballa i entendre’l, com deia el professional 1 (P6: P1 – 6:106): “(...) 

tots som empresa, per dir-ho d’alguna manera, som administració en el cas dels SS, 

però hi ha una part de tu que no és administració ni és empresa. El contínuament 

escudar-te en el gran hermano jo crec que també és un element de feblesa.”  
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Alhora, una actitud passiva del professional davant la intervenció, que només estigui 

centrat en les problemàtiques o les demandes explícites de les persones ateses, fa 

que una intervenció no sigui del tot rica i útil, ja que, com deia el professional 3 (P8: P3 

– 8:55), “si només et dediques a treballar la problemàtica i la necessitat, la intervenció

s’acaba ràpid. A part, llavors vas a remolc de l’usuari, cosa que hauria de ser el revés i 

l’usuari ha d’anar a remolc teu, tu ets el guia (...).”   

L’altre element perjudicial més majoritari tenia a veure amb diversos aspectes de 

funcionament d’una intervenció, relacionats amb el model de treball o les accions 

habituals que es fan durant una intervenció. Per exemple, la manca de coneixement de 

l’entorn de les persones, o d’un treball familiar, o d’intervenir més en els domicilis, o de 

treballar amb els agents del territori d’una forma més propera i coordinada, o de no 

explicar amb detall el pla de treball a les persones o famílies, entre altres, poden ser 

elements que empobreixin una intervenció (P8: P3 – 8:56 i P10: P5 – 10:65).  

A més, la postura que poden tenir les persones usuàries davant el servei o el 

professional també són elements que no ajuden en una intervenció. Algunes postures 

estarien relacionades amb la visió negativa del servei/professional, o amb el fet 

d’assistir-hi de forma més o menys obligatòria, o amb la negació d’una realitat, o amb 

la no-acceptació del suport social o amb la pèrdua de respecte cap al professional (P9: 

P4 – 9:56 i 9:57; P11: P6 – 11:38, 11:39 i 11:40; i P13: P8 – 13:50). 

Finalment, es van aportar altres elements perjudicials, tot i ser menys avalats per part 

de les persones entrevistades. Un d’ells era la manca de recursos econòmics, 

materials i humans, degut a la insuficient inversió pública, entenent que, si hi ha pocs 

professionals per atendre les persones, les intervencions no es podran fer de forma 

correcta (es faran pocs seguiments, només es gestionaran ajudes...); un altre, que si 

no hi ha recursos econòmics i de serveis per oferir a les persones, només el suport del 

professional no serà suficient per atendre les necessitats de les persones d’una 

manera digna (P2: E2 – 2:75; P5: E5 – 5:47 i P7: P2 – 7:71). 

Un altre element perjudicial era la manca de seguiment dels casos, és a dir, el no tenir 

temps per donar un suport i un acompanyament continuats i constants a les persones 

(P7: P2 – 7:73 i P2: E2 – 2:74 i 2:77). Com exposava l’expert 2 (P2: E2 – 2:74), “(...) si 

no pots fer el seguiment (...) no saps ni el que passa; en canvi, si vas fent seguiment, 

vas seguint el vincle aquell... Jo penso que el gran punt feble és la manca de temps 

per poder fer un seguiment ben fet d’aquests casos.” Alhora, aquesta manca de 

seguiment fa que els casos no es tanquin, ja que no seguir-los impossibilita fer una 
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bona avaluació de la situació i, per tant, es fa difícil reconduir els aspectes que no 

funcionen (P10: P5 – 10:63). 

Per finalitzar, van sortir dues febleses més. D’una banda, la por del professional a les 

situacions que viuen les persones ateses, a les conseqüències que porten les accions 

del professional, a equivocar-se en el diagnòstic o a no explicar-se correctament, entre 

altres (P6: P1 – 6:105 i P10: P5 – 10:64). I de l’altra, la manca de formació, de 

tecnificació i d’esperit de superació dels professionals pot dificultar-ne la capacitat 

d’adaptació constant a les noves realitats (P6: P1 – 6:102). 

Reptes a treballar per millorar les intervencions socioeducatives a SBAS 

Es van aportar diferents reptes a treballar per millorar les intervencions, entre els quals 

destacaven sobretot temes relacionats amb l’apropament a la persona usuària i a la 

comunitat, i aspectes del model organitzatiu del servei. 

Un repte important era l’acostament més proper a les persones per oferir un espai 

còmode i sense pressions i per conèixer les seves necessitats reals i adaptar-s’hi, i no 

al revés (elles al servei); i a més, respectar els temps que necessiten les persones per 

fer un bon procés de canvi. Alguns arguments d’aquest repte eren els següents: 

P13: P8 – 13:54 

“(...) saber-nos adaptar a les necessitats reals de cada usuari; i als tempos que necessita cada 

persona per fer un procés i potser aquesta lectura de quin moment està (...) no és tan acurada 

com hauria de ser. Potser aquest és el repte, saber-nos adaptar nosaltres.” 

P14: P9 – 14:91 i 14:92 

“Que l’altre se senti des d’un principi sense por (...). Que la persona es pugui sentir acollit, 

emmarcat (...). Un altre repte amb la intervenció: respectar el temps de l’altre (...). No canviarà, 

(...), perquè no és el moment (...) i si ara no és, ara no és, i si jo no sóc, jo no sóc, igual no sóc jo, 

igual aquella persona amb una altra persona això ho pot fer (...). Doncs no passa res, si podem 

dir “no passa res” no li exigim tant. (...) A vegades volem molt de l’altre (...).” 

Alhora, s’apostava pel repte de canviar l’enfocament i treballar a partir de les 

potencialitats de les persones i no de les debilitats o mancances (P8: P3 – 8:57), 

coneixent i reconeixent la persona usuària (P6: P1 – 6:107), i aconseguint 

l’apoderament final de l’individu i la comunitat per garantir-los més qualitat de vida 

(P11: P6 – 11:41). 

A més, un altre repte era apostar per incrementar el treball amb la família i no només 

amb l’individu (P10: P5 – 10:71) i, sobretot, augmentar la presència dels professionals 
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a la comunitat per estar més propers i participar de la vida de les persones i, alhora, 

més a prop dels altres agents del territori. L’expert 1 ho argumentava de la següent 

manera (P1: E1 – 1:59): “Jo crec que hem de deixar els despatxos i sortir més al 

carrer, estar més a prop de tots els processos de les persones, ens han de veure, ens 

han de trobar i conèixer. Si estem als despatxos perquè tenim por, que és una 

possibilitat, o estem fent burocràcia i no ens deixa sortir, o tenim molts casos i creiem 

que això és prioritari... (...) si moltes d’aquestes coses les comencéssim a treballar [a 

la comunitat] no ens arribaria tanta gent. Però cal superar aquesta inèrcia convencent 

també els de dalt (...). Cal trobar les fórmules i aquí la gestió és important.” És a dir, la 

base seria treballar amb, en i per a la comunitat, recuperar l’essència del treball social 

(P8: P3 – 8:58 i P7: P2 – 7:76). 

Aquest treball més comunitari ajudaria a treballar un altre repte que era el de la 

prevenció, que ajudaria a evitar que certes situacions que podrien ser solucionades en 

el mateix entorn acabin institucionalitzant-se (P3: E3 – 3:95 i P12: P7 – 12:59). 

D’aquesta manera ho explicava l’expert 3 (P3: E3 – 3:95): “(...) començar també a 

treballar amb la línia de la prevenció, perquè molts casos podríem treballar-los abans 

que arribessin a SS (...), si coneixem els territoris, les dinàmiques, podem preveure 

que potser hi ha situacions que possiblement es poden treballar d’una altra manera i 

abans.”  

Per altra banda, un altre repte girava entorn d’una millora del model organitzatiu del 

servei. En aquest sentit s’apuntaven temes molt diversos: incrementar més les 

aliances entre polítics i tècnics (P1: E1 – 1:60); posar persones més preparades al 

davant de les organitzacions (P1: E1 – 1:60); revisar i sistematitzar les metodologies 

de treball i el perfil de casos (P3: E3 – 3:94 i P4: E4 – 4:80); millorar el treball en xarxa 

(P3: E3 – 3:96; P9: P4 – 9:59 i P11: P6 – 11:41); treballar per tenir un bon sistema de 

recollida de dades millorant les aplicacions informàtiques (P7: P2 – 7:78 i 7:79); saber 

prioritzar objectius clars i assumibles, identificant l’objecte bàsic a treballar (P7: P2 – 

7:79 i P5: E5 – 5:49); augmentar els recursos materials i humans (P2: E2 – 2:78; P9: 

P4 – 9:59; P7: P2 – 7:79; P6: P1 – 6:109; i P7: P2 – 7:74 i 7:75); donar molta 

importància al treball en equip (P10: P5 – 10:72 i P9: P4 – 9:59); apostar per 

l’intercanvi d’experiències i per les bones pràctiques entre professionals (P12: P7 – 

12:58); utilitzar el treball grupal com una altra forma d’intervenir (P4: E4 – 4:79); i 

treballar per tenir un sistema i unes intervencions flexibles que s’adaptin a la realitat de 

cada moment (P6: P1 – 6:108). 
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A part d’aquests temes, de forma més minoritària es van apuntar altres reptes. Un 

d’ells era millorar la formació i l’especialització dels professionals (P2: E2 – 2:78 i P4: 

E4 – 4:80), ja que, com deia l’expert 2 (P2: E2 – 2:78), “(...) si creiem que ha de 

canviar el model perquè canvien els usuaris, i tot, vol dir que hem de fer un model 

diferent. Si volem fer un model diferent amb garantia, als professionals se’ls ha de 

formar d’acord amb aquell model (...)”; i un altre era el repte de comunicar millor la 

feina que s’està fent al servei, com apuntava el professional 7 (P12: P7 – 12:59): “(...) 

els SS som mal vistos. Treure’ns aquesta etiqueta de sobre penso que és molt 

important, no sé com, no sé quina és la manera de fer-ho (...).”  

A més, per acabar, també es creia que el repte era garantir les necessitats bàsiques 

de les persones per, després, treballar la resta de temes. L’expert 2 ho explicava 

d’aquesta manera (P2: E2 – 2:79 i 2:80): “(...) aquests mínims recursos haurien de 

garantir un mínim vital per tothom i especialment els més febles (...). De vegades es 

diu que els diners no ho són tot, però si no hi ha diners no fas res. Gent que no pot 

menjar no facis cap programa, primer dona-li de menjar, doncs hem de veure com ho 

fem per donar de menjar a aquesta gent.”  

Valoració final 

Per acabar, es va demanar a les persones entrevistades que valoressin el grau 

d’importància que té conèixer millor el tipus de persones ateses i la seva vivència 

durant la intervenció en relació amb totes les preocupacions o els reptes que tenen els 

SBAS. En un 40% de les respostes va sortir el valor més alt, que era el 4 (P11: P6 – 

11:44; P12: P7 – 12:63; P1: E1 – 1:63 i P3: E3 – 3:99), en un 30% es va donar un 

valor de 3 (P6: P1 – 6:112; P8: P3 – 8:60 i P9: P4 – 9:61), en un 20% es va donar un 

valor de 3,5 (P4: P14 – 14:93 i P10: P5 – 10:76) i en un 10% es va donar un valor de 2 

(P2: E2 – 2:84).  

Les persones entrevistades comentaven que el tema de centrar les intervencions en 

les persones està present en la legislació, en les metodologies de treball i en la 

filosofia del treball social, però no es prenen mesures reals per portar-ho a la pràctica 

(P2: E2 – 2:82). Per això, l’expert 3 manifestava (P3: E3 – 3:98): “Jo penso que aquí hi 

ha un repte que tenim els professionals de saber defensar que la nostra feina està en 

les persones, no en els recursos. (...) Home, les ajudes són importants (...), però la 

nostra línia de treball no ha de ser prioritàriament això. Això són instruments que 

utilitzem, són eines, però no són la clau de la nostra intervenció.”  
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Tot i això, manifestaven que la intervenció socioeducativa era la base dels serveis (el 

suport i acompanyament a la persona en tots els àmbits de la vida) i per això s’havia 

de dedicar molts esforços a millorar constantment tots els temes que s’hi puguin 

relacionar (P14: P9 – 14:94; P12: P7 – 12:61; P2: E2 – 2:83; P11: P6 – 11:43; P9: P4 

– 9:60; P8: P3 – 8:59; i P13: P8 – 13:55).

Tot i donar importància a aquest tema, les persones entrevistades també apuntaven 

diferents aspectes poc treballats als quals s’hauria de donar prioritat, com ara la 

planificació i l’organització dels SS (P14: P9 – 14:95 i P6: P1 – 6:111), el benestar dels 

professionals (P14: P9 – 14:95 i P9: P4 – 9:60), un bon sistema de recollida de dades 

(P14: P9 – 14:94), els recursos i ajuts que s’ofereixen per garantir la cobertura de 

necessitats bàsiques (P1: E1 – 1:62; P12: P7 – 12:62 i P13: P8 – 13:55) o les 

diferents metodologies i estratègies de treball (P10: P5 – 10:75). 

Per acabar, doncs, les valoracions majoritàriament voltaven entorn del 3 i el 4 (en un 

90%), que són els dos valors més alts, cosa que pot fer pensar que l’objecte d’estudi 

d’aquesta tesi pot ser d’interès en el camp dels SS.  

6. Conclusions i reflexions personals

En aquest apartat es fa una síntesi dels resultats de l’anàlisi anterior i, seguidament, es 

complementa amb diferents reflexions personals sobre les dades extretes de les 

entrevistes i el contingut de la tesi. 

6.1 Conclusions de la recerca 

L’anàlisi de dades ha estat distribuïda en tres blocs en els quals es treballaven 

opinions generals dels SS, opinions més concretes dels SBAS i, finalment, opinions 

entorn de la intervenció socioeducativa en aquest últim tipus de servei. A continuació, 

doncs, es fa una síntesi dels resultats més rellevants extrets de l’anàlisi de dades 

seguint els tres blocs anteriorment esmentats. 

6.1.1 Conclusions entorn dels serveis socials 

Els SS necessiten recuperar la idea de treballar per ser el quart pilar de l’estat del 

benestar, ja que són uns serveis bàsics, útils i necessaris en un estat de dret. Alhora, 

cal reformular-ne l’objecte de treball, ja que la crisi econòmica iniciada l’any 2008 va 

fer trontollar el sistema de SS. Per fer-ho, s’ha de recuperar la idea d’universalitat dels 
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serveis, definir bé la utilitat que han de perseguir i enfocar les intervencions tenint com 

a centre la persona.  

Les persones entrevistades van valorar que els SS tenien més debilitats que 

fortaleses. Per una banda, com a fortaleses del sistema es destacaven: 1) l’essència 

dels serveis (estructura, ordenació, concreció de prestacions i ajuts, definició de 

competències, legislació detallada, homogeneïtat dels serveis al territori, entre altres); 

2) el fet de ser uns serveis propers a les persones i al territori/comunitat; i 3) els

esforços que s’estan fent per treballar en xarxa amb les entitats i organitzacions dels 

diferents territoris. A més, es destacava el fet de comptar amb uns recursos humans 

de gran capacitat, voluntat, versatilitat, responsabilitat i experiència en el sector, que 

treballen contínuament per a la millora dels serveis. 

Per altra banda, les debilitats detectades giraven entorn, sobretot, del funcionament 

dels serveis, i consideraven que el sistema de SS és immadur, dèbil, insuficient, 

antiquat, desenfocat i poc avançat, degut a la sobrecàrrega de feina, a la manca de 

definició dels serveis, a l’estancament de la reglamentació normativa, a la manca de 

criteris consensuats o a la poca innovació i creativitat, entre moltes altres qüestions. 

La crisi econòmica, social i política no va ajudar a la consolidació dels serveis, sinó 

que va provocar-ne l’estancament i el retrocés, tot i l’avenç que s’havia fet en l’àmbit 

legislatiu abans de l’any 2008. Alhora, les mancances per a transmetre, difondre i 

comunicar què són els SS encara en dificulta més la posició i la visibilitat política i 

social. A tot això, tampoc hi ajuda la manca de sistemes potents d’informació i recollida 

de dades o la manca d’avaluació contínua dels serveis. 

En menys mesura, també es va detectar que la realitat que s’està vivint genera un 

debilitament del sistema. Aquesta realitat porta a atendre un elevat volum de casos; a 

l’increment de les gestions per tràmits de prestacions o ajudes; a l’augment de 

situacions de pobresa extrema; a la manca d’implicació i honestedat d’algunes 

persones usuàries i a la seva poca participació en els serveis; a la inseguretat i 

l’angoixa que poden sentir els professionals, que els fa decantar-se per la seva 

seguretat davant el possible risc; al canvi de concepció dels serveis, en què passen de 

ser agents facilitadors a agents de control; a la priorització de la tasca en lloc de l’estat 

emocional/personal de la persona atesa; a la manca de reconeixement als 

professionals; o a la manca d’eines, recursos i criteris comuns. A més, va quedar palès 

que la població no coneix realment els SS i que la visió que se’n té, tant social com 

políticament, és negativa, perquè se’ls associa a un cost i no a un benefici, i se’ls 

defineix com a serveis carregosos, burocratitzats i poc resolutius. 
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Concretant en la relació entre els SSB i els SSE, es considerava que encara manca 

una bona estructuració de les relacions entre els dos nivells (falta de definició i 

d’articulació), degut a un tema organitzatiu, de disseny i d’enfocament dels serveis, 

cosa que genera desajustaments a la pràctica diària. Tot i això, es reconeixia que 

s’havien fet millores en el treball en xarxa entre aquests serveis, sobretot en aquells 

que tenen professionals referents que vetllen per ordenar les relacions i establir els 

canals de comunicació de manera permanent. No obstant, la relació entre ells continua 

fonamentant-se en la coordinació en lloc del treball conjunt, transversal i cooperatiu. 

La base de les relacions entre els SSB i els SSE es troba en la voluntat, en l’interès i 

en el tarannà dels professionals, cosa que genera diferències entre territoris, zones o 

serveis. Per això, les persones entrevistades manifestaven la importància que es creïn 

estructures organitzatives de coordinació per tal de garantir-ne la continuïtat 

indistintament dels professionals que treballin als diferents serveis. 

Pel que fa a la legislació dels SS, les persones entrevistades consideraven que la Llei 

12/2007, d’11 d’octubre, de SS va aportar un bon contingut teòric que plantejava un 

sistema de SS interessant i que aportava estructuració i organització al sistema; però, 

tot i això, van considerar que la legislació tenia més punts febles que forts.  

La Llei 12/2007 i la Cartera de SS es consideraven unes bones eines de partida que 

feien un pas endavant en matèria de contingut i de plantejament: universalitat dels 

serveis, garantia de drets, sistematització de serveis, etc. La seva implementació va 

generar diferents reflexions entorn del treball, dels serveis o de les ajudes, i de les 

relacions amb els agents del territori. 

També es valorava positivament el fet que la Llei s’hagués elaborat partint, inicialment, 

d’un procés participatiu amb professionals i entitats del sector social, tot i que un cop 

portat l’esborrany al Parlament de Catalunya es desdibuixés. També es valorava 

positivament que servís per estructurar i concretar una xarxa de serveis a cada territori 

i que provoqués, en algun d’ells, l’augment d’ajudes o prestacions municipals.  

Però tant la Llei com la Cartera van tenir grans dèficits en la seva regulació, aplicació, 

desenvolupament, gestió i execució posterior, a més d’estar mancades de dotació 

pressupostària per aplicar els drets garantits i de patir una paralització normativa 

posterior (manca de reglamentació). En el fons, el mal moment social, polític i 

econòmic en què va arribar la Llei, la manca d’aposta política, l’absència de demanda 

o d’interès social cap als SS, la por de donar el protagonisme a la persona usuària, i
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diferents lleis estatals que contradiuen aspectes de la legislació, han provocat que es 

posi en entredit la universalitat i la territorialitat dels SS. 

Per tant, es considerava que els aspectes ideològics que aportava la Llei van acabar 

essent aspiracions poc realistes a la pràctica i van generar uns SS més burocratitzats, 

rígids, complexos i excessivament protocol·litzats, que fan perillar el valor i l’essència 

del treball en el camp social. I, per la seva banda, la Cartera es valorava com un 

document feixuc, extens, poc definit i repetitiu, que se centra en el tipus de serveis (i la 

seva categorització) i no en les necessitats de les persones.  

Degut a la manca de reglamentació posterior i a la manca de dotació pressupostària, 

després de l’aplicació de la Llei no es van notar canvis pràctics immediats als SS. Tot i 

això, amb el temps i l’aportació que feien altres lleis al sistema (com la Llei 14/2010 o 

la Llei 39/2006) es van anar veient canvis en la fisonomia, la ideologia, l’estructura i el 

funcionament dels serveis. 

El repte de futur més important dels SS està en millorar el model de treball, tenint en 

compte que la situació social, econòmica i política del país ha canviat (increment de la 

presència de les noves tecnologies, canvis en el mercat de treball, replantejament del 

model d’administració pública...) i no tornarà a ser com era uns anys enrere. 

Per fer-ho s’ha d’identificar l’essència (o l’objecte) de treball dels SS i del treball social, 

que estigui pensada per a tota la població i enfocada en positiu per oferir una imatge 

més favorable. També caldria definir bé les tasques i les finalitats a desenvolupar en 

els SS.  

A més, s’ha d’apostar per diferents elements relacionats amb la intervenció: resoldre 

les noves necessitats i la nova realitat social (sense tornar a un treball benèfic), i 

millorar les intervencions socioeducatives apostant per un treball continuat i intensiu, 

donant més pes al treball amb famílies i amb la comunitat (fer una bona acollida inicial, 

definir un pla de treball clar i assumible, dedicar temps a les intervencions, treure del 

centre de la intervenció les ajudes o les prestacions, entre altres). Finalment, van sortir 

altres reptes de treball, com ara:  

- La necessitat de crear discurs, fer recerca i escriure les bones pràctiques per

aportar coneixement teòric i base científica al sector social.

- Millorar la relació entre el món teòric (universitat) i el món pràctic

(organitzacions).
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- Orientar la formació dels professionals a ensenyar continguts teòrics i pràctics,

però també actituds, aptituds i habilitats per al treball social.

- Incorporar polítiques formatives per als treballadors a les organitzacions

socials, donant molt pes al suport i acompanyament mitjançant supervisió,

assessorament, cursos adaptats, intercanvi de bones pràctiques, impuls del

treball en equip, etc.

- Repensar la base i les funcions de les figures professionals que treballen en el

camp social per evitar desajustaments en el treball diari.

A més, es van apuntar altres temes que estaven pendents de debatre i consensuar: el 

professional referent, la gestió del temps, la comunicació, i l’avaluació i sistematització 

del treball a SS. 

6.1.2 Conclusions entorn dels serveis bàsics d’atenció social 

Els SBAS haurien d’apostar per dues línies de treball indispensables: 1) la garantia de 

les necessitats bàsiques (posant especial èmfasi en la cobertura de les urgències 

socials) i les necessitats emocionals, així com la capacitació de les persones; i 2) 

perfilar l’estructura, l’organització i l’essència dels SBAS, per fer-los més àgils i més 

descentralitzats, de manera que es garanteixi la plena cobertura dels serveis bàsics a 

la població.  

A part d’aquestes dues línies, també van sortir altres elements a treballar, com ara la 

necessitat de tenir uns equips forts i multidisciplinars capaços de fer un bon diagnòstic 

social, un acompanyament proper i una prescripció adequada a cada cas; i com, 

també, la necessitat de centrar les intervencions en les persones, des d’un punt de 

vista sistèmic i preventiu, i d’estratificar els graus de risc social, per tal d’unificar 

processos, criteris i nomenclatures i enfortir la capacitat diagnòstica dels professionals. 

Cal donar importància, sobretot, al treball amb les persones més vulnerables, com els 

infants/joves i les persones grans, i fer una atenció especial a temes com la violència 

familiar, les addiccions o la salut mental.  

En el fons, els temes pendents que té el servei estarien relacionats, sobretot, amb la 

resposta que s’ha de donar a les necessitats d’extrema pobresa econòmica i social, en 

com es resolen les problemàtiques derivades d’habitatge (subministraments, 

desnonaments, habitatges deficients...) i en com impulsar el treball comunitari i grupal 

(com apoderar la gent des del territori, com fomentar la participació comunitària...).  



~ 197 ~ 

Però, a part d’aquests temes més destacats, també n’hi haurien d’altres com la 

necessitat de trobar noves metodologies o eines de treball, assegurar la transparència 

a la ciutadania, ordenar la figura dels informadors i administratius, trobar el valor afegit 

del servei, assegurar la confidencialitat de les persones usuàries, atendre els infants i 

les víctimes joves de violència familiar, entre altres. Es comentava que tots aquests 

temes estaven pendents de treballar d’una forma transversal i integral amb tots els 

agents i serveis que hi tenen part, degut a la fragmentació amb la qual es defineixen 

les polítiques socials i a l’estructura que regeix els SS. 

A més, la direcció dels SBAS hauria d’estar encarada a fer un treball socioeducatiu 

amb les persones ateses, basat en l’acompanyament i el suport personal/familiar, per 

fomentar-ne l’apoderament i l’autonomia i utilitzant la gestió de les prestacions i els 

ajuts com una eina més dins el pla de treball (com un element d’ajuda i no com una 

finalitat en si mateixa). Cal prioritzar el treball, sobretot, en els àmbits socioeconòmics, 

socioeducatius i sociosanitaris de les persones o famílies. 

Per enfocar el treball en aquesta direcció s’ha de dedicar més temps a les persones, 

revisar el treball que s’està fent actualment, prioritzar els perfils dels casos que tenen 

més necessitat de suport, i optimitzar la gestió dels tràmits per reduir el temps que s’hi 

dedica.  

No obstant, majoritàriament, les persones entrevistades consideraven que actualment 

la direcció dels SBAS prioritza la gestió de les prestacions i ajuts en detriment del 

treball més social i educatiu amb les persones o famílies (a manera d’exemple, es 

valorava que un 53% del temps dels professionals estava dedicat a gestionar 

prestacions i ajudes, i l’altre 47% restant, a fer un treball més socioeducatiu), ja que el 

model de sistema, la legislació, l’organització dels SS, les expectatives de la població, 

les demandes que es reben, entre altres, porta a treballar d’aquesta manera. 

Aquesta direcció del treball provoca que l’enfocament de la intervenció se centri en 

treballar, sobretot, les problemàtiques i les necessitats que presenten les persones o 

famílies ateses, ja que són la porta d’entrada al servei. Però, també hi ha altres motius 

que porten a enfocar el treball a les problemàtiques: la ideologia que transmet el marc 

legal del servei, la manca d’avaluació contínua del treball, l’enfocament del treball 

basat en la demanda-resposta, el volum de casos que es porta, la història del servei, la 

gestió del temps dels professionals, i la formació bàsica i permanent que reben els 

professionals.  
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Tot i això, es considerava que l’enfocament i l’oferta formativa cap als professionals 

està canviant gràcies als interessos particulars d’aquests (no col·lectius), que aposten 

per posar la persona i l’entorn al centre de la intervenció i per utilitzar 

l’acompanyament i el suport com a base del treball.  

Per acabar, es valorava que l’enfocament òptim d’una intervenció socioeducativa ha 

de partir de treballar la demanda que apareix en forma de problemàtica o necessitat, 

utilitzant una metodologia de treball centrada en la persona i en el seu entorn (la qual 

ha de partir de les potencialitats en lloc de les debilitats). Per això, l’enfocament de la 

intervenció s’hauria de centrar en un treball preventiu a la comunitat i en un treball a la 

persona basat en el suport, l’acompanyament i l’ajut (ordenat per un pla de treball curt, 

clar i assumible).  

6.1.3 Conclusions entorn de la intervenció socioeducativa als serveis bàsics 

d’atenció social 

Una part de les persones entrevistades mostraven indefinició a l’hora de valorar el 

grau de coneixement dels professionals respecte de les persones ateses i del seu 

entorn en el moment d’elaborar un pla de treball (33% de les respostes), ja que aquest 

grau pot variar en funció del cas, del temps disponible per treballar-lo, de la 

metodologia de treball utilitzada o de les demandes que manifesti la persona. A més, 

es considerava que no és necessari saber-ho tot d’una persona per fer un bon 

acompanyament. Cal trobar el límit del que cal conèixer i el que no per tal de garantir 

el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona.  

Tot i això, en la mateixa proporció de respostes, predominava la postura de considerar 

que el grau de coneixement era baix, perquè els professionals no disposen de temps 

per dedicar-se al seguiment dels casos, per desconeixement de l’entorn, per por, per 

manca de proximitat als barris, per prescriure un recurs o servei abans que un suport o 

un acompanyament, o per tenir una informació esbiaixada de la persona fruit del que 

ella permet conèixer, entre altres. 

Però es reconeixia que si el grau de coneixement fos més alt, i per tant s’incrementés 

el coneixement aprofundit de la persona i l’entorn, es podrien evitar futures 

intervencions. En el fons, si es té un coneixement parcial significa que la informació 

que es té és esbiaixada. Per tant, per incrementar el coneixement seria necessari 

definir un nou estil de treball i millorar la gestió del vincle amb la persona i l’entorn.  

Alhora, s’afegia que l’entorn de la persona es coneix poc. Això és així per resistències 

professionals o de les persones usuàries, per les metodologies de treball que 
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s’utilitzen, per manca de temps, per quedar-se amb idees preconcebudes, etc. Davant 

d’aquesta realitat es manifestava la necessitat de conèixer i treballar més amb l’entorn 

per incrementar, així, les possibilitats de resposta que puguin aparèixer des de la 

pròpia xarxa familiar i social. Per això, caldria parlar més amb la gent dels barris, 

participar de les dinàmiques comunitàries, resoldre els conflictes in situ, fer més 

domicilis, més presència als centres escolars o entitats del territori i, com a punt clau, 

reforçar el treball en xarxa i de proximitat amb els agents del territori. 

A més, les persones entrevistades explicaven altres bones pràctiques que utilitzaven 

per a conèixer més a fons les persones i el seu entorn, com serien: generar un bon 

vincle mostrant una actitud o una postura positiva que ajudi a generar confiança 

(empatia, escolta, respecte, comprensió, proximitat, amabilitat, acompanyament...); fer 

una bona gestió i coneixença dels casos que cada professional porta com a referent 

per ser proactius i prioritzar millor (per això és bàsica una bona recollida de dades); 

respectar les persones usuàries, les seves decisions i la seva vàlua com a persona; i 

dedicar el temps necessari a cada un/a que permeti el respecte dels seus ritmes 

durant el procés de canvi. 

Concretant més, es van donar exemples específics per treballar el contingut anterior: 

parlar fluix, seure al costat de la persona, agafar-la de la mà en moments delicats, 

estar oberts i receptius en una conversa, remarcar les potencialitats i capacitats en lloc 

de les mancances o dificultats, manifestar obertament a la persona que se la vol 

ajudar, actuar amb naturalitat, evitar confusions de rol, no precipitar-se en els 

diagnòstics, fer treball en equip i entrevistes conjuntes per aprendre de la pràctica dels 

altres, utilitzar el silenci com a eina de treball o condicionar els locals per oferir un 

ambient amable, entre altres. 

Per conèixer millor la persona és important tenir definida i treballada la tipologia de 

persones que s’atenen al servei. Segons les persones entrevistades manca un 

consens tècnic (en un 80% de les respostes) sobre quina tipologia de persones l’estan 

utilitzant, ja que hi ha diferències entre territoris, manca anàlisi qualitativa dels perfils 

d’usuaris, manca diàleg i debat professional sobre aquest tema, i/o existeix una gran 

diversitat de persones que dificulta arribar a un acord sobre la tipologia. 

Tot i això, fruit de l’experiència i de la base teòrica de les persones entrevistades, es 

van extreure diferents radiografies del tipus de persones que s’atenen a SBAS. La 

tipologia més destacada va ser la que distingia les persones segons la problemàtica o 

la necessitat. Aquest fet no ha d’estranyar, ja que en l’apartat anterior s’ha explicat que 
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l’enfocament majoritari de les intervencions se centra en les problemàtiques i les 

necessitats.  

Dit això, les tipologies de persones que s’apuntaven estaven definides segons la 

problemàtica o necessitat (econòmica, dependència, violència, salut mental, 

desestructuració familiar, addiccions, delinqüència i habitatge); segons el col·lectiu de 

població més treballat (persones nouvingudes, infància en risc i dones soles amb fills); 

segons la procedència de la demanda (a petició de l’interessat/da o generades o 

obligades institucionalment); i segons el posicionament que adopta la persona usuària 

davant la intervenció (híper freqüentadors, híper demandants, col·laboradors, absents 

o angoixats).

Davant d’aquest exercici de posar “nom” a les diferents persones que freqüenten els 

SBAS van sortir diversos debats pendents: la necessitat de definir millor què i com es 

treballa amb cada perfil, la valoració sobre quin tipus de treball s’ha de fer amb els 

casos econòmics, i la reflexió sobre si l’enfocament de les intervencions ha de seguir 

un patró estàndard o s’ha d’adaptar a cada persona/família.  

Alhora, es considerava que la tipologia de persones ateses havia canviat a partir de la 

crisi econòmica i que havia aparegut un perfil que no havia anat mai a SS amb 

demandes, necessitats, actituds, coneixements... diferents del perfil habitual. Es 

destacaven, sobretot, problemàtiques econòmiques, de dependència i separacions de 

parella mal gestionades (degut a les dificultats econòmiques). I es valorava que, 

algunes vegades, els professionals no estan preparats per treballar aquests nous 

perfils. A tot això cal afegir que, indistintament del tipus de persones més freqüentment 

treballades, els SBAS han de perseguir la universalitat del servei i atendre qualsevol 

persona que necessiti orientació o suport, no només les considerades més 

vulnerables.  

A part d’això, les persones entrevistades consideraven, també, que les persones 

ateses passen per diferents fases d’acceptació, d’implicació i/o d’interès durant un 

procés d’intervenció (en un 93% de les respostes). Les persones passen per aquestes 

fases, ja que en la relació interpersonal que s’estableix entre el professional i la 

persona sempre apareixen vivències i sentiments que fan que el vincle i la 

comunicació siguin més o menys fluids en funció del moment vital. Les fases poden 

variar segons la persona a atendre i es poden donar de forma aleatòria (sense que se 

segueixi un mateix ordre), sobretot en intervencions llargues. 
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Les fases proposades per les persones entrevistades són les següents: fase inicial de 

coneixença mútua i apropament entre la persona/família i el professional (s’ha de 

treballar la vergonya o bloqueig que poden sentir, i generar vincle i confiança); fase de 

crisi i no-responsabilitat de la persona/família envers la intervenció degut a la 

desconfiança o per negació de la realitat; fase de col·laboració i implicació activa en el 

procés de canvi (il·lusió de veure que s’aconsegueixen resultats); fase de latència i 

comoditat de la persona/família amb la intervenció (requereix més implicació del 

professional per oferir estratègies que motivin de nou la persona en el procés); i, 

finalment, la fase de tancament i acomiadament, en la qual s’ha de desfer el vincle 

entre la persona i el professional (aquesta fase hauria de ser igual d’important que les 

altres, però es valorava que es fan pocs tancaments i que si es fan és per inactivitat de 

l’expedient i no per una avaluació ben feta i acordada amb la persona/família).  

Les persones entrevistades opinaven que aquestes fases s’extreien de l’experiència 

professional i de les línies teòriques i metodològiques del treball social, que 

conjuntament generaven un mecanisme de valoració tan automatitzat que pot fer que 

els professionals no siguin ni conscients que estan treballant a partir de fases. Lligat 

amb això, el model de treball estímul-resposta, el fet de treballar per col·lectius, i el 

volum de feina, dificulten que els professionals reflexionin sobre aquest tema i que 

tinguin realment en compte les fases a l’hora de treballar. Per això, s’acceptava el fet 

que anecdòticament els professionals esmentessin alguna fase, fruit de l’experiència i 

la comparació entre casos, però que no ho fessin d’una forma reflexionada i 

consensuada. 

Es valorava, doncs, que seria necessari conèixer millor les fases per garantir 

intervencions més igualitàries, per donar més identitat i qualitat científica al treball, per 

donar un nou enfocament a les intervencions, per conèixer millor les persones 

usuàries, per afavorir més la confiança amb elles, i per aconseguir una millor 

consciència de com i per què es fan les coses.   

A més, les persones entrevistades pensaven que la vivència més habitual de les 

persones usuàries de SBAS es relacionava amb un sentiment d’humiliació, 

culpabilització, vergonya, pena, fiscalització, estigmatització, invasió, criminalització i 

por, cosa que generava sentiments de resistència inicials. Alhora, aquestes persones 

poden interpretar l’assistència al servei de maneres molt diferents en funció de la 

demanda que els hagi portat al servei (una obligació, un dret o necessitar una 

prestació o servei). Per transformar totes aquestes vivències seria necessari treballar 
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la normalització en la primera acollida al servei, oferir un discurs clar, explicatiu i 

contextualitzador.  

Alhora, una vivència negativa o una vivència molt positiva del servei poden generar-ne 

per igual una visió distorsionada, ja que en el primer cas suposa que el servei no està 

suficientment normalitzat i en el segon cas genera una fama inapropiada. Per tant, 

l’òptim seria, per una banda, que tothom tingués assignat un professional de referència 

per si en algun moment el necessita i, per altra banda, ser conscients que recórrer al 

servei significa estar disposat a implicar-se activament en un procés de canvi. 

En general, els professionals tenen en compte aquestes vivències a l’hora d’enfocar i 

definir les intervencions i les accions a executar (segons un 54% de les respostes), 

respectant els ritmes de les persones i les seves vivències. I sobretot tenen en compte 

la demanda inicial que els porta al servei i les percepcions que en tenen a l’inici. Però 

també cal comentar que algunes persones entrevistades valoraven que aquestes 

vivències només les tenien en compte alguns professionals, no tots, ja que està molt 

relacionat amb la manera de treballar que té el professional. O, fins i tot, alguna 

persona entrevistada va comentar que les vivències no es tenien en compte degut al 

volum de feina, a la necessitat de complir en tot moment amb les tasques a fer, o 

perquè es decanten per donar respostes fàcils i ràpides.  

Per millorar la vivència que pot tenir una persona es van aportar diferents propostes: 

treballar per universalitzar realment els serveis introduint-los a sectors més 

normalitzats, desmitificant rumors en les primeres acollides o modificant el sistema 

d’ajudes; millorar la comunicació i el màrqueting dels serveis fent-los més 

transparents, obrint els ajuts i fent campanyes de sensibilització i plans de 

comunicació; canviar la manera de treballar per enfocar-la a aconseguir l’autonomia; 

tenir un bon tracte envers les persones (saber escoltar, ser empàtic, ser proper...); 

garantir un bon ambient en els locals prestadors del servei (càlid, còmode, íntim i 

endreçat); i tenir una presència més propera als barris i als diferents serveis i recursos 

que hi treballen. 

A més, cal destacar que a l’hora d’efectuar qualsevol intervenció poden aparèixer 

diferents elements afavoridors o perjudicials que condicionen el procés i els resultats 

finals. L’element fort en una intervenció a SBAS és posar la persona al centre de la 

intervenció (capacitats vs. dificultats) i utilitzar una metodologia de treball basada en un 

bon diagnòstic social (conèixer la persona, treballar amb l’entorn proper i amb la 

comunitat) i en l’elaboració d’un pla de treball consensuat amb la persona, amb l’equip 

i amb els agents del territori (objectius clars i una avaluació continuada). També cal 
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destacar que tenir resultats negatius en una intervenció no significa directament que la 

intervenció s’hagi fet malament, ja que hi ha factors incontrolables per al professional.  

Un altre element afavoridor és la creació d’un bon vincle amb la persona, ja que la 

relació professional-persona és la base d’una intervenció. Per tant, actituds de 

proximitat, escolta activa, franquesa, empatia, assertivitat, transparència, flexibilitat, 

permeabilitat, objectivitat, compromís..., ajudaran a generar confiança i vincle; igual 

que el fet de respectar els ritmes de les persones, o el tipus de presentació que fa el 

professional de la seva figura, o el fet de garantir que en tot moment tinguin la 

informació necessària de les accions que s’estan fent. Alhora, el fet que el professional 

millori de forma contínua la seva capacitació professional, a través de formació i 

supervisió, és un altre element que enriqueix qualsevol intervenció, ja que afavoreix la 

seva confiança i seguretat en la pràctica.  

Per altra banda, els elements que poden perjudicar una intervenció són, sobretot, 

aspectes d’actitud i comportament del professional (rigidesa, prepotència...) o postures 

burocràtiques, paternalistes, injustes o invasores, entre altres. Per això, és important 

que el professional es cuidi i conegui com està en cada moment i que intenti controlar 

certes actituds o discursos passius, negatius, poc clars, ambigus, centrats en la 

problemàtica, o sense posicionament professional. També seria perjudicial no estar al 

cas de com està la persona usuària en cada moment i no tenir-ho en compte durant la 

intervenció.     

A més, diversos elements de funcionament en una intervenció també poden empobrir-

la (manca de coneixement de l’entorn o la família, poc treball en xarxa, no explicar el 

pla de treball...), així com també la postura que la persona usuària pren davant la 

intervenció i el servei (visió negativa, pèrdua de respecte, negació de la realitat...). 

Finalment, altres punts febles serien: la manca de recursos econòmics, materials i 

humans, la manca de seguiment dels casos, la por del professional i la manca de 

reciclatge formatiu.   

Després de definir els elements afavoridors i perjudicials, les persones entrevistades 

van considerar que els reptes que s’havien de treballar per millorar les intervencions a 

SBAS eren els següents: acostar el servei a les persones oferint espais còmodes, 

coneixent les necessitats reals, respectant els seus ritmes, treballant amb les seves 

potencialitats, coneixent i reconeixent la persona...; incrementar el treball amb, en i per 

a la comunitat, així com amb les famílies; aprofundir i prioritzar accions preventives; 

millorar el model organitzatiu, revisant i sistematitzant metodologies de treball i perfils 

de casos, millorant el treball en xarxa i el treball en equip, prioritzant objectius, entre 
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altres; avançar en la formació i especialització dels professionals; comunicar més i 

millor; i garantir a tothom una cobertura de les necessitats bàsiques que permeti 

dedicar els esforços de les intervencions a treballar la capacitació de les persones i 

l’entorn.  

Per finalitzar, les persones entrevistades van valorar els temes relacionats amb la 

tipologia de persones ateses i les vivències entre un 3 i un 4 en relació amb totes les 

preocupacions o els reptes dels SBAS. Consideraven que la intervenció 

socioeducativa era la base dels serveis i que centrar la intervenció en la persona era 

l’eix vertebrador de la filosofia del treball social. Tot i que a la pràctica no es duguessin 

a terme mesures que ho garantissin realment, es veia la necessitat de dedicar 

esforços a avançar constantment en aquests temes per tal de millorar la intervenció 

socioeducativa amb les persones. 

6.2 Reflexions personals 

Un cop valorats els resultats de les dades, considero que un professional en actiu o un 

expert en l’àmbit podria concloure que els resultats plasmen la realitat dels debats 

oberts i pendents que hi ha en el marc dels SS-SBAS i que s’aporten les opinions 

majoritàries i més rellevants que es poden trobar en les organitzacions de SS, en els 

fòrums o jornades de debat, en els articles o posicionaments, etc. Per tant, les 

conclusions de la recerca contribueixen a disposar d’una diagnosi argumentada de les 

opinions i postures majoritàries presents en la pràctica i en el discurs teòric del sector 

de SS i, alhora, proposen propostes teòriques o pràctiques que poden ajudar al debat 

i/o a millorar el treball diari.  

Les conclusions de l’anàlisi demostren que indistintament de la zona territorial, del 

coneixement i experiència de la persona, de la titulació, o de l’organització territorial 

dels professionals, les preocupacions, les fortaleses, les debilitats o els reptes del 

sector són similars. Per tant, considero que l’apartat d’anàlisi (apartat 5 de la tesi 

«Anàlisi de dades de la recerca») pot ajudar a posar en ordre les idees i reflexions del 

sector d’una forma estructurada, argumentada, agrupada i prioritzada. Crec que 

aquesta aportació és important, ja que una de les mancances detectades en les 

entrevistes va ser la falta de recerca i de redacció de contingut per part dels 

professionals que estan en actiu.  

De les dades es poden extreure grans debats pendents, coneguts per tots, com serien 

la necessitat d’un canvi de model de treball que estigui enfocat en la persona i en 
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l’entorn; la de conèixer millor els perfils o les tipologies de persones ateses; i la de 

millorar la recollida de dades i els elements de comunicació, entre altres. 

Algunes de les preocupacions o reptes que van sortir en les entrevistes es van 

treballar a posteriori en dues publicacions que va fer la Generalitat de Catalunya, 

juntament amb diferents entitats i organitzacions de l’àmbit social i municipal, durant el 

2015. En un document s’explicava quin hauria de ser el model de SSB de Catalunya i 

un segon document, com hauria de ser el desenvolupament dels SBAS. En aquests 

documents s’hi apunten aspectes com el professional de referència (funcions i criteris) 

o la necessitat de crear un nou model de treball consensuat (aspectes presents a

l’anàlisi de dades). En aquest últim aspecte, el primer document aporta idees sobre 

com fer que la persona sigui l’eix vertebrador del servei o com potenciar el treball 

comunitari. Per tant, tot i que penso que els documents podrien ser més concrets, més 

innovadors i més consensuats, serveixen per avançar en la línia de creació de 

coneixement i de consens de model de treball.  

A més, a l’any 2016 des de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

(Pascual et al., 2016: 4-33) es va elaborar un dossier amb propostes de millora dels 

SS en el qual s’afirmaven molts dels aspectes que s’han treballat al llarg de la tesi, 

com ara la importància de crear un nou model de SS-SBAS que estigui més centrat en 

la persona, la necessitat de fer un bon acompanyament, la falta de treball amb l’entorn 

o la necessitat de millorar la comunicació i la transparència del servei, entre molts

altres. 

La tesi busca valorar si els resultats d’una intervenció socioeducativa millorarien si 

l’enfocament de la intervenció se centrés en la persona i en el seu univers (entorn). De 

l’anàlisi de dades se’n pot extreure que aquesta aparent obvietat és una de les 

preocupacions i dels reptes a aconseguir a SS (i, alhora, a SBAS). A més, els temes 

relacionats amb aconseguir centrar una intervenció en la persona i en el seu entorn 

(conèixer la tipologia de les persones ateses, entendre les seves vivències, treballar-

ne l’apoderament, etc.) va ser considerat un dels elements fonamentals a treballar en 

relació amb totes les preocupacions o reptes que té SBAS, ja que la intervenció amb 

les persones és l’eix vertebrador del treball al servei.  

Penso, doncs, que per reflexionar entorn de la hipòtesi de la recerca i la seva 

premissa, gràcies a les conclusions de les entrevistes, cal treballar dos grans 

elements: l’apoderament dels SS i l’essència dels SBAS (els dos grans temes que 
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engloben els resultats més rellevants de la recerca). Així, doncs, en aquest apartat hi 

ha les idees i les reflexions més importants que s’han extret de les conclusions de la 

recerca i que em serveixen per argumentar la meva opinió entorn dels SS i per valorar 

la hipòtesi de la recerca i la seva premissa. Les aportacions que s’hi troben no tenen 

cap altra intenció que recuperar l’essència del treball amb i per a la 

persona/família/grup19 a SS, apostant per l’acompanyament i el suport proper. 

6.2.1 Apoderament dels serveis socials 

Reforçar i apoderar el sistema de SS, tant extern com intern, va ser una de les idees 

que, d’una manera o altra, anava sortint al llarg de les entrevistes realitzades. Es veia 

la necessitat de generar un canvi en les estructures, en l’organització, en el 

funcionament, etc., és a dir, un canvi d’enfocament global del sistema de SS. Per això, 

en aquest apartat s’explicaran diverses reflexions entorn de l’apoderament dels SS.  

A l’inici, les reflexions tindran una mirada general sobre l’estructura i l’organització i, 

seguidament, es treballaran aspectes més específics als quals crec que s’ha de 

dedicar especial atenció, com serien temes relacionats amb l’equip 

directiu/coordinador, els professionals, l’avaluació dels serveis, la comunicació i la 

transparència, o la protecció de dades. 

6.2.1.1 Estructura, organització i funcionament dels serveis socials 

Durant l’anàlisi de resultats s’apuntava la necessitat que els SS modifiquin la seva 

manera d’organitzar-se i de funcionar, la legislació, els models i metodologies de 

treball, o les prioritats i els enfocaments, per tal d’adaptar-los i fer front a la nova 

realitat social, política, econòmica i familiar; així com també per enfortir un sistema de 

SS dèbil i antiquat. 

Per començar, es considerava que els SS estan vivint una època de canvi estratègic i 

d’oportunitats, que fa sorgir molts dubtes i preocupacions, però també experiències 

innovadores (el consultor Fernando Fantova, en el seu document Los servicios 

sociales de la emergencia social a la estrategia de futuro, 2016b, explica 

detalladament quin és el “canvi d’època” que s’està vivint).  

El model actual de SS no dona la resposta esperada, ja que el sistema no està 

posicionat socialment ni políticament, i la societat canvia molt ràpid. Incrementa la 

complexitat de la realitat de les persones, hi ha crisi dels cuidadors, augmenten els 

19
 Durant l’apartat es parlarà de “persona usuària” per facilitar la lectura, però les diferents reflexions s’extrapolen tant a 

un individu sol, com a una família, un grup o una comunitat. 
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anys de vida, apareixen canvis en la xarxa familiar i en la manera de relacionar-se, hi 

ha prioritats diferents sobre el concepte de necessitat bàsica, es creen noves formes 

d’educar i criar els fills, hi ha una ràpida evolució de les tecnologies, entre molts altres 

canvis vinculats a temes laborals, d’habitatge, polítics o econòmics. Tot això obliga a 

elaborar un nou model de SS i a crear noves polítiques socials per evitar que quedin 

obsolets o com uns serveis residuals.  

Com explicava Manzano (2016), el col·lapse estructural actual es considera una 

oportunitat per a reformar tot el sistema de SS. Per això, s’ha de reflexionar sobre 

l’objecte d’actuació dels SS, les eines i els mitjans d’intervenció i sobre la perspectiva 

que han de tenir les actuacions; però també cal treballar per aconseguir que la 

cobertura i la intensitat dels serveis siguin igual a tot el territori i per potenciar que 

incrementi el diàleg amb la comunitat. 

Per elaborar un nou model és necessari tenir molt clar quina és la funció o l’essència 

dels SS i saber a quines prioritats cal donar resposta, quina és la seva utilitat i quina és 

la millor forma d’aconseguir els resultats previstos. Donar resposta a això farà que els 

SS tinguin clares les seves competències i que se situïn les tasques que no els són 

pròpies als serveis que correspongui. Lògicament, això portarà a la necessitat de 

consensuar competències entre els diferents sectors de treball per evitar trepitjar-se i/o 

no donar resposta.  

En aquest sentit, el consultor social Fernando Fantova (2016b: 8) fa una aposta molt 

clara per centrar l’objecte dels SS en la protecció i promoció de la interacció humana 

(autonomia funcional i integració relacional), i deixar la resta de temes als àmbits 

competents (salut, treball, habitatge...). El Col·legi de Treball Social de Catalunya 

(Fantova, 2016b: 8), per la seva banda, considera que els SS s’haurien d’enfocar 

només a donar resposta a tres necessitats: promoure l’autonomia personal, contribuir 

a l’exercici dels drets i deures de les persones, i oferir suport per a compensar 

limitacions personals o socials degudes a discapacitat, discriminació, falta 

d’oportunitats o moments de crisi. I, Pelegrí (2015: 58) exposa que l’objecte de SS 

hauria de perseguir la integració, el desenvolupament personal i la cohesió social.  

Penso que un nou model hauria de partir, en tot moment, dels següents punts: 1) 

centrar els serveis en les persones i no al revés (les persones als serveis); 2) 

fonamentar el treball en l’acompanyament a les persones per prevenir i revertir 

situacions de desequilibri; 3) apostar per les accions preventives i comunitàries que 

evitin el deteriorament de situacions personals i socials de risc; i 4) apostar per garantir 

la universalitat dels SS. 
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Però, sobretot, serà bàsic fomentar la participació real de la població als SS, i 

prioritàriament de les persones usuàries, ja que són qui pot donar més pistes de cap a 

on ha d’anar el sistema i els serveis i de quina és la realitat i la necessitat en cada 

moment.  

Per això és bàsic apropar els SS a la comunitat: participar de les accions ciutadanes i 

de les activitats organitzades per les entitats socials; dedicar un temps a ser present 

als barris per apropar-se a la gent que utilitza els espais comunitaris i per diagnosticar 

necessitats i generar programes preventius o de protecció; esmerçar esforços en la 

millora de les relacions amb els agents del territori, entre altres. 

Tanmateix, a l’anàlisi de resultats va sortir la por a donar el protagonisme a la persona 

usuària del servei, ja que implicaria canvis en el concepte i en les necessitats 

detectades. Aquí seria bo preguntar-se: s’està preparat per escoltar el que puguin dir 

dels SS els seus protagonistes o la ciutadania? L’estructura està preparada per ser 

modificada a partir de la visió que en tinguin? Crec que la por de respondre aquestes i 

altres preguntes és un dels motius que han portat a paralitzar la regulació concreta 

d’aquest tema.  

Tampoc s’ha d’oblidar, però, la necessitat de treballar un nou model de SS amb el 

tercer sector i les empreses mercantils afins a l’àmbit, ja que totes elles tenen un paper 

rellevant a la societat i no es podria entendre un canvi de model tenint en compte 

només l’esfera pública.  

El país està en un moment de canvi, que la majoria dels SS aprofiten per a modificar 

models de treball o estructures de serveis i per consensuar criteris (els graus del canvi 

varien segons el risc que s’està disposat a córrer). Tots, d’una manera o altra 

(voluntària o involuntàriament), s’han trobat la necessitat de modificar diversos 

aspectes de funcionament per donar resposta a les necessitats de les persones.  

A tot això, els problemes que hi veig són principalment dos: 1) que els canvis es facin 

sense una reflexió estructural i organitzativa prèvia (és a dir, que no hi hagi una 

reflexió prèvia de cap a on es vol anar i com s’hi vol anar, sinó que es modifiquin 

certes accions sense un marc de referència); i 2) que els canvis es facin separadament 

sense treballar globalment els temes que afecten el marc dels SS (és a dir, generar 

noves experiències i pràctiques sectoritzades sense unificar criteris o formes de treball 

de manera global).  

Sóc conscient que s’estan fent esforços des de la Generalitat de Catalunya, les 

diputacions i diferents organitzacions i entitats socials i municipals per generar 



~ 209 ~ 

documents compartits, intercanviar experiències, impulsar les taules territorials, etc., 

però els SS tenen una inèrcia històrica de fer un treball solitari i a la Generalitat de 

Catalunya li ha mancat lideratge, cosa que em porta a pensar que, tot i els esforços, 

els territoris poden acabar modificant diferents parts de l’estructura, de l’organització o 

del funcionament de manera diferent. Tot i això, cal dir que, per la meva experiència 

professional i pel que aporten els resultats d’aquesta tesi, la majoria de les 

preocupacions i de les respostes que s’hi donen són bastant similars arreu del territori 

català. 

Seria aconsellable, doncs, que el procés de canvi dels SS fos liderat seriosament des 

dels organismes competents20. Començant, primer, per conèixer les experiències que 

s’estan duent a terme en favor del canvi; seguint amb la creació d’espais de reflexió 

conjunta amb representants de tot el territori català; i elaborant una proposta de model 

de SS acompanyada d’un guiatge (suport i acompanyament) als professionals per a la 

seva posada en pràctica. Tot això ha d’anar en consonància amb una actualització de 

la legislació, amb l’aportació de noves estratègies de treball, amb uns sistemes 

d’informació i comunicació potents, amb una bona sistematització del treball, entre 

molts altres aspectes.  

Normalment la realitat social evoluciona més ràpid que els serveis. Per això, cal 

pensar en estructures dinàmiques (tot i que no s’ha de perdre de vista la necessitat de 

garantir una mínima estabilitat dels professionals referents de casos), que tinguin en 

compte la necessitat d’avaluar constantment el servei per conèixer la realitat en cada 

moment i per ser capaços d’adaptar-se a les noves necessitats i demandes. Per fer 

això és necessari un replantejament total del sistema (estructures, models, serveis...), 

ja que la manera de funcionar i l’estructura actual dels serveis és rígida i lenta.  

Cal dir que la majoria dels serveis i dels professionals són conscients de tot això, però 

és difícil trobar la manera de donar-hi resposta d’una forma original, innovadora i, el 

més complicat, diferent de com s’ha estat fent fins ara.  

També és veritat que no s’ha de desvalorar la feina feta fins ara. És necessari saber 

d’on partim, com s’ha estat treballant, quins aspectes negatius i positius hi ha. 

D’aquesta manera podrem enfocar millor els nous horitzons. Considero que conèixer la 

història és bàsic per no caure en errors similars, per disminuir les debilitats i per 

reforçar les fortaleses, i per saber com enfocar millor les noves experiències.  

20
 Durant l’any 2017, la Generalitat de Catalunya està impulsant un treball amb els territoris, a través de taules 

territorials, per debatre i reflexionar sobre el model de treball a SS. 



   

~ 210 ~ 

Alhora, penso que no sempre és necessari construir o crear de nou, sinó que moltes 

vegades és suficient optimitzar els serveis i els recursos existents. El mateix passa 

amb les càrregues i volums de feina. Algunes vegades, si s’avalua realment el volum 

de feina i com s’estructura l’organització del temps, es pot concloure que optimitzant la 

gestió del temps i ordenant bé les prioritats es dona resposta sense necessitat 

d’incrementar recursos. 

A tot això, per apoderar els SS, cal afegir la necessitat de revisar la legislació i 

d’intentar adaptar-la a les contínues necessitats i realitats socials i d’adjudicar-li un 

pressupost d’acord amb el contingut. Les persones entrevistades consideraven que, 

tot i tenir una bona legislació quant a contingut i marc teòric, aquesta era massa 

estàtica. A més no és correcte prorrogar anualment una cartera de SS amb 

deficiències (serveis repetits, altres de no utilitzats, etc.), tal com s’ha estat fent. 

Després d’haver passat uns anys de l’aprovació de la Llei de SS i de la creació de la 

primera cartera de serveis (o qualsevol altre document regulador) seria un bon 

moment per revisar-ho, per veure la utilitat dels diferents continguts que s’hi marquen, 

comprovar quins d’aquests estan repetits, quins es podrien agrupar i/o què seria 

necessari ampliar. Seria una forma d’adaptar-se a la realitat social i de donar una 

resposta més adequada a les necessitats que presenta la ciutadania, ja que com 

explica Pelegrí (2015: 69):  

“(...) tant les prestacions com la cartera de serveis que inclou, tot i representar 

un important avenç en el desenvolupament del sistema, ha quedat lluny de 

contribuir a l’objecte [de treball] (...). La cartera hauria de ser una eina dinàmica 

i operativa, que simplifiqués el quadre de prestacions (...). I sobretot, 

progressiva en l’ampliació i implantació de les prestacions, alhora que vinculant 

en quant als drets subjectius que s’hi garanteixen.” 

En les entrevistes, l’opinió majoritària era que manca reglamentació i dotació 

econòmica, cosa que impossibilita la garantia de drets. Cal estar molt alerta amb 

aquests temes, ja que aprovar lleis amb parts que no es poden aplicar provoca que la 

ciutadania (protagonista bàsica de la legislació) vulgui executar uns drets que a la 

pràctica no té. Això crea falses expectatives i dificulta la feina dels professionals (els  

resta credibilitat).  

Tenint en compte que és difícil modificar el funcionament polític, caldria explicar millor 

a la ciutadania quins són els drets que realment podran executar i quins estan 

pendents de regulació. Potser millorant la transparència en aquests aspectes es poden 
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ajustar millor les expectatives de les persones usuàries, millorar la imatge dels SS i 

minimitzar queixes o situacions de tensió. 

Tot i que legislativament encara quedin elements per desenvolupar i per millorar, crec 

que l’aprovació de les tres lleis bàsiques de SS (Llei de SS, Llei d’infància i Llei per a 

l’autonomia i atenció a la dependència) i l’aparició de necessitats socials diferents a les 

conegudes, han estat factors positius que han fet evolucionar el sistema de SS (en la 

seva fisonomia, ideologia, estructura i funcionament), encara que d’una manera lenta.  

A part, en les entrevistes es va poder veure que l’aplicació de les lleis no va significar 

un canvi immediat en els serveis, però sí que, amb el temps, s’ha vist més la 

necessitat de protocol·litzar el treball. Tot i que es valorava que això suposava un 

increment de la lentitud i complexitat dels serveis, personalment crec que els serveis 

evolucionen si els processos a seguir s’estructuren, si es creen protocols i circuits, i si 

s’acorda la documentació bàsica a utilitzar. És una forma d’ordenar, d’estructurar i 

d’unificar funcionaments, així com de facilitar el treball diari dels professionals. Ara bé, 

aquesta regulació ha de ser dinàmica i modificar-se contínuament per adaptar-se als 

canvis i a les noves necessitats. Crec que és bàsic millorar els serveis utilitzant una 

bona gestió procedimental, però sense obviar-ne la revisió constant i la creació de 

canals que agilitzin aquest procés. Fent-ho d’aquesta manera, al meu entendre, la 

protocol·lització d’accions no hauria de ser un factor desfavorable.   

Tanmateix, per apoderar els SS també s’ha de tenir en compte la necessitat de revisar 

la relació existent entre els diferents nivells de SS, per tal d’evitar que la base de les 

relacions pivoti en la voluntat dels professionals o en la voluntat d’un territori (aspecte 

extrapolable a la relació amb altres agents o serveis).  

Com es pot veure en l’anàlisi de resultats, la relació entre els SSB i els SSE no és 

òptima i manca transversalitat. En el millor dels casos es fa un treball coordinat, però 

les intervencions conjuntes són difícils degut a l’estructura dels serveis o a la diferència 

d’enfocament de les necessitats o dels criteris. Aquestes dificultats provoquen que 

quedin temes pendents per culpa de la incapacitat del sistema per desmuntar 

estructures fragmentades o que hi hagi destorbs entre uns serveis i els altres (Pelegrí, 

2015: 62).  

Per això, remarcaria que, per fer un treball més transversal i compartit entre els 

diferents SS, seria necessari ajustar els objectius, els interessos, els límits, les 

necessitats i els volums de casos de cada un dels serveis i nivells; i garantir la 
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transparència per facilitar la bona entesa i per augmentar els resultats del treball, tot 

ajustant les expectatives i creant canals de comunicació permanents. 

És necessari crear estructures fixes de relació entre els diferents nivells de SS i 

generar espais de creació i treball compartit, ajustant les expectatives i les limitacions 

d’uns i altres. Al meu entendre, un dels aspectes fonamentals per garantir la bona 

intervenció amb una persona passa per la bona coordinació i el treball conjunt entre 

aquests dos nivells de serveis i els diferents agents del territori, ja que el consens 

d’objectius a treballar és bàsic per fomentar la seguretat, el suport i els referents clars i 

sòlids que necessita el subjecte d’intervenció. En aquest sentit, tenir professionals 

referents del contacte i el vincle amb els serveis del territori (socials o no) facilita 

l’agilitat de les relacions, la identificació i el contacte amb el servei, la creació de 

circuits o mètodes de treball consensuats, el seguiment dels acords presos i/o la 

creació de projectes compartits.    

Com es comentarà més endavant, la majoria dels problemes de relació entre serveis 

venen per una manca de comunicació o per una distorsió d’aquesta comunicació, així 

que és bo enfocar aquest tema i treballar-lo per evitar els conflictes entre nivells de 

serveis (o agents del territori).  

I també penso que un altre dels problemes és que els professionals tenen la visió que 

la coordinació i el treball compartit amb serveis externs és un sobreesforç i, per això, 

no es prioritza igual per a tothom. És evident que suposa temps i habilitats per a 

relacionar-se i fer pedagogia constant en bé del vincle entre serveis, però aquest 

treball és una part més dins de les tasques professionals, que no es pot entendre de 

forma separada a la feina diària ni com un afegit. Així, doncs, cal incorporar el treball 

amb els altres serveis dins la gestió del temps diària i se li ha de donar l’espai que 

necessita.  

Per acabar, cal apuntar que actualment en l’àmbit social un dels temes amb els quals 

s’està treballant és l’atenció integrada entre SS i sanitat, a través del PIAISS. Segons 

el conseller Toni Comín (Europa Press, 2016), la Generalitat de Catalunya s’està 

plantejant elaborar una legislació comuna entre els dos sistemes. Aquest tema, 

curiosament, no va estar gaire present en les entrevistes, però penso que pot ajudar a 

destacar la importància i la necessitat d’anar cap a la creació d’uns SS cada vegada 

més relacionats entre ells i amb altres sectors (no només el sanitari), per tal de millorar 

el treball amb les persones, tot creant programes compartits (Pelegrí, 2015: 65). Per 

això és bàsic millorar els canals de comunicació i d’informació, així com les relacions i 

el vincle entre serveis.   
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En resum, l’apoderament dels SS passa per una remodelació del sistema i de cada un 

dels serveis que l’integren. El sistema i els serveis han d’estar enfocats en la persona i 

en el seu entorn (protagonistes indiscutibles) i han de treballar per la prevenció, la 

protecció i la promoció de les seves capacitats. Aquest treball ajudarà a apoderar les 

persones i a aconseguir, així, més autonomia (funcional, relacional i emocional) i 

qualitat de vida. 

Les eines bàsiques de treball són l’acompanyament i el suport integral a la persona, a 

l’entorn i a la comunitat; així com el treball compartit amb els serveis del sistema de SS 

(bàsics i especialitzats) i amb els diferents serveis, entitats i organitzacions del territori. 

Els SS han de ser flexibles i dinàmics de manera que s’adaptin contínuament a la 

realitat i a les necessitats de la població. Per això han d’estar oberts i han de ser 

propers a la comunitat i fomentar la participació activa als SS i, també, a la vida 

comunitària (tant de les persones usuàries del servei com de la resta de membres de 

la comunitat).   

6.2.1.2 Equips coordinadors o directius 

En el moment que s’aposta per un canvi de model que apoderi els SS és bàsic pensar 

en la necessitat de tenir equips coordinadors forts i amb lideratge, que es posin davant 

d’un servei apostant pel canvi i per la transformació sense por a les resistències o a les 

crítiques i amb una mirada innovadora i creativa.  

Al meu entendre qualsevol servei necessita una direcció, és a dir, unes línies clau que 

guiïn el treball, així com una coordinació dels equips i els recursos per fer-les 

possibles. Per això utilitzo tant la paraula coordinació com direcció per referir-me a 

aquest aspecte. Per tant, per poder dirigir correctament una organització es necessiten 

persones al capdavant que tinguin capacitat de lideratge i habilitats directives i 

coordinadores. 

S’ha escrit molt sobre el lideratge dels equips directius i com s’ha de gestionar el 

personal d’un servei. Per això, només m’agradaria apuntar la importància del lideratge 

en contrast amb el “poder per si mateix” o del lideratge en contrast amb l’acció de 

“manar”. No tothom té les capacitats i les habilitats per liderar, tot i que una persona 

pot aprendre i capacitar-se. Aquest lideratge s’ha de fer evitant egos de poder i evitant 

la utilització de les ordres direccionals com a eina per dirigir o coordinar un equip. Cal 

exercir lideratges propers als professionals, utilitzant el diàleg com a eina de 

comunicació i la sinceritat com a base de les relacions, per tal d’afavorir el respecte 

(aspecte bàsic que ha de perseguir un líder). Aquest respecte garanteix que els 



~ 214 ~ 

professionals atorguin lideratge a una persona i que es sumin al projecte comú, ja que 

se senten segurs, útils i part d’un objectiu.  

Des del meu punt de vista, per exercir un bon lideratge s’ha d’entendre la funció i la 

tasca que té cada membre de l’organització, tant les explícites com les implícites i 

treballar per exercir un lideratge compartit, basat a reforçar la funció de cada 

professional i a aclarir la responsabilitat que cadascú té assignada. Cal igualment 

prendre les decisions oportunes en cada moment (capacitat de decidir i dirigir) i donar 

suport als professionals en el moment que ho necessitin. En contraposició, la 

malfiança, la rigidesa en les decisions i la manca de flexibilitat o de diàleg debiliten el 

respecte dels professionals cap a l’equip coordinador/directiu i apareixen fissures en la 

relació direcció-equip de treball.   

A més, els equips coordinadors/directius han de tenir en compte les opinions i 

l’expertesa dels professionals en actiu, per tal de garantir que les decisions es basin en 

la realitat de cada moment i que tinguin el suport dels executors finals.  

En algun moment de les entrevistes es copsava la necessitat de millorar la 

comunicació entre l’equip tècnic i el coordinador/directiu, en relació amb el traspàs 

d’informació, l’enfocament de prioritats, l’acostament de postures o el coneixement del 

treball dels altres professionals, entre altres. És habitual que en qualsevol empresa o 

organització hi pugui haver diferències entre l’equip coordinador/directiu i els 

treballadors i, fins a cert punt, és sa que en una organització hi hagi disparitat 

d’opinions. Per això, un lideratge ben entès és aquell que treballa per conèixer i 

respectar totes les opinions i per saber gestionar les diferències en bé de l’entitat o 

l’organització.  

Per tant, també cal treballar per tenir organitzacions actives des del punt de vista crític, 

on tant els professionals com l’equip coordinador/directiu puguin qüestionar 

obertament el funcionament i els pilars. Per aconseguir això, cal tenir una estructura 

organitzativa i funcional forta i madura, que pugui entomar les crítiques en positiu i que 

pugui gestionar els canvis d’una forma dinàmica, sense generar una crisi en 

l’organització. Lògicament, no totes les organitzacions estan en el moment maduratiu 

per aconseguir aquest dinamisme crític constant, ni tots els equips 

coordinadors/directius poden gestionar-ho, però s’hauria de tendir cap aquí si es volen 

aconseguir uns SS que s’adaptin contínuament a la realitat i a les demandes socials.   

A més, un bon lideratge treballa per generar sentiment de pertinença, aspecte clau a 

l’hora de generar responsabilitat i compromís dels treballadors. Com s’apuntava en 
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l’Informe de resultats sobre competències emocionals del Grup de Recerca en 

Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona (2016), la vinculació 

positiva amb el treball és una font de satisfacció personal i laboral, que fa que els 

professionals tinguin conductes més proactives, més iniciatives, estiguin més motivats 

per aprendre coses noves i més preparats per afrontar nous reptes; cosa que genera 

més qualitat en el servei. Penso que en el moment que el sentiment de pertinença a 

una organització desapareix és quan comença la desconfiança cap a l’equip 

coordinador/directiu i el desencís cap a la tasca a complir i, en conseqüència, se’n veu 

ressentit el treball d’ajuda a la persona.  

Sempre he pensat que la base de la implicació d’un professional en la seva tasca és el 

sentiment de pertinença, de sentir-se part de l’organització (formar part de les seves 

prioritats, de les seves decisions, del seu funcionament, etc.), de sentir-se orgullós de 

la tasca que fa, i de sentir que forma part important de l’engranatge de l’organització i 

que està contribuint a la consolidació dels objectius finals. Quan es perd aquesta base, 

que manté el professional a l’organització, es perd la possibilitat de crear un bon vincle 

amb la persona usuària del servei, ja que si aquesta detecta fricció entre l’organització 

i el professional pot acusar una desconfiança i una inseguretat que no ajudaran en la 

intervenció socioeducativa.     

Crec que actualment el desencís dels professionals davant les situacions que 

presenten les persones usuàries i la dificultat per donar-hi resposta és alt. Per això, 

penso que és important que un equip coordinador/directiu treballi aquest aspecte si vol 

aconseguir uns SS potents i diferents. Penso que treballar per generar un bon 

sentiment de pertinença garanteix la implicació i el compromís del professional davant 

l’organització, incrementa el rendiment del treball, afavoreix la innovació i ajuda a 

treballar per l’excel·lència del servei.   

Per tant, és bo que els equips coordinadors/directius treballin tenint molt clar els 

objectius i les prioritats que tenen, així com la finalitat bàsica a perseguir. D’aquesta 

manera la gestió diària del funcionament i la presa de decisions estaran emmarcades i 

justificades. Alhora, això generarà seguretat i afavorirà que els professionals se sumin 

a un projecte compartit.  

6.2.1.3 Professionals 

Els professionals que treballen als SS estan preparats per assumir les tasques i les 

responsabilitats encomanades. No obstant això, es va detectar que el col·lectiu tenia 

manca d’autoestima, cosa que ocasiona dificultats per a posicionar-se davant d’altres 
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serveis o agents del territori, fa que tinguin poca capacitat de reacció davant les 

crítiques, que presentin una capacitat crítica dèbil, que es posicionin com a víctimes 

davant la manca de reconeixement i, fins i tot, que emetin crítiques autodestructives. 

Per tant, aquesta baixa autoestima dels professionals pot ser un element més que 

ajudi, també, a generar una mala percepció dels SS en la ciutadania.  

Tot i detectar que a SS hi ha equips ben preparats i amb ganes de reflexionar i 

d’innovar, també es va veure que hi ha poca elaboració de discurs teòric, que es fa 

poca recerca i avaluació, i que manca informació i coneixement sobre la realitat 

legislativa i dels continguts avantguardistes en l’àmbit social. Aquests fets poden ser 

deguts, en part, a donar un valor baix a aquests temes, ja que històricament s’ha 

prioritzat l’atenció directa per damunt de l’elaboració de coneixement teòric i de base 

científica. 

Durant les entrevistes em va preocupar el fet que hi hagués algun professional que no 

tingués interioritzada la Llei 12/2007 de SS (marc legislatiu bàsic), que no tingués 

coneixement de dades generals del seu propi servei, que no sabés quin tipus de 

coneixement formatiu els mancava, i/o que no hagués pensat quina tipologia de 

persones atenia o si aquestes passaven per diferents fases durant una intervenció.  

Crec que és bàsic que un professional de SS tingui molt clar quin és el seu marc 

normatiu de referència i que el sàpiga manejar, ja que la seva feina consisteix a aplicar 

la legislació vigent, a saber en quin territori està ubicat el servei on treballa, quines són 

les dades i els resultats bàsics del servei (memòries), amb quin perfil d’usuari està 

treballant, i/o quines línies marc regeixen els SS en global i el seu propi servei. Per mi 

són informacions bàsiques que tot professional hauria de tenir clares si vol fer una 

bona feina a SS, ja que és bàsic estar connectat i contextualitzat amb la realitat i, 

lògicament, amb el marc teòric de referència.  

En el fons, estar informat de les novetats i tenir els coneixements mínims assimilats 

atorga valor i respecte al sistema de SS, a les persones que s’hi atenen i a la feina 

mateixa del professional. Per tant, penso que cada professional ha de mirar de 

treballar la inquietud d’estar al cas de les novetats per millorar la seva pràctica 

professional. Però també s’hi pot contribuir des de les universitats transmetent la 

necessitat d’estar connectat a la realitat, o des dels col·legis professionals o estaments 

públics aportant més eines de comunicació o de formació per arribar a informar tots els 

professionals en actiu dels diferents avenços en el camp social (circulars, sessions 

informatives, reunions, formacions, espais web de notícies, entre altres propostes).  
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A part de tot això, sóc conscient que existeixen moltes bones pràctiques arreu del 

territori català que cal socialitzar i que fer-ho ajudaria a avançar en la millora del 

treball. A més, és bàsic donar valor a la formació contínua dels professionals d’una 

organització, ja que la formació és la base per millorar-la: si els professionals estan 

més preparats i tenen els coneixements adequats per a la seva tasca, generen 

l’esperit crític i reflexiu que fa innovar i millorar l’organització. Així mateix, tenir espais 

per parar i per revisar la seva manera de fer i de ser reverteix directament en la qualitat 

de les tasques que desenvolupen.  

Tot i això, es va detectar la necessitat de formar els professionals en actituds 

personals i competències emocionals, a més de la formació en coneixements teòrics i 

pràctics, ja que no tothom serveix per fer certes feines socials. Per això és bo formar 

no només en coneixements, sinó també en actituds, habilitats, capacitats i aptituds.  

Aquest aspecte també s’apuntava en l’Informe de resultats sobre competències 

emocionals del Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica de la Universitat de 

Barcelona (2016), que partia de la hipòtesi que per ser un bon professional de la 

intervenció socioeducativa no només es necessiten coneixements acadèmics, sinó 

també diferents habilitats i competències. Per això, es valorava que com més 

competent és una persona emocionalment, més alt serà el seu benestar i tindrà més 

recursos que facilitaran la seva intervenció. A més, aquest informe és interessant 

perquè detalla les diferents competències emocionals necessàries per a un 

professional del camp socioeducatiu. 

Considero que aquesta aportació és molt important tant per a millorar les noves 

generacions de professionals com per avançar en el reciclatge dels que estan en actiu. 

Cada professional ha de saber detectar les mancances que té i treballar-les per tal 

d’aprendre les aptituds, capacitats i habilitats necessàries per fer una bona tasca. Per 

tot això, considero que és bàsic que les organitzacions donin prioritat i importància a la 

formació dels seus professionals, tant en coneixements com en aptituds i actituds.    

El professional és en si mateix una eina de treball i això requereix que estigui preparat 

i entrenat per treballar en un procés d’ajuda. Lògicament, necessita motivació, 

espontaneïtat i intuïció, però també necessita conèixer a fons la seva personalitat 

(habilitats i capacitats internes), les seves habilitats tècniques i conductuals, i 

l’afectació que li provoca el treball amb les persones. D’aquesta manera es pot 

treballar el rol professional i s’evita el desgast (Coletti i Linares, 1997: 174).  
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Lligat amb aquest tema, afegiria que en les entrevistes va sortir la idea que els 

professionals tenien certa por i inseguretat a causa de diversos factors: les situacions 

que presenten els usuaris; no saber trobar el límit en la proximitat amb ells; deixar la 

comoditat del despatx; emetre informes davant la justícia; posicionar-se i equivocar-se 

en l’elaboració de diagnòstics i plans de treball; retornar a un treball assistencialista; 

estar més pendents de la tasca que no de l’acompanyament a la persona; perdre 

l’estatus adquirit, etc. Penso que això només provoca que un professional s’anul·li i 

deixi d’actuar com ho faria si no tingués por o inseguretat.  

Tots aquests aspectes reforcen la importància que els professionals i les 

organitzacions apostin per una bona formació contínua (que reforci els fonaments 

teòrics adquirits pels professionals) i pel treball en equip, la supervisió o el suport 

constant a l’equip de professionals, per tal d’acompanyar-los en el coneixement teòric i 

pràctic i reduir, així, inseguretats.   

Alhora, el treball en equip a SS, d’una manera interdisciplinar (cooperació entre 

diferents disciplines amb una tasca comuna) és totalment necessari, donada la 

complexitat (tant en quantitat com en qualitat) de les intervencions. Aquest treball ha 

d’estar enfocat a una tasca comuna que requereix una col·laboració estable i 

prolongada en el temps. Aquesta feina col·lectiva dona resultats positius en la 

intervenció socioeducativa, però també com a forma de supervisió i aprenentatge per 

als professionals (Coletti i Linares, 1997: 189) i ajuda, a més, a sentir-se recolzats i a 

evitar inseguretats.   

A part del que s’ha comentat, en alguna entrevista va sortir la necessitat de definir bé 

els perfils dels professionals que treballen a SS, perquè hi ha figures amb funcions 

similars (treballadors i educadors socials, integradors socials i treballadores familiars...) 

i es veia la necessitat de concretar els perfils per definir límits i evitar encavalcaments. 

Aquest és un tema extens i que abasta molts interessos diferents: formatius (model 

educatiu), laborals (possibilitat de diferents llocs de treball), polítics (col·legis 

professionals, equips de govern...), econòmics (costos segons perfil), etc. En alguna 

de les entrevistes es va copsar la inquietud dels professionals per a posar ordre en 

aquest tema i la necessitat de definir bé les funcions d’uns i altres en l’aspecte pràctic 

per evitar conflictes i desajustaments entre professionals. Penso doncs que, 

extrapolant el tema, és bo que es defineixin millor les funcions de cada perfil 

professional en el marc dels diferents serveis per reduir possibles tensions dins les 

organitzacions i per unificar tasques al territori català.  
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Tot i el que s’ha comentat, torno a repetir que la capacitat i la vàlua dels professionals 

és reconeguda i inqüestionable, però cal que s’ho creguin per millorar la visió que 

tenen de si mateixos i, en conseqüència, millorar la visió externa que es té d’ells. 

L’eina fonamental de qualsevol SS són els professionals, ja que, com es va detectar 

en els elements afavoridors o perjudicials, el professional és la clau per a millorar o 

entorpir una intervenció.  

Crec que una pràctica que pot ajudar a això esmentat és una bona acollida dels 

professionals quan entren a treballar en un servei i un acompanyament posterior. Per 

una banda, per acollida entendria l’emmarcament d’aquests al sistema de SS, al servei 

en concret, al territori, a la manera de funcionar, a les eines que s’utilitzen, a les 

prioritats i els enfocaments del treball, als mètodes de treball més utilitzats, als 

referents bàsics segons els temes a treballar, als aspectes clau d’un bon treball social 

(protecció de dades, avaluació, codi deontològic i ètica professional, paraules clau i 

bàsiques del treball social, etc.), entre altres. D’aquesta manera el professional es pot 

sentir més acompanyat, més recolzat, i pot tenir més consciència del treball que ha de 

fer i del que s’espera d’ell/a, així com de quin és el seu marc de referència; cosa que 

repercutiria directament a reduir pors o inseguretats i a incrementar la seva efectivitat 

inicial. Per altra banda, per acompanyament s’entendria el suport constant al 

professional, tant en els moments que ho necessita com en la resta d’etapes de la 

seva vida laboral. L’acompanyament ha de reforçar les habilitats i les capacitats 

positives i donar eines per reduir els aspectes que entorpeixen el treball.   

Per tot això és essencial millorar l’autoestima del col·lectiu de professionals, formar-se 

i estar actiu intel·lectualment, tenir clar els límits i les funcions dels diferents perfils 

professionals, i cuidar-se tant en l’aspecte personal com en el professional per treballar 

inseguretats i superar pors. Si el sistema de SS no cuida tots aquests aspectes, la 

base que subjecta els serveis serà dèbil i, en conseqüència, se’n ressentirà la 

globalitat de l’organització i del sistema.  

6.2.1.4 Recollida de dades i avaluació 

Durant les entrevistes va sortir que una debilitat detectada del sistema, i un repte a 

aconseguir, era la recollida, l’anàlisi, l’avaluació i la posterior comunicació de dades. 

Això lliga directament amb les dificultats per avaluar els serveis i programes que s’hi 

fan, la legislació aplicada, les prioritats institucionals i el model organitzatiu i 

estructural.  
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Aquestes dificultats estan relacionades amb els temes següents: la manca de recollida 

de dades o els problemes per recollir-les correctament, la poca avaluació que es fa 

dels SS, la diversitat de registres i de sistemes d’informació existents, la poca utilitat 

que es veu a l’avaluació, les dificultats per ser capaços de desmuntar els mites o 

prejudicis entorn dels SS amb dades i evidències, etc. 

En relació amb aquest tema, penso que manca cultura avaluativa i coneixement de 

com fer una bona avaluació des d’un inici (per a qualsevol de les tasques que s’hi fan: 

des d’un bon diagnòstic social fins a un projecte). En conseqüència, si no es fa una 

bona avaluació no es poden extreure ni explicar dades (indicadors quantitatius i 

qualitatius) i, per tant, no es pot justificar una actuació amb arguments i evidències 

(sigui en una intervenció individual o en el marc del servei).  

Els SS han d’avançar en el coneixement de l’avaluació i extracció de dades: com 

treure-les, com tenir eines de treball que en facilitin la recollida i el buidatge, com saber 

interpretar-les i ordenar-les, i com saber explicar-les al públic. Per tot això, cal treballar 

per generar cultura avaluativa i avançar en tots els temes anteriors. 

Com s’ha anat dient, els SS s’han caracteritzat per prioritzar l’atenció diària i això ha 

fet dedicar pocs esforços a aspectes com l’avaluació, l’extracció de dades o la 

transparència, entre altres. No obstant, per saber si la feina diària que s’està fent es fa 

de forma correcta i si s’obtenen els resultats esperats, s’ha de poder justificar 

mitjançant arguments objectivables (dades i evidències) i no només a partir 

d’impressions o de valoracions subjectives.  

S’ha de defensar que l’avaluació no només permet als responsables del servei 

justificar les accions fetes per aconseguir subvencions o ajuts, sinó que es fa 

prioritàriament per facilitar la millora contínua dels serveis. En avaluar correctament el 

treball amb les persones usuàries, o el servei en general, s’aconsegueix tenir elements 

crítics que justifiquen la presa de decisions i s’optimitzen les accions i els propis 

serveis. En conseqüència, la visió social cap al sistema millora. 

La cultura avaluativa ha d’impregnar el saber fer de cada professional, que ha de 

donar importància a l’anàlisi de dades com a fonament de les seves accions i 

decisions. D’aquesta manera els serveis guanyen en esperit crític i en qualitat en el 

treball. Alhora, això ha d’anar acompanyat d’una aposta dels equips 

coordinadors/directius per donar un pes específic a l’avaluació del servei. Cal apostar 

en tot moment per crear estratègies d’avaluació per a cada acció realitzada, 
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argumentar les decisions a partir de dades analitzades i transmetre la importància de 

l’avaluació continuada en el marc del servei. 

A part de tot el que s’ha comentat, les persones entrevistades van detectar la 

necessitat d’ordenar i prioritzar les dades que es demanen des de les administracions 

centrals als SS. Tot i que es va endreçant, una de les queixes continuades és que 

diferents administracions demanen les mateixes dades de forma diferent, o demanen 

dades que no tenen fonament ni són bàsiques i/o, alhora, es demanen per 

temporalitats anuals diferents. Això també ha provocat un desgavell de dades. És 

difícil assegurar una dada si segons qui la demani o com la demani té un resultat o un 

altre. A més, cal afegir que els diferents sistemes d’informació i recollida de dades no 

donen tota la resposta esperada per facilitar el treball d’avaluació i de registre de 

dades.    

Tanmateix, cal sumar-hi que, algunes vegades, els professionals o els equips 

coordinadors no donen suficient importància a la necessitat de recollir les dades, cosa 

que afegeix més dificultat a la resta de temes exposats. A més, també s’hi pot sumar 

que històricament hi ha hagut poc retorn de les dades presentades a l’Administració i 

això ha fet desgastar als serveis, considerant que la inversió de temps no compensava 

els resultats obtinguts. Per tot això, al meu entendre, els SS tenen un gran tema 

pendent pel que fa a la recollida de dades, als sistemes d’informació i a l’avaluació 

dels serveis.  

Tot i això, aportant una nota positiva, en el moment que l’organització aposta per la 

recollida de dades (és a dir, l’obtenció de dades i l’explicació d’aquestes) i per 

l’avaluació (és a dir, recollida de dades, anàlisi i valoració) i hi creu, es pot notar una 

evolució important en l’organització, que es plasma en els ítems següents: en més 

qualitat en els fonaments teòrics del treball, en la fermesa i argumentació de les 

decisions que es prenen, en la priorització de les línies de treball, en la creació 

d’estructures de funcionament dinàmiques, en una comunicació i visualització del 

servei millors, en més implicació dels professionals en la seva tasca i en l’organització 

general, entre altres.  

Per tant, penso que la manera d’avançar que tindrà el sistema de SS serà treballant 

per valorar, analitzar i avaluar des de l’acció més petita fins al sistema en general, ja 

que l’avaluació és una part més de qualsevol procés, ajuda a avançar com a sistema i 

aporta qualitat i rigor (si els serveis no es qüestionen no innoven, i si no innoven no 

milloren ni evolucionen). A més, l’única manera d’avançar a l’hora d’explicar què són 

els SS i de defensar-ne la vàlua (necessitats que sorgien reiteradament durant les 
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entrevistes) és justificant la feina amb dades quantitatives i qualitatives. Per tant, es 

podrà avançar amb la comunicació i transparència dels serveis sempre que existeixin 

dades i evidències vàlides, quantitatives i qualitatives, preparades per a ser publicades 

i explicades a la societat.  

6.2.1.5 Comunicació i transparència 

Lligat amb el tema anterior, un altre dels aspectes que va sortir reiteradament a les 

entrevistes era la importància de millorar la comunicació interna i externa dels serveis 

per tal de garantir la transparència i afavorir més visibilitat dels SS a la societat. Es 

considerava que la poca capacitat dels SS per comunicar i transmetre la seva 

essència provoca malfiança, desqualificació, mala reputació, manca d’utilització, 

vivència negativa i poca priorització política, cosa que acaba comportant poca 

demanda social dels SS per part de la majoria de la ciutadania. 

Externament es detecta un buit i un endarreriment important de la manera com es 

comunica què són els SS, quina feina s’hi fa, a qui van destinats, quina és la seva 

vàlua, etc., cosa que provoca que la ciutadania, els agents del territori i la classe 

política continuïn sense conèixer i entendre els SS.  

La prioritat dels serveis no ha estat comunicar què s’estava fent, sinó que s’han 

dedicat tots els esforços a “fer” (és a dir, a gestionar el dia a dia), cosa que ha provocat 

que després d’anys d’història els serveis continuïn sent vistos d’una forma negativa. A 

més, s’hi afegeix que és difícil explicar i difondre certes situacions de necessitat que 

podrien generar interpretacions errònies, culpabilització dels efectats, alarma social o 

altres conseqüències.  

Al meu entendre, la comunicació és un dels factors que s’ha de treballar seriosament. 

S’entén que la gestió i la resolució del dia a dia són bàsiques, però també ho són la 

comunicació d’aquest treball per a visibilitzar els serveis, reduir judicis o rumors 

erronis, demostrar i justificar la necessitat dels serveis, i reforçar la seva vàlua. Com 

més s’informi i es comuniqui el que s’està treballant, més impregnarà el dia a dia de la 

societat, i més quotidiana es veurà la utilització dels serveis i la necessitat d’aquests. 

Això generarà la normalització dels serveis i la transparència de les seves accions. 

L’única manera d’acostar les persones als serveis i de garantir la universalitat que 

marca la Llei 12/2007 és si els coneixen, si els senten propers, si veuen el que s’hi fa i 

com es fa, etc. Per tant, aspectes com presentar una memòria, emetre notícies de les 

activitats que es fan, donar resposta a qualsevol petició d’informació, participar 

d’activitats preventives al territori, estar presents als mitjans de comunicació i a les 
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xarxes socials, treballar amb els agents del territori, informar dels serveis en contextos 

diversos (centres escolars, serveis de salut...), entre molts altres, poden ajudar a 

visibilitzar el servei i a trencar amb els prejudicis històrics.  

Qualsevol d’aquests aspectes ha d’utilitzar un llenguatge i un discurs en positiu per 

facilitar que el missatge arribi correctament al públic destinatari. Per això, penso que 

seria necessari conèixer molt bé quines són les eines comunicatives que poden ajudar 

a treballar els aspectes esmentats i estudiar com utilitzar-les per aconseguir uns bons 

resultats, ja que, com se sap, qualsevol eina comunicativa utilitzada correctament pot 

generar resultats favorables, però utilitzada erròniament provocaria conseqüències 

més grans que les actuals (manca de transparència, poca visibilitat...).     

En el fons, continuar tenint uns SS tancats en si mateixos provoca que es coneguin 

només quan es necessitin i que qui els necessiti hi recorri perquè té dificultats i se’n 

vulgui amagar. A més, manté el cercle viciós que entén l’ajuda com un element negatiu 

i només per a les persones febles; i entén els serveis com a generadors de despeses i 

no pas com una inversió de futur.  

Tenint en compte que tota persona en algun moment de la vida necessita un suport o 

una ajuda puntual, això només es podrà trencar apostant per una millor comunicació 

que faciliti l’obertura dels SS a la societat, cosa que implicarà primer de tot definir bé 

l’essència del treball i les prioritats del servei.  

A més, per millorar el prestigi i la vàlua dels SS és important que els professionals en 

actiu i els experts en l’àmbit puguin escriure i reflexionar sobre la seva pràctica i sobre 

el sistema de SS en general. Com s’ha dit reiteradament en l’anàlisi, manca reflexió i 

discurs elaborat pels professionals i, per revertir-ho, seria bo incrementar-ne la 

presència al món universitari, formatiu i literari. I, crec que l’única manera d’impulsar-

ho és buscant i demanant expressament a professionals que escriguin o reflexionin 

sobre diferents temes, mitjançant els col·legis professionals, les universitats o altres 

organitzacions promotores de la publicació i difusió de bones pràctiques;21 així com 

inculcant des de les universitats la importància de la creació de coneixement i la 

necessitat d’implicar-se en el futur creixement d’una professió. Alhora, cal defensar 

que ser creador de coneixement enriqueix la visió del professional i el treball diari, 

millora la satisfacció cap a la feina i el reconeixement i apoderament del professional.    

21
 És important potenciar espais que facilitin compartir i socialitzar les bones pràctiques, com el Banc de Bones 

Pràctiques de la Fundació Carles Pi i Sunyer (http://www.bbp.cat/) o el Banc de Bones Pràctiques de l’Ajuntament de 

Barcelona (http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/banc-de-bones-practiques)  

http://www.bbp.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/banc-de-bones-practiques
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Internament, les persones entrevistades explicaven que la majoria dels serveis es 

trobaven en un moment de millora contínua, de creixement i d’expansió teòrica interna 

(creació de circuits, protocols...). Tot i això, en les entrevistes es detectaven fissures 

en les informacions que afecten la globalitat del servei, les dades generals del servei,  

les tasques que realitzen altres companys de feina, la funció que fa la direcció o les 

prioritats del servei, entre altres.  

Es va detectar desconeixement de les tasques i les funcions dels diferents 

professionals d’un mateix servei, la qual cosa pot provocar desconfiança, malestar, 

poca empatia cap al company i/o crítica fàcil. Per tant, millorar les eines comunicatives 

dins d’una organització, afavorir la transparència en les tasques i funcions així com en 

la presa de decisions, facilita que les situacions negatives descrites disminueixin i que 

augmenti el bon clima de treball. Alguns exemples que podrien afavorir la comunicació 

interna en una organització serien: documents interns aclaridors de les tasques de 

cada professional, creació d’intranets amb notícies i informacions d’interès general, 

sessions informatives sobre tasques o prioritats o encàrrecs concrets, o trobades per a 

compartir experiències, entre altres. 

A més, com s’ha dit, es va detectar que algunes de les persones entrevistades tenien 

una visió focalitzada exclusivament en la seva tasca diària i no tenien resposta a l’hora 

de valorar i explicar dades o prioritats globals del servei. És habitual que els 

professionals tinguin un gran coneixement de la seva tasca, però penso que no es pot 

perdre de vista la importància que cada un d’ells tingui una visió global de servei que 

ajudi a conèixer la realitat més enllà del dia a dia. Aquesta és l’única manera que les 

seves actuacions i reflexions puguin tenir un efecte més global i en clau de servei. En 

el fons, s’ha de conèixer globalment per actuar localment.  

Per tant, un professional hauria d’interessar-se per la informació general del servei i 

conèixer-la per poder enfocar correctament les seves intervencions concretes. La visió 

global de qualsevol aspecte ajuda a no tancar-se en un mateix i a tenir més capacitat 

de reacció i producció, cosa que enriqueix la vàlua professional, la pràctica diària i el 

sentiment de pertinença a l’organització i a la zona d’influència.  

Alhora, es va detectar que aquesta situació de manca d’informació o de comunicació 

interna passava també entre els diferents nivells de SS i amb els diferents agents del 

territori. Al meu entendre, una gran part de les dificultats existents entre els SSB i els 

SSE o altres serveis rau en la manca de comunicació. Penso que la majoria de les 

discrepàncies provenen d’una resolució mal gestionada d’algun cas concret que, per 

falta de comunicació i per no aclarir els límits i les funcions d’ambdues parts, 
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provoquen un seguit de malfiances que generen distorsió en les futures relacions entre 

els serveis.  

Lògicament hi ha molts més aspectes que provoquen dificultats de relació entre 

serveis, però crec que el que he explicat és una de les causes importants de les 

discrepàncies. I, en el fons, la causa es troba en una manca de comunicació entre 

professionals i entre serveis, que es podria solucionar analitzant de forma contínua 

l’estat de les relacions (o friccions) entre els serveis, generant canals estables 

d’avaluació d’aquestes relacions, definint els límits de cada servei, consensuant uns 

criteris de treball compartits, i millorant les eines de comunicació/relació entre els 

serveis. El treball conjunt és bàsic per acompanyar les persones usuàries, així que 

l’anàlisi contínua de l’estat de les relacions és clau per evitar la cronicitat de les males 

relacions entre serveis.   

En conclusió, en aquests moments que la comunicació i la informació són un dels 

eixos bàsics que vertebren la societat del segle XXI, és estratègicament necessari 

crear espais i canals de comunicació/informació per a millorar la vida interna i externa 

dels serveis i el seu posicionament social i polític. 

6.2.1.6 Protecció de dades 

A l’anàlisi de dades s’apunta la importància de garantir el dret a la intimitat i a la 

dignitat de les persones, relacionat amb el fet d’acceptar-ne les decisions i de saber 

trobar el límit entre conèixer la persona i envair-ne la intimitat.  

Relacionat amb aquest aspecte, penso que els SS han de fer un gran pas en tot el 

tema de protecció de dades i confidencialitat, des de la garantia de l’anonimat fins a la 

manera de gestionar les coordinacions amb tercers, passant per la redacció d’informes 

socials i, lògicament, la garantia dels drets a la intimitat, a la dignitat, a la justícia social 

i a la seguretat.  

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal marca les línies generals per garantir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició de les dades, entre molts altres aspectes de confidencialitat, i 

els diferents codis deontològics i ètics de les professions socials marquen els criteris, 

les normes i els valors ètics i deontològics que ha de regir una professió. Tot i això, en 

el camp social la base del treball rau en la recollida d’informació i en el contrast 

d’aquesta informació (que majoritàriament és de nivell de protecció mitjà o alt). Això fa 

que les mesures de protecció per garantir la confidencialitat de dades i el dret a la 

intimitat de la persona hagin de ser altes, però, alhora, els professionals han de poder 
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coordinar-se per treballar amb la persona i, per tant, pot ser necessari tractar aspectes 

íntims. Aquesta contradicció en si mateixa provoca que, en el camp social, l’encaix 

entre la garantia de la protecció de dades i la necessitat d’executar la feina sigui 

complicat. 

També és veritat que la Llei 12/2007 de SS acredita els professionals per treballar en 

un cas, tot i la negativa de les persones, sempre que suposi una situació de protecció 

cap a elles o cap a terceres persones. Però l’emparament de la Llei no justifica la 

manca de rigor, responsabilitat i seriositat en la protecció de dades.  

Tot i les dificultats que suposa la garantia d’aquests drets en el dia a dia dels 

professionals dels SS, cal ser conscients que quan es treballen temes tan delicats per 

a una persona (com poden ser les seves necessitats personals, socials, 

econòmiques...) cal tractar-ho amb el màxim respecte i consciència de com, quan, per 

a què i amb qui es treballen les informacions i les dades.  

Al meu entendre, la base de l’aplicació d’aquest aspecte al treball social rau en el fet 

d’incorporar la importància de la garantia de drets i de protecció de dades al dia a dia, 

fent partícip en tot moment la persona de les accions que realitza el professional, 

respectar la petició de consentiment de les dades, gestionar molt bé el tipus 

d’informació que es dona a tercers en el marc del treball en xarxa, i garantir la màxima 

discreció i confidencialitat en tot moment i a través de qualsevol dels canals de 

comunicació que s’utilitzen.  

Aquestes prioritats poden ser un reduccionisme senzill, tenint en compte la importància 

del tema, però són els aspectes bàsics que s’haurien de complir. Penso que aquest 

tema es fa difícil de treballar per la necessitat de coordinar-se i de traspassar-se 

informació entre els serveis i els agents del territori, però és la base que dona 

confiança, seguretat i garanties a les persones que assisteixen als SS.  

En millorar aquest aspecte, els ciutadans es podrien sentir més còmodes, més 

implicats i més tranquils davant la necessitat d’assistir als SS, ja que possiblement 

més gent s’hi acostaria (no tindrien por de ser “descoberts” o “jutjats”). 

6.2.2 L’essència dels serveis bàsics d’atenció social 

Aquesta recerca profunditza, sobretot, en els SBAS. Per tant, en aquest apartat 

s’explicaran les reflexions extretes de l’anàlisi de dades (apartat 5 de la tesi) sobre 

aquest servei i s’aprofundirà en els temes relacionats amb la hipòtesi de treball de la 
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recerca (centrar l’enfocament en la persona i en el seu entorn per millorar els resultats 

de la intervenció).  

Durant les entrevistes es van apuntar molts ítems que avalaven la importància de 

millorar la metodologia de treball a SBAS per aconseguir l’objectiu bàsic: 

l’acompanyament i el suport a les persones. Per tant, a continuació es podran trobar 

els elements que ajuden a centrar millor les intervencions a SBAS (trobar l’essència 

bàsica del servei) i aconseguir, així, una feina de més qualitat. 

Tot i això, cal dir que hi ha molts temes relacionats amb la necessitat d’un canvi de 

model de servei, que són similars a les reflexions exposades a l’apartat anterior. En 

són alguns exemples temes com la necessitat d’un canvi de mirada del model per 

centrar-lo més en la persona, l’obligatorietat de trobar l’essència del servei, o la 

importància de la comunicació i la transparència. En aquest apartat no es tornaran a 

repetir les reflexions fetes anteriorment, ja que s’entén que sent reflexions generals 

dels SS també inclouen els SBAS. 

6.2.2.1 La persona i el seu entorn com a centre de la intervenció 

L’enfocament del treball a SBAS hauria de prioritzar el treball socioeducatiu amb les 

persones i el seu univers temàtic i lèxic (entorn), tot fomentant-ne l’apoderament i 

l’autonomia. La intervenció s’hauria de basar en l’acompanyament i el suport i hauria 

d’utilitzar la gestió de les prestacions i ajudes com una eina d’ajuda dins el marc del 

pla de treball. Aquest treball hauria de ser molt proper a la persona i al seu entorn. Per 

això cal apostar per: 1) el treball comunitari com a forma de prevenció i de suport 

proper a la població i 2) el treball proper i pròxim amb totes aquelles persones que 

requereixen una atenció especial. 

Normalment, les intervencions a SBAS se centren a treballar les problemàtiques i/o les 

necessitats i es prioritza, sobretot, la gestió i la dispensació de prestacions i ajudes 

econòmiques i socials. A més, el servei està enfocat a treballar demanda-resposta, 

prioritzant l’assistència a la persona i no la capacitació d’aquesta, i es troba atrapat 

valorant situacions de necessitats bàsiques i determinant si les persones o famílies 

reuneixen els requisits per aconseguir alguna de les ajudes existents, les quals tampoc 

resoldran en la seva totalitat la necessitat presentada (Ginesta, 2015). Tal com es pot 

extreure de les conclusions, es considera que aquest no seria el model de treball 

òptim.  

Així doncs, davant la diferència entre l’enfocament que hauria de tenir el servei i la 

realitat del treball, cal pensar en la necessitat d’un canvi de model a SBAS (de treball, 
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d’estructura, de funcionament, d’organització i d’enfocament). El model, tal com 

s’apunta en la hipòtesi de la recerca, hauria d’enfocar les intervencions tenint al centre 

la persona i el seu univers temàtic i lèxic (entorn).  

Al meu entendre, centrar una intervenció en la persona i en el seu entorn significa que 

la base de la intervenció socioeducativa és el subjecte i el seu entorn (és l’objectiu 

central de la intervenció), els quals han d’exercir un rol, una implicació i una 

participació activa durant tot el procés de canvi. El professional ha de donar suport i 

acompanyar processos de millora i de canvi d’una manera propera i sincera. Aquests 

processos han d’ajudar a donar resposta a les necessitats, tot apoderant i capacitant 

les persones i l’entorn per viure d’una manera autònoma a la societat.  

Per això serà bàsic el coneixement i el reconeixement de les persones i l’entorn de 

forma integral i en totes les seves dimensions, afavorir les capacitats i apoderar per 

aconseguir la màxima autonomia i inclusió social possibles, en lloc de centrar la 

intervenció exclusivament en la resolució d’un problema o d’una dificultat. Hi ha 

d’haver un interès real envers el coneixement de les persones i del seu entorn. Cal 

valorar i reforçar els aspectes positius i intentar reduir les febleses. Per tant, és 

necessari generar una correcta relació empàtica, de confiança i generadora de vincle 

entre el professional i el subjecte d’intervenció. A més, com a eina bàsica de la 

intervenció s’utilitza l’acompanyament i el suport en processos de canvi individual i 

col·lectiu abans que prioritzar la gestió d’un recurs immediat.  

En tot moment s’han de garantir els drets (respectant-los i defensant-los) i l’autonomia 

en les decisions de les persones i garantir-ne la dignitat i la intimitat. Per això, se n’han 

de tenir en compte les voluntats i els interessos/desitjos (lògicament, sempre que no 

perilli la seva integritat física o la de tercers). En conseqüència, s’ha de partir d’una 

bona anàlisi i coneixement d’aquests i apostar per les potencialitats i oportunitats més 

que no pas per les problemàtiques o debilitats.  

Els principis bàsics de la intervenció centrada en la persona són: els serveis existeixen 

per beneficiar les persones; es tracta de facilitar processos de canvi personal d’una 

manera natural i no forçada; les persones són el màxim expert en si mateixes i se 

n’han de potenciar les fortaleses; el canvi exigeix col·laboració i reforç de la motivació; 

i s’han d’acceptar les decisions preses per les persones (Miller i Rollnick, 2015: 49 i 

50).  

Per tant, cal fomentar la participació activa dels subjectes amb els quals s’intervé des 

de l’inici de la intervenció i durant tot el procés (incloent-los, també, en l’avaluació 
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contínua). Els protagonistes de la intervenció han d’estar informats, han de guiar el seu 

procés i han de prendre les decisions que considerin més adequades. És important el 

compromís cap al canvi, l’actitud activa davant el procés, i el convenciment que el 

canvi és possible. En el fons, s’ha de tenir en compte que les persones canvien per la 

voluntat i la motivació cap al canvi, pel sentiment de control de les pròpies decisions, 

per la confiança cap a un mateix, i per la relació o vincle que es creï amb el 

professional.  

En conseqüència, el professional referent ha de donar el suport i la col·laboració 

necessàries, tot vetllant per garantir la motivació i l’interès cap al canvi i fomentant la 

consciència crítica davant la realitat que presenta la persona usuària. Per això haurà 

d’estar molt atent a les vivències que tenen les persones durant el procés d’intervenció 

i actuar segons els ritmes que necessitin. El control de la vida de les persones el tenen 

elles mateixes i no el poden perdre mai; per això han de ser els principals 

protagonistes i responsables de les decisions i dels processos de millora.  

El professional ha de ser un estímul de noves informacions i oportunitats, sense 

substituir la persona. Ha de facilitar el canvi i la reorganització del sistema i ha de 

respectar-ne els temps, les característiques i les finalitats. Per això és necessària un 

bon anàlisi i un bon diagnòstic de la realitat d’una persona i d’una comunitat, i 

desenvolupar actituds creatives i d’experimentació que ajudin al dinamisme de la 

intervenció (Campanini, 2012: 29 i 30). És important estimular activitats que potenciïn 

la creativitat, el diàleg i la controvèrsia, ja que afavoreixen motivar a les persones i, 

com diu Pardo (2014: 84 i 85), aquesta motivació genera “uns mecanismes cerebrals 

inconscients que permeten seguir treballant en el problema que poden oferir una 

resposta nova de forma sobtada.” 

Tot i això, s’ha de ser conscient que no en totes les realitats ni en totes les persones el 

grau d’acompanyament i el treball d’apoderament serà el mateix, ja que quan una 

persona necessita ser protegida d’ella mateixa o de tercers s’haurà d’actuar i emparar-

la. No obstant, en la gran majoria dels casos, i en major o menor grau, aquest és un 

model de treball vàlid, en tant que treballa per capacitar i apoderar les persones i el 

seu entorn. 

Per fer tot això, cal tenir una visió sistèmica dels subjectes de treball, ja que no es pot 

entendre una persona sense tenir en compte que es relaciona amb altres persones, 

grups, entitats, agents, etc. (és a dir, entorn social, institucional i personal). No es pot 

ajudar una persona sense entendre i comprendre el seu entorn, les relacions que es 

creen i l’afectació que tenen en l’interessat/da (positives i negatives), ja que les 
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persones depenen del suport del seu entorn per viure i per superar les dificultats 

(Federación Sartu, 2011: 49). En el fons, les persones “som éssers socials perquè el 

nostre cervell es desenvolupa en contacte amb altres cervells” (Pardo et al., 2014: 83). 

Com es pot veure a l’anàlisi de dades (apartat 5 de la tesi), l’entorn es coneix poc 

(família, amics, coneguts, serveis o entitats que utilitza...), tot i ser considerat com un 

element fonamental per al treball amb les persones, ja que per entendre la manera de 

ser i de fer d’un individu és bàsic entendre l’entorn. És bo conèixer els referents 

positius i negatius, el tipus de relació i interaccions que hi ha amb cadascú, el rol que 

desenvolupa en els diferents espais, els tabús existents, entre altres. Realment, els 

professionals de SBAS l’exploren i el treballen poc, tot i reconèixer la necessitat de fer-

ho (es fan pocs domicilis, es treballa poc amb la família...). Per tant, per entendre la 

persona i la seva realitat s’ha de conèixer aquesta última i intentar incidir-hi per ajudar 

la persona.  

Caldrà fer incidència en el coneixement tant de les relacions i interaccions que hi ha a 

l’entorn com del seu contingut (univers temàtic), però, a més, no es pot oblidar la 

importància de conèixer els significats (valors, ideologia, codis, llenguatge...) que les 

persones donen a la realitat (univers lèxic). Tots aquests elements són igual de 

significatius per explorar l’estructura del sistema que configura la realitat d’una 

persona. 

Així, doncs, les persones es relacionen per sistemes de relacions i no es pot entendre 

ni comprendre algú si no se’l coneix d’una forma integral i en tot el seu conjunt de 

significats. Per tant, caldrà millorar el treball amb la família creant més espais 

d’interacció amb els diferents membres que la conformen, sobretot aquells que hi 

tenen especial rellevància o proximitat. Així com, també, caldrà millorar el treball amb 

l’entorn, tant amb els diferents agents del territori (amb els que es comparteix 

intervenció o relació amb els subjectes) com amb totes aquelles persones o grups que 

d’una manera o altra hi tenen relació (veïns, amics...). Tenint en compte que les 

persones es mouen per la necessitat de compartir i de sentir-se part d’un grup, fer un 

treball més sistèmic pot incrementar-ne la seguretat, l’autoestima i la xarxa relacional i 

social.  

Hi ha persones amb entorns o famílies més pobres que d’altres, però tothom té alguna 

persona amb qui es relaciona habitualment (siguin veïns, botiguers, professionals de 

serveis de la comunitat, etc.). Per tant, s’ha d’intentar identificar aquestes persones i 

mirar de treballar-hi, de tenir-los com a col·laboradors a l’hora d’ajudar a resoldre les 

necessitats. 
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Lògicament, tot això no significa envair la privacitat ni la intimitat de les persones. 

Simplement significa que s’ha d’incrementar el coneixement que es té d’elles i del seu 

entorn per millorar l’enfocament de les intervencions i aconseguir, així, resultats més 

bons. També s’ha d’intentar treballar per a la inclusió social i l’autonomia de les 

persones en el si del seu propi entorn. Per tant, serà imprescindible donar a les 

persones una bona informació del model de treball que es vol utilitzar, defensar la 

necessitat de ser  propers i de conèixer-los per oferir-los un suport i un 

acompanyament correctes per aconseguir-ne l’acceptació i la implicació.  

El professional ha de saber trobar el límit d’aquest coneixement i d’aquesta proximitat 

amb la persona utilitzant el diàleg i l’observació com a eines bàsiques per evitar 

incomodar-la. No s’ha de tenir por de donar suport i acompanyament proper a les 

persones ni de respectar-ne les decisions, però sí que s’ha de tenir clara la 

importància de respectar els límits per no confondre rols o per no envair la intimitat de 

les persones. Per això, com s’ha dit, serà necessari dedicar temps a fer pedagogia del 

model de treball, per tal de fer entendre que la proximitat amb la persona i l’entorn és 

fonamental per fer un bon acompanyament. No es tracta d’envair la intimitat sinó de 

formar part de l’entorn de la persona, per tal d’ajudar-la a capacitar-se per donar 

resposta a les necessitats des del seu propi espai relacional.  

Per tant, les intervencions han de posar l’èmfasi bàsic en l’acompanyament, el suport i 

l’apoderament dels subjectes d’intervenció (siguin individus sols, famílies, grups, etc.). 

La base del treball no és la gestió de les demandes, necessitats o problemàtiques, 

sinó l’acompanyament a la persona, el suport i l’educació/formació constant per ajudar 

a millorar processos de vida.22  

La forma que tenen les persones per avançar és elaborant processos de creixement i 

millora personal. Per això, s’ha d’ajudar a capacitar els individus en tots aquells 

aspectes en què presenten debilitats o mancances. La base ha de ser la capacitació i 

apoderament de les persones en habilitats i competències que els possibilitin 

processos de canvi i de millora (autoconsciència, empatia, reflexió, resiliència, 

assertivitat, habilitats socials...), cosa que els ajudarà a millorar l’autoestima, la presa 

de decisions i el control que exerceixen sobre la seva vida.  

Per tant, s’entén l’apoderament com el procés que ajuda a capacitar les persones i les 

comunitats per a saber dominar les seves vides: prendre decisions, elegir alternatives, 

22
 Cal recordar que a l’apartat d’anàlisi de dades (apartat 5 de la tesi) es poden trobar relatades diferents pràctiques 

que ajuden a millorar la proximitat amb la persona usuària. 
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actuar i construir la seva pròpia identitat (Zimmeran, 2012: 43 i 44; i Federación Sartu, 

2011: 94). Així, doncs, s’han de treballar els aspectes relacionats amb les 

competències, capacitats, poder personal, sistemes d’adaptació i elecció, 

potencialitats, etc.; i també s’ha d’ajudar a aprendre a responsabilitzar-se de les 

situacions de vida i a tenir consciència crítica de la realitat com a punt principal per 

iniciar un procés de creixement, de transformació o de millora. D’aquesta manera, la 

persona pren consciència de la seva realitat i esdevé capaç de prendre decisions. 

En aquest procés, l’avaluació pren molta força, ja que la manera d’evolucionar en un 

procés de millora o de canvi és avaluant en tot moment els avenços i retrocessos, i 

desenvolupant consciència crítica davant la realitat i el procés. Les persones han 

d’aprendre a autoavaluar la seva realitat i la seva manera de ser, per tal de conèixer 

els moments delicats en què necessiten fer un procés de canvi i engegar els 

mecanismes (interns o amb l’ajuda de professionals) per donar-hi resposta i 

evolucionar, així com reconèixer les limitacions i mirar de reduir-ne al màxim les 

conseqüències (treballar resistències i discrepàncies internes).  

Per això, els professionals han d’ajudar les persones a desenvolupar habilitats, perquè 

de forma autònoma puguin resoldre els seus problemes i prendre les decisions més 

encertades en cada moment. Aquest domini de la realitat és la base per garantir la 

plena autonomia d’una persona al llarg de la seva vida. No obstant, l’autoconsciència i 

l’autoavaluació és la capacitat més complexa i difícil d’aprendre i de dominar.  

A part d’utilitzar l’avaluació conjuntament amb la persona usuària, el professional 

també ha d’elaborar la seva pròpia autoavaluació, per tal de millorar la qualitat de la 

relació i el vincle d’ajuda, per ser més conscient del rol que està ocupant i per controlar 

els efectes que pot tenir la seva acció (Campanini, 2012: 234).   

Cal dir que alguns països nòrdics tenen experiències interessants sobre el treball 

basat en l’acompanyament i el suport a les persones. Intenten afavorir una alta 

implicació d’aquestes en la intervenció des del moment del diagnòstic inicial i elaboren 

diferents models d’autoavaluació que acompanyen els processos de capacitació (per 

exemple: l’anàlisi de planificació estratègica per avaluar debilitats, amenaces, 

fortaleses i oportunitats –DAFO, o la tècnica d’anàlisi de la realitat SODA–MECA, 

versió de la tècnica a l’àmbit espanyol). Utilitzen diferents tècniques per ajudar la 

persona a autoavaluar-se i autodiagnosticar-se, i així inicien d’una forma activa la 

intervenció. Aquest activisme continua durant la resta del procés, de manera que es 

construeix el pla de treball de forma compartida i s’enfoca sempre el suport en positiu. 

El professional acompanya la persona en el procés de descoberta (què està passant, 
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què necessito, com ho puc fer, etc.) i, conjuntament, troben els elements que ajuden a 

millorar l’autonomia de l’interessat/da.  

Concretament, a Dinamarca es poden trobar experiències en què els subjectes tenen 

un rol principal en la intervenció i els professionals són facilitadors i els donen suport, 

així com diverses experiències que inclouen les persones usuàries en la planificació 

dels serveis com a forma de participació en el funcionament (Marcuello i Gutiérrez et 

al., 2008: 73-89). En un país més proper al nostre, a Itàlia, s’està elaborant un nou 

model de SS (des de la Llei de SS que van aprovar l’any 2000) que aposta per una 

intervenció encarada a la promoció i a l’atenció de les potencialitats de les persones i 

no només de les seves necessitats, passant d’una intervenció centrada a resoldre els 

problemes (estudi – diagnòstic – tractament) a un treball amb els sistemes relacionals 

de les persones i apostant per la seva participació en la definició de les finalitats, la 

responsabilitat o les modalitats d’intervenció (Marcuello i Gutiérrez et al., 2008: 91-

105). 

Retornant al tema, per fer un bon acompanyament, el professional ha de canviar el seu 

paper d’ajuda i, alhora, ha de deixar de considerar-la unidireccional. Ha d’adoptar 

conductes i actituds positives, neutrals i empàtiques que generin vincle, utilitzant 

sobretot el diàleg i l’escolta durant tot el procés d’intervenció; garantint el respecte, 

l’honestedat, l’entesa, la comprensió, la confiança, l’acceptació i evitant la fiscalització 

o els judicis ràpids. A més, ha de ser flexible i compromès i ha d’estar disponible per

als subjectes i per a la intervenció, ja que aquests factors afavoreixen o dificulten la 

relació d’ajuda.  

Per això, una bona comunicació i relació entre professional i persona usuària és 

fonamental, ja que la comunicació estructura les interaccions entre els membres d’una 

intervenció i aquestes interaccions afecten el sistema (Campanini, 2012: 43). A més, 

una bona comunicació i relació ajuda a motivar i influeix en la conducta d’una persona 

(Miller i Rollnick, 2015: 25). 

Per tant, el paper del professional és de col·laborador, de guia i de facilitador de 

processos de canvi i millora per promoure l’autonomia: ofereix diferents estratègies 

que potenciïn la capacitació de les persones, crea ambients afavoridors per 

desenvolupar les capacitats (reforçant i reconeixent en tot moment la seva vàlua) i 

afavoreix noves oportunitats i nous espais relacionals que ajudin a evolucionar i a 

avançar. Per això serà fonamental conèixer l’entorn i reconèixer els valors que poden 

ajudar a millorar els processos de canvi individuals i/o col·lectius.  
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Per fer tot això és bàsic afavorir la motivació cap al canvi, fer retorn dels arguments i 

discursos de les persones i col·laborar en la presa de decisions (més que no dirigir o 

encaminar les decisions). Alhora, com s’ha dit, serà bàsica la implicació i la participació 

activa de les persones usuàries, caldrà col·locar-les al centre de la intervenció per tal 

d’exercir un rol actiu durant tot el procés de canvi (Zimmeran, 2012: 45). Precisament 

aquesta participació activa es genera gràcies a l’aparició del vincle amb el 

professional, que fa que la persona se senti còmoda i respectada dins d’un entorn de 

confiança. El vincle és bidireccional, així que l’actitud i el comportament del 

professional afecta la intervenció (Miller i Rollnick, 2015: 69-72). 

Tanmateix, durant un procés de canvi cal donar a les persones el temps i el ritme que 

necessiten. No se les pot forçar a fer processos de canvi, de responsabilitat o de 

consciència. Des del moment que no es respecta el temps que necessita una persona, 

la intervenció passa a ser directiva i redueix la implicació de l’interessat/da. Durant un 

procés de canvi apareixen ambivalències: hi ha motius per al canvi i motius per seguir 

igual; per això, és imprescindible donar-los el temps que necessiten per ordenar les 

idees. El professional ha de ser proper i col·laborar en el reforç de la motivació i del 

compromís cap al canvi (Miller i Rollnick, 2015: 29-37).  

Alhora, per una banda, s’ha d’acompanyar la persona durant el temps que necessiti, 

per tal que els processos siguin interioritzats correctament i acabin tenint una utilitat o 

efectivitat a llarg termini. I per altra banda, cal deixar temps al professional per elaborar 

un bon diagnòstic i un bon enfocament del pla de treball de forma compartida amb la 

persona usuària, ja que invertir en els inicis de la intervenció significa garantir 

l’efectivitat de l’enfocament i del futur procés de treball. Per això, caldrà reformular el 

volum de casos per professional, per tal de disposar del temps suficient per a seguir 

els processos de canvi, partint dels ritmes de les persones ateses i no pas del ritme del 

servei. 

Així, doncs, s’ha d’estar molt atent a les vivències que té una persona o una família 

durant un procés d’intervenció, ja que són un dels factors més importants que marca el 

ritme i la dinàmica d’una intervenció. Les persones poden estar més o menys 

receptives, interessades o implicades segons el seu moment vital, el dia que han tingut 

o el vincle amb el professional. Per això, el professional ha d’estar molt atent a aquests

factors que poden modificar el temps i el ritme d’una intervenció, ja que si no, 

apareixen elements distorsionadors (desconfiança, desvaloració dels processos, 

trencament de la relació, etc.). 
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Tanmateix, és bàsic enfocar una intervenció en positiu, partint de les potencialitats i 

fortaleses de les persones i intentant reduir els danys que suposen les febleses o les 

amenaces (internes/personals i externes o de l’entorn), així com s’han de conèixer les 

necessitats o les demandes reals de les persones i del seu entorn (explícites o 

implícites) i acompanyar-les per donar-hi resposta.  

Considero que el servei ha de ser proactiu en el treball amb les persones i les 

comunitats i que no es pot centrar només en donar resposta a les necessitats 

expressades o a les necessitats per les quals existeix un recurs o servei. Com s’ha dit, 

s’han de treballar les necessitats de les persones i de la comunitat, siguin quines 

siguin i estiguin o no expressades, sense intentar que aquestes s’adeqüin als recursos 

o serveis creats, ja que això només provoca que es desvirtuïn les necessitats reals i

que no es doni resposta a la verdadera realitat social i personal de la població. 

Tot i això, s’ha de ser conscient que fins que no s’aposti per un canvi de mirada del 

servei se seguirà atenent la gent partint de les seves demandes i necessitats. No 

obstant, penso que es podria començar per anar reconvertint les problemàtiques en 

potencialitats i anar enfocant més les intervencions en la persona i no tant en els 

problemes.  

A més, el professional ha de saber utilitzar certes habilitats comunicatives en favor de 

la intervenció: formular preguntes obertes que invitin la persona a reflexionar i a 

elaborar les seves respostes, accentuar els aspectes positius (identificant-los i 

reconeixent-los), escoltar de forma reflexiva retornant les idees i emocions per tal que 

la persona continuï explorant, retornar en forma de resum el que ha dit la persona per 

afavorir-ne la comprensió i l’interès, i informar i guiar en el moment que sigui necessari 

(Miller i Rollnick, 2015: 63-66).  

Per enfocar en positiu una intervenció, crec que la primera acollida d’una persona al 

servei és bàsica. La primera recepció ha de ser, sobretot, informativa i orientativa, tant 

en relació amb el servei (què es fa, com es fa, per a què es fa, què es demana, etc.), 

com amb el sistema de SS i amb el territori on es viu. Penso que és bo remarcar la 

importància d’entendre la primera acollida com un espai de coneixement del 

funcionament del servei (aspectes formals i informals) i de la ciutat o poble (com a punt 

d’acostament a altres serveis de la ciutat relacionats amb SS –salut, educació...–, així 

com a aspectes de funcionament general de la ciutat i de la ciutadania).  

Crec que és bo esmerçar esforços en aquest punt per garantir que el pas de les 

persones als SS (bàsics i especialitzats) sigui més fàcil i comprensible, i que ajudi a 
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disminuir elements entorpidors de les intervencions (abandonament, dependència al 

servei, manca de responsabilitat...). D’aquesta manera es poden pal·liar judicis 

preconcebuts, ajustar millor les expectatives i garantir un millor procés d’estada al 

servei.  

A més, com es pot veure a l’anàlisi de dades (apartat 5 de la tesi), es considera que la 

població no coneix bé el servei. Per aquest fet, si a l’inici (quan s’hi aproxima) no se 

l’informa correctament pot aparèixer desorientació i malfiança. Això s’evitaria, en part, 

amb una bona informació i recepció inicials. Alhora, la presentació que fa el 

professional d’ell mateix i del servei durant l’acollida marca la relació posterior. Per tot 

això, cal donar molt valor a les primeres trobades, ja que posaran les bases de la 

relació futura. 

Cal afegir, també, que per fer un bon acompanyament i suport s’ha de fer d’una forma 

pròxima. Per tant, el treball comunitari pren rellevància per prevenir situacions i per 

donar un suport més proper a tota la població i, alhora, a aquelles persones que també 

s’atenen individualment. 

Per fer una bona intervenció socioeducativa s’ha de combinar el treball individual, 

grupal i comunitari, ja que en un procés d’apoderament s’ha de combinar com a 

elements interdependents la capacitació de competències dels individus i de la 

comunitat. És a dir, per fer una intervenció s’ha de donar suport individual a les 

persones, però també hi ha certs aspectes que és aconsellable treballar-los en grup i 

d’altres que s’han de treballar in situ a l’entorn de la persona (amb la família, amb els 

veïns o els grups d’iguals al territori, etc.).  

Des de fa temps, els SBAS utilitzen el treball individual com a eina bàsica de suport a 

les persones, tot i veure la necessitat d’elaborar treballs més grupals i comunitaris. 

Però, per a executar un treball més centrat en la persona, cal que els tres elements del 

treball (individual, grupal i comunitari) tinguin el mateix pes, per tal d’aconseguir, d’una 

forma més òptima, els objectius plantejats amb una persona o una família.  

Com s’ha dit en les reflexions generals dels SS, cal ser presents a la comunitat per 

acostar-se a les persones d’una forma més propera, menys invasiva i més quotidiana. 

S’ha de fer pedagogia en i des dels territoris per reforçar les comunitats i les xarxes de 

relació de les persones, ser presents als barris, als centres cívics, als centres escolars, 

als centres de salut, etc.; capacitar les comunitats per a recuperar el suport mutu dels 

seus membres, la participació social i la capacitat de generar respostes sense esperar 

la solució de tercers (Administració).   
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Per això és necessari fomentar la participació activa de les persones a la comunitat 

oferint espais de participació i de relació entre l’Administració, les entitats i la  

ciutadania, que ajudaran a crear espais preventius i relacionals que ofereixin noves 

oportunitats que donin resposta a les necessitats comunes i millorin, així, la qualitat de 

vida d’aquestes i de la comunitat.  

El servei ha de tenir la capacitat de dialogar i col·laborar amb la comunitat per tal que 

la societat sigui més receptiva i acollidora davant les dificultats dels seus membres. 

També ha de ser capaç d’orientar les persones a demanar ajuda institucional quan ho 

necessitin (Campanini, 2012: 84). 

Majoritàriament, les persones poden aconseguir apoderar-se quan se senten pertànyer 

a un grup o territori que els reforça i els esperona. Per tant, el treball amb l’entorn i el 

territori és bàsic per aconseguir el reforçament mutu dels seus membres, per potenciar 

espais de suport i ajuda, que realcin les potencialitats de cada un i en minvin les 

debilitats; i aconseguir, així, l’apoderament i l’autonomia de tots els seus membres i del 

propi sistema. 

Les persones han de sentir els professionals de SBAS propers i preocupats per la 

seva vida, per la seva família, pel seu entorn i pel seu barri o ciutat. Els han de viure 

com un agent de proximitat al territori, a qui acostar-se per demanar suport o 

acompanyament. Aquest acostament facilita que hi hagi més confiança i vincle amb les 

persones, cosa que repercuteix en més participació d’aquestes en el seu procés de 

canvi i, en conseqüència, els resultats de les intervencions milloren i la visió que té la 

població dels serveis canvia en positiu.  

Per tant, s’ha de donar molta importància al treball en i des del territori. Això vol dir que 

les polítiques socials i el marc legislatiu han de seguir donant als municipis les 

competències en SS. Tot el que s’ha explicat canviaria molt si políticament s’acabés 

executant la centralització dels serveis i l’eliminació de les competències en matèria de 

SS als municipis, cosa que, al meu entendre, seria un error.  

En el fons, la feina bàsica dels SBAS és orientar, informar, assessorar, valorar i donar 

suport a les persones. Això és el que s’ha fet sempre i el què té valor per si mateix. Per 

tant, només cal recuperar de nou, tal com es deia a l’anàlisi de dades (apartat 5 de la 

tesi), l’essència del treball social proper al territori.  
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Per poder desenvolupar el model explicat és necessari un canvi de mentalitat dels 

professionals, dels directius, de la classe política, dels agents del territori, de les 

persones usuàries i de la població en general, per tal que s’entengui que la finalitat 

bàsica del servei, més enllà de la dispensació de recursos, és el suport i 

l’acompanyament a les persones. Per fer aquest canvi es necessita una millora de la 

legislació i de les polítiques socials, una revisió del model de treball, un esforç de 

sensibilització a tot el territori (agents, usuaris, població...) i un acompanyament 

formatiu als professionals, per tal d’orientar-los i guiar-los.   

Caldrà, doncs, fer un treball pedagògic amb tots els membres d’una intervenció, 

interns o externs al servei, per tal que la filosofia i la metodologia de treball s’entengui, 

es comparteixi i s’apliqui. En conseqüència, una intervenció socioeducativa haurà de 

tenir com a base la combinació del treball social i el treball educatiu i pedagògic.  

Alhora, cal dotar-se d’equips forts, amb ràtios correctes i amb perfils professionals 

diversos que estiguin capacitats per acompanyar les persones (equips 

multidisciplinars). Aquests han de ser propers al territori, presents als barris, utilitzant 

els domicilis com a espai de treball, intervenint amb la comunitat...; i intentant donar 

facilitats per tal que les persones puguin ser ateses al seu entorn sense necessitat de 

ser institucionalitzades.  

I és bàsic fomentar el treball en equip. Per fer una bona intervenció, els professionals 

han de treballar conjuntament amb els diferents membres del seu equip de treball 

(com més multidisciplinar sigui l’equip, més ric serà el treball). Això ajuda a enfocar 

millor les intervencions, dona suport i confiança als professionals, garanteix un element 

de control i autocontrol del rol i dels seus límits, enforteix les decisions, disminueix 

l’angoixa dels professionals, i ofereix un treball més ric amb la persona o família. Per 

això, serà necessari fer un treball interdisciplinar, per tal de trobar solucions 

coordinades, coherents i col·lectives.  

A més, serà necessari dotar el servei d’eines tecnològiques i metodològiques de treball 

que facilitin i agilitzin la tasca dels professionals. També s’haurà de treballar per 

sistematitzar millor el treball i per conèixer a fons les persones amb les quals es 

treballa, potenciant els plans de treball i l’avaluació contínua de les intervencions.  

Com es pot veure a l’anàlisi de dades (apartat 5 de la tesi), algunes de les persones 

entrevistades valoraven que es coneixia poc la persona i molt menys l’entorn en què 

viu. També deien que manca consens tècnic en aquests temes (no hi ha un discurs 
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comú i no es posa a debat) i que caldria avançar en l’anàlisi qualitativa de les persones 

que s’atenen.  

Per tant, per fer un bon treball centrat en la persona caldrà millorar el coneixement que 

se’n té (tipologia, necessitats, vivències, sentiments, motivacions i interessos, entre 

altres aspectes) i evitar centrar-se només en la problemàtica que presenten. També 

s’haurà d’aprofundir en el tipus d’intervenció a fer segons la tipologia, els graus de risc, 

la intensitat de treball i les fases o vivències per les quals passa una persona durant 

una intervenció. I, aprofundir en el coneixement que es té sobre: els processos 

d’aprenentatge de les persones, les implicacions directes del cervell en el 

comportament humà, com es processen els missatges, els elements que construeixen 

la identitat d’una persona, etc. (Pardo et al., 2014: 82-85).  

A partir d’aquest coneixement es podran ordenar i unificar processos de treball i es 

podran acordar criteris comuns que puguin ajudar els professionals a enfortir-se, a 

adquirir més capacitat per al treball i a gestionar millor els volums de feina. De 

vegades, posar el nom que toca a cada cosa i gestionant millor els volums és un 

primer pas per avançar en la millora del funcionament d’un servei o del treball d’un 

professional. Tot i això, aquest exercici no significa etiquetar les persones, sinó intentar 

entendre-les millor i parlar amb un llenguatge comú i compartit entre els professionals.   

Tot i veure necessari que s’aprofundeixi en la teorització dels termes exposats, això no 

elimina la necessitat d’explorar i conèixer cada una de les persones amb les quals es 

treballa, ja que, per molt que es tingui més clar quina és la tipologia de persones a 

atendre, cada una té les seves peculiaritats i vivències, la seva forma d’aprendre i la 

seva manera d’actuar i de reaccionar davant d’una mateixa realitat. La base del model 

és centrar-se en cada una de les persones o grups a atendre i aproximar-se a la seva 

realitat concreta. Per tant, tenir més coneixement teòric serveix per enfocar millor la 

pràctica i agilitzar processos de treball, però no elimina la proximitat i coneixença de 

cada un dels subjectes de la intervenció.  

A partir d’aquí, aquesta manera de treballar hauria de comportar resultats més bons en 

les intervencions (que apareixeran, majoritàriament, a llarg termini), ja que ajudaria a 

ajustar millor la intervenció a les persones i això comportaria més seguretat i 

implicació/participació d’aquestes en el procés de canvi. Alhora, la proximitat entre 

professional i persona usuària ajudaria a seguir i avaluar millor els processos, a ser 

més actius en la intervenció, a millorar la confiança i el diàleg, a enfocar millor els 

objectius i podria reduir situacions de cronicitat d’algunes intervencions; factors, tots 

ells, que ajudarien a millorar els resultats d’una intervenció.  
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En el cas dels professionals, ajudaria a enriquir el treball diari, a sentir-se més satisfets 

i motivats, a apoderar-se tècnicament, i a sentir-se més reconeguts i valorats en la 

seva tasca. 

Així, doncs, aquest treball hauria d’incrementar i millorar els resultats de les 

intervencions (tal com apunta la hipòtesi de la recerca). Però, tal com es comentava a 

l’anàlisi de dades (apartat 5 de la tesi), els resultats d’una intervenció no sempre seran 

positius, ja que hi ha molts factors que poden provocar distorsions. No obstant, penso 

que la base del treball ha d’estar en aconseguir que els processos de treball estiguin 

vius i que hi hagi dinamisme i participació dels protagonistes, evitant així cronicitats per 

manca de concreció d’objectius o per acostumar-se a una intervenció. En 

conseqüència, al meu entendre, això serà el que farà millorar per defecte els resultats 

finals d’una intervenció. 

Crec que el més important és aconseguir implicació i participació de les persones 

usuàries, tot ajustant al màxim les intervencions a les seves necessitats, interessos i 

motivacions; i evitar que sigui el professional l’únic que tingui clar què està fent, per a 

què i amb qui ho fa.     

En conclusió, centrar les intervencions en les persones i en el seu entorn implica una 

modificació del model de SBAS, una capacitació diferent dels professionals i més 

temps d’intervenció per desenvolupar processos de canvi. Per tant, vol dir apostar en 

clau de present i de futur (de capital humà), entenent que els guanys a llarg termini 

seran superiors, tant en benestar, qualitat de vida i futur de les noves generacions com 

en seguretat i pertinença al territori. A més, aquesta metodologia de treball millorarà 

notablement els resultats de les intervencions, del servei i del sistema de SS, cosa que 

incrementarà en positiu el ressò social i polític dels SS. En el fons, invertir en les 

persones és invertir en futur i en el benestar d’un país, cosa que repercuteix 

positivament en la riquesa d’aquest país (més rendiment del treball, dels mercats, de 

l’economia, etc.).  

Tot i això, cal estar atents perquè aquesta forma de responsabilitzar i implicar les 

persones usuàries no significa que les institucions disminueixin les seves 

competències en protecció, cura i vetlla del benestar. Més implicació de les persones 

usuàries no significa menys responsabilitat i implicació institucional, sinó una forma de 

treball de col·laboració, en què els diferents membres de la intervenció assumeixin la 

seva part d’implicació i responsabilitat davant d’una mateixa realitat.   
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6.2.2.2 Gestió del temps 

Com s’ha apuntat en l’anterior apartat, la base per aconseguir poder executar totes les 

tasques que un professional té encomanades és la bona gestió del temps i la 

priorització de les tasques.  

D’aquest tema hi ha molta bibliografia escrita i diferents formacions que ajuden els 

professionals a tenir una organització diària més eficient. Per tant, aquí només es vol 

apuntar la importància que els professionals coneguin bé quines són les tasques que 

tenen i quins són els casos que porten (perfil, intensitat del treball, grau de risc...), ja 

que serà l’única manera de tenir el control de l’organització diària i de rebaixar, així, 

situacions d’angoixa personal o de manca d’atenció a les persones usuàries per falta 

de temps. 

Normalment són els professionals qui gestionen l’agenda a SBAS, a excepció dels 

dies de visites a iniciativa de la persona usuària. A part d’aquests espais, la resta del 

temps ha de servir per a la coordinació externa i el treball compartit amb tercers, per a 

visites conjuntes amb altres professionals o citacions, per fer tallers o grups, per al 

treball comunitari, per a gestions i treball intern, i per a formació o creixement 

professional.  

Per poder fer tot això serà bàsic: 1) conèixer molt bé els subjectes a treballar, 2) 

prioritzar el tipus d’intervenció, dedicant-hi més o menys temps en funció del grau de 

risc, i 3) assegurar un percentatge de temps per a cada una de les tasques a 

desenvolupar (explicades al paràgraf anterior). Aquest grau de coneixement de la feina 

ha de ser constant i l’agenda s’ha de modificar d’una forma dinàmica i ha de ser 

flexible i adaptar els percentatges de treball en funció de prioritats i necessitats, però 

mai ha d’oblidar la importància de donar a cada tasca el seu espai.  

Durant les entrevistes es va percebre que els professionals tenen dificultats per 

reflexionar perquè prioritzen l’atenció directa. Es considerava que no hi ha temps per 

reflexionar sobre si el que s’està fent dona resposta als encàrrecs, sobre si cal 

reformular maneres de fer o si cal gestionar millor el temps de cada tasca. Això 

provoca que, tard o d’hora, el professional es desbordi. Algunes vegades, aquest fet es 

resol analitzant les tasques que s’estan fent, prioritzant-les i reorganitzant l’estructura 

de l’agenda. Lògicament, això no resol la totalitat dels problemes de desbordament, 

però sí una part important, cosa que ajuda el professional a reduir la tensió i l’angoixa. 

Per aquest fet és bàsica l’avaluació constant de la gestió del temps dels professionals, 

ja que, com s’ha dit anteriorment, l’avaluació i l’anàlisi de dades és bàsica per a 
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millorar la gestió del treball, sigui en sentit global (el servei) o sigui en sentit concret (la 

feina del professional). Aquesta avaluació és la que donarà les dades sobre quins 

canvis s’han de fer per ajustar-se a les necessitats del treball i complir, així, les 

tasques encomanades.  

A més, també penso que per optimitzar millor el temps de treball s’ha de disposar 

d’eines potents i actualitzades que agilitzin els processos i redueixin el temps de gestió 

burocràtica. Això farà uns serveis més ràpids, àgils i eficaços, gràcies a l’optimització 

dels recursos i del temps dels professionals. Sense aquests suports serà difícil tenir 

serveis eficients capaços d’optimitzar el temps de treball dels professionals. 

En conclusió, crec que el professional ha de portar un bon control dels temes que ha 

de treballar i una bona gestió de l’organització del seu temps, ja que és la base per 

treballar de forma eficient, amb més qualitat i destinant el temps necessari a cada 

persona usuària.  

6.2.2.3 Desmitificació dels plans de treball 

En les entrevistes es va percebre que els professionals elaboren pocs plans de treball 

de forma escrita, però, alhora, els consideren necessaris i útils. El rerefons que s’hi 

veu és la por d’encotillar el treball, de sentir-se pressionats per no complir amb el que 

s’hi ha marcat, de no saber com avaluar els objectius marcats i/o d’errar l’enfocament.  

També és veritat que per elaborar un pla de treball s’ha de saber crear un bon 

diagnòstic social (element bàsic d’una intervenció) i plasmar-lo per escrit; així com 

avaluar el pla amb indicadors i eines d’avaluació. Per tant, per elaborar un pla de 

treball, cal dominar també el diagnòstic social i les eines d’avaluació.  

Per fer un bon diagnòstic social cal explorar el qui (subjecte), el què (objecte) i el per a 

què (finalitat), d’una forma rigorosa (objectiva i verificable). Elaborar un diagnòstic té el 

seu procés i, si es vol fer de forma correcta, s’han de seguir les fases següents: 

planificació (com es recull la informació, determinar les necessitats, etc.), 

desenvolupament (recollida de la informació), verificació i valoració (contrast, 

comprovació i verificació del diagnòstic amb la persona i els agents del territori) i 

informació (elaboració i presentació del diagnòstic). Aquesta tecnificació del diagnòstic 

és el que pot garantir l’enfocament i ajustament correcte de la intervenció posterior, 

sempre que s’elabori conjuntament amb la persona usuària (Granados i Mudarra, 

2010: 19-24). 
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En l’avaluació caldrà tenir en compte que hi ha múltiples factors a analitzar i que la 

relació i la influència entre ells és igual d’important. L’èxit o el fracàs d’una intervenció 

depèn també de l’avaluació que es faci de tots els elements que hi intervenen. Per això 

és bàsic que, en el dia a dia del professional, s’elaborin i s’analitzin indicadors 

d’avaluació de tots els aspectes relacionats amb el procés d’intervenció, des de l’inici 

(diagnòstic) fins al final de la intervenció, tenint en compte que aquesta avaluació s’ha 

de contrastar i elaborar conjuntament amb la persona usuària (Campanini, 2012: 233 i 

234). 

Aquestes són les eines bàsiques que utilitza qualsevol professional en tot moment. 

Està preparat per a funcionar mentalment partint d’un pla de treball, és a dir, en el 

moment de veure una persona la ment del professional elabora ràpidament un 

diagnòstic i un pla de treball a fer (objectius, accions, recursos, referents, temporalitat, 

avaluació...). Per tant, realment no és que els professionals no sàpiguen elaborar plans 

de treball, ja que és un automatisme (més tecnificat o menys segons la pràctica), sinó 

que els fa respecte posar-ho per escrit i se’ls fa difícil contrastar-ho amb els subjectes 

de la intervenció. 

Penso que s’ha de desmitificar l’elaboració dels diagnòstics socials i els plans de 

treball. S’han d’utilitzar com a eines habituals, no només mentalment sinó de forma 

escrita. Crec que l’error ha estat entendre el pla de treball com una eina a llarg termini, 

poc flexible i poc dinàmica. Al meu entendre no s’han d’elaborar diagnòstics ni plans 

de treball estàtics, ni extensos, ni de llarga durada, sinó que han de ser concrets, clars, 

objectivables, contrastables, dinàmics, avaluables i curts en el temps.  

És millor elaborar plans de treball concrets i amb objectius possibles d’acomplir, que 

no pas plantejar-se elaborar un pla de treball que tingui una durada anual. El segon 

tipus de pla és probable que no es compleixi, ja que amb el temps pot aparèixer 

desmotivació de les persones usuàries, pèrdua d’acompanyament del professional per 

priorització d’altres activitats, manca d’implicació, etc.  

Per tant, és més aconsellable marcar petits plans de treball que ajudin a donar 

resposta, a la llarga, a totes les necessitats de la persona/família. D’aquesta manera la 

intervenció pot tenir moments de respir, focalitza millor els objectius a aconseguir, 

manté millor l’atenció de tots els membres implicats, positivitza la intervenció veient 

l’acompliment d’objectius i ajuda a concentrar les energies en temes concrets. No 

obstant, es pot tenir la visió general de la intervenció (els objectius finals a aconseguir), 

però el treball diari se centra en aconseguir-los de forma parcel·litzada en el temps per 

garantir més eficàcia. Per això, cal elaborar unes eines que ajudin a avaluar 
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contínuament els indicadors dels plans de treball i, d’aquesta manera, es podrà 

conèixer en tot moment en quin estat d’acompliment es troba un pla de treball. 

En una intervenció centrada en la persona i en l’entorn, cal incloure el pla de treball en 

el funcionament diari i com a eina de relació amb la persona usuària. És el document a 

treballar conjuntament (professional-persona) que enfoca la intervenció, marca les 

pautes a seguir i avalua el procés i els resultats. El pla s’ha de fer de forma conjunta, 

donant un pes destacat a la persona usuària i el professional és un guia i acompanyant 

del procés. El professional ha de mirar de contenir-se i no avançar-se a donar 

respostes, si no que ha d’utilitzar l’escolta empàtica i el feedback d’experiències per 

guiar el procés (informant, orientant, posant exemples de vida o oferint oportunitats 

d’experiències....). Així, doncs, tot el treball s’ha de fer de forma conjunta i compartida, 

des de l’elaboració, als ajustaments i a l’avaluació (acordar el diagnòstic, anticipar 

possibles problemes, plantejar objectius i actuacions a fer...).  

El professional per fer un bon acompanyament ha de saber escoltar demostrant interès 

per el què diu la persona, s’han d’esforçar per entendre-la i es conté (inicialment) de 

fer aportacions, però també ha de ser un guia que sap escoltar i oferir una informació 

experta en el moment que sigui necessària (Miller i Rollnick, 2015: 27). 

Com s’ha dit, aquest treball conjunt amb la persona usuària afavoreix la implicació i la 

participació del subjecte, així com millora l’acompanyament i el suport que s’ofereix. Si 

el pla de treball no es consensua poden aparèixer elements distorsionadors de la 

intervenció (desacord en el procediment, cronicitat de les intervencions...). En el fons, 

la implicació de la persona en el canvi és més alta si aquesta és qui lidera el pla de 

treball (Miller i Rollnick, 2015: 377). 

Per això, crec que s’ha de fer un esforç per millorar la sistematització d’aquest tema i 

tecnificar-ne les eines de forma pràctica per facilitar el treball. És a dir, elaborar 

graelles d’indicadors per avaluar els objectius de treball o plantilles orientatives per 

guiar la creació d’un pla partint de la persona usuària com a protagonista, i/o sistemes 

informàtics que ajudin en l’elaboració i seguiment dels plans de treball d’una forma 

visual, fàcil i dinàmica (hauria d’incloure l’elaboració del pla, el seguiment dels 

indicadors, l’acompliment o no d’aquests segons indicadors marcats, i avisos de 

tasques a fer i de terminis de tancament). Lògicament, qualsevol plantilla marc s’ha 

d’adaptar a cada subjecte o grup, ja que en el camp social cada situació és diferent a 

l’anterior, però un suport pot ajudar a millorar el guiatge dels processos d’ajuda.  
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Així, doncs, per desmitificar aquest tema, cal donar les eines i les condicions als 

professionals i a les persones usuàries per facilitar que utilitzin el pla de treball com a 

eina de relació-treball conjunt (agilitzant processos d’elaboració i seguiment 

d’aquests). I, d’aquesta manera, apostar per una major tecnificació de les 

intervencions socioeducatives que garanteixin un augment de la qualitat del treball i, 

en conseqüència, un efecte positiu en els resultats de les intervencions.  

6.2.2.4 La pedagogia dels ajuts 

A l’anàlisi de dades (apartat 5 de la tesi) es pot veure que una de les línies de treball 

bàsiques dels SBAS és la de garantir les necessitats bàsiques de la població.23 

Aquesta línia de treball causa preocupació, malestar i angoixa, ja que no s’està podent 

donar resposta a totes les necessitats bàsiques tot i ocupar gran part del temps dels 

professionals fent gestions i tràmits al respecte.  

Això genera molts debats: ajuts vs. suport, sí o no als ajuts econòmics en el marc dels 

SBAS, ajuts com a eina de treball o com a dret, entre altres; així com existeix una por 

generalitzada a que els SBAS tornin a fer tasques assistencials o benèfiques en lloc de 

pedagògiques i de suport. Els SBAS han treballat molt per intentar deslligar-se d’una 

forma de fer benèfica i el retorn a la cobertura de les necessitats de subsistència més 

bàsiques porta a la inquietud que això faci retornar a antigues maneres d’actuar. 

Malgrat tot això, crec que s’ha de ser conscient del moment social i econòmic que 

s’està vivint, el qual porta els SBAS a haver d’incrementar els suports, les prestacions 

o els ajuts relacionats amb temes de subsistència, com els econòmics, d’habitatge i

alimentaris (com a prioritaris). L’essència del servei és afavorir el benestar de les 

persones i els temes exposats són els bàsics per subsistir, així que s’han de treballar i 

prioritzar. Això no suposa directament la renúncia a la tasca més pedagògica i social 

del servei, és a dir, no suposa que la tasca del professional hagi de ser únicament la 

gestió de prestacions i ajuts. Aquí és on entren els diferents temes explicats 

anteriorment: la priorització de tasques i del grau de risc, i la bona organització del 

temps.   

Al meu entendre, un professional de SBAS no pot perdre mai la seva essència 

pedagògica, d’acompanyament i de suport a les persones. Ha de centrar la seva 

intervenció a garantir-ne el benestar, la capacitació i l’autonomia executant les tasques 

23
 El punt 5.3 del Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016 detalla que 

un dels eixos de treball per a la lluita contra la pobresa és la cobertura de les necessitats bàsiques, per tal de millorar 

les condicions de vida de les persones i les famílies. 
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que siguin necessàries en cada cas i apostant per treballar totes les necessitats 

presents en qualsevol situació de dificultat o de desorientació. El fet que les persones 

necessitin sobretot ajuts econòmics o de serveis no suposa que la metodologia de 

treball hagi de ser diferent, és a dir, el diagnòstic social, l’enfocament d’un pla de 

treball i l’acompanyament s’han de donar en tots els casos, amb més o menys 

intensitat i grau de treball segons la valoració. 

L’essència dels serveis és la proximitat, el vincle i el suport que es dona a les 

persones. No considero el tràmit com un element finalista, desvinculat del treball més 

social. Penso que quan una persona assisteix al servei, té una necessitat a la qual cal 

donar resposta, no només tramitant ajuts per pal·liar la situació sinó educant (fent 

pedagogia) i acompanyant aquella persona (des d’un punt de vista personal, social, 

emocional, relacional...) per donar resposta a les seves mancances (partint de les 

seves capacitats, potencialitats i possibilitats). Això no vol dir que no s’hagin de fer 

ajudes, sinó que aquestes serveixen per donar suports puntuals.  Al no ser garantides, 

però, cal treballar per ajudar la persona (i/o la família) a trobar respostes a llarg termini, 

partint dels avenços que pot fer per ella mateixa o aprenent a acceptar la situació que 

presenta, a conviure-hi, a subsistir i a superar-se.  

Fins i tot en les situacions d’urgència, aquesta proximitat, aquest vincle i aquest suport 

prenen més força que la gestió dels tràmits per cobrir les necessitats. Lògicament, la 

gestió del cas s’ha de fer d’una forma molt més ràpida i intensa, però la rapidesa i 

agilitat de les accions no poden fer perdre l’acompanyament, l’escolta i el suport més 

personal i emocional, tenint en compte que és sobretot en aquests moments quan 

l’acompanyament i el suport pren més força i és més necessari.   

Per tant, aposto per la “pedagogia dels ajuts”, és a dir, per utilitzar l’acompanyament i 

el suport com a base del treball i l’ajut com a eina educativa. L’ajut ha de servir per 

acompanyar, donar suport i educar cap a l’autonomia de les persones i el seu propi 

tràmit pot ser una eina educativa. Qualsevol persona que assisteixi a SBAS ha de 

trobar un suport proper i un interès envers la seva situació, ja que la inseguretat de 

cobrir les necessitats bàsiques dificulta la possibilitat de trobar per si sola una visió 

global de vida i una perspectiva de futur positiva. Això és difícil de fer quan es gestiona 

l’ajut com a tràmit finalista i no com a eina educativa. 

Tot i això, el límit d’aquest suport es posarà en cada cas segons l’interès o la 

intencionalitat que mostri la persona/família usuària. I, serà el professional qui utilitzarà 

les estratègies més òptimes en cada situació per oferir les eines que cada 

persona/família està disposada a acceptar en cada moment. 
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Lògicament, apostar per això suposa revisar els volums de treball dels professionals i 

el temps de dedicació a les intervencions. És aquí on es torna a posar de manifest la 

necessitat d’un bon control i gestió del treball de cada professional, de prioritzar les 

necessitats i el risc de cada cas, i de reorganitzar el funcionament dels SBAS. Per tant, 

una bona gestió dels casos és bàsica: l’anàlisi o el diagnòstic correctes, l’avaluació, la 

intensitat del treball a realitzar, el grau de risc que tenen i la temporalitat del treball en 

cada un d’ells.  

Així, doncs, l’única manera de poder fer un bon acompanyament i un bon suport, com 

s’ha dit, és dedicant temps a les persones i respectant-ne l’evolució temporal. Per fer-

ho, cal reorganitzar l’estructura i el funcionament dels SBAS per donar prioritat a la 

proximitat a la persona i a la comunitat (l’entorn), i apostar per la prevenció i 

l’acompanyament.  

Però també s’han de crear les eines tecnològiques i metodològiques per facilitar 

aquest tipus de treball i per reduir el temps dedicat a la gestió burocràtica, així com 

també per optimitzar el temps de treball dels professionals, enfocar millor les prioritats i 

agilitzar processos de treball. Alhora, s’han d’aportar al servei els recursos humans 

suficients, per una banda, per reduir que els tècnics facin tasques administratives i, per 

altra banda, per incrementar els equips tècnics i assegurar, així, una ràtio idònia per 

executar el treball descrit.  

Tot i això, no hem d’oblidar que els temes relacionats amb la subsistència s’han de 

treballar de forma coordinada, i compartint responsabilitats, amb altres àmbits o 

sectors. Aquests temes són transversals i efecten més d’un àmbit. Per tant, per 

garantir la cobertura de les necessitats bàsiques (o per fer el debat de quines són i 

com donar-hi resposta) s’ha de fer conjuntament amb tots els serveis i agents 

implicats. Però penso que SBAS hi té un paper important com a servei que treballa pel 

benestar de les persones.  

Per finalitzar, entenc que una de les preocupacions més importants en aquests 

moments és la gestió dels ajuts i les prestacions i el fet que representin una bona part 

del temps de dedicació dels professionals, però crec que aquesta preocupació pot 

estar desenfocant l’essència del servei. No es pot oblidar que la base del treball al 

servei continua sent el suport i l’acompanyament a la persona i que els ajuts són les 

eines que li faciliten temporalment el benestar. A partir d’aquí, penso que el servei ha 

de ser suficientment dinàmic per a reorganitzar-se i treballar les realitats que van 

apareixent sense perdre el rumb o l’essència.  
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No obstant tot el que s’ha comentat en aquest apartat, sóc conscient de la duresa del 

moment social i econòmic, però això no pot desdibuixar la necessitat d’un canvi en el 

model de SBAS. Un canvi que ha d’apostar per una manera de treballar més propera i 

més centrada en la persona i en el seu entorn, i no tant en les problemàtiques o el 

tràmit d’ajuts. Fer-ho implica que professionals, equips coordinadors/directius i polítics 

creguin en el model i que es lligui a una reformulació a fons del servei, que passa, 

també, per una nova manera d’enfocar la formació i l’acompanyament dels 

professionals.  
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QUARTA PART. PROPOSTES PER MILLORAR LA INTERVENCIÓ 

SOCIOEDUCATIVA ALS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL 

L’anàlisi de les dades de les entrevistes (apartat 5 de la tesi «Anàlisi de dades de la 

recerca») ha aportat molts continguts amb els quals cal treballar i generar propostes 

de millora, però hi ha una línia de treball bàsica, que és la necessitat de formular un 

model de SS que tingui com a objectiu central la persona i el seu univers (entorn), i 

que enfoqui les intervencions en la realització d’un bon acompanyament i suport. A 

l’apartat de reflexions (apartat 6.2 de la tesi «Reflexions personals») s’han explicat els 

elements bàsics per apoderar els SS, i s’ha apuntat com hauria de ser un treball als 

SBAS més centrat en la persona i el seu univers.  

Actualment es viu una situació de canvi constant que fa justificable la necessitat que 

els SBAS s’adaptin constantment a les noves necessitats. Per això, cal una millora de 

l’enfocament de les intervencions socioeducatives, ja que les demandes incrementen 

ràpidament, la insostenibilitat econòmica del sistema és preocupant i la cronicitat de 

les necessitats és cada vegada més evident.  

Per millorar això, la Generalitat de Catalunya aposta per generar un nou sistema en el 

qual la persona tingui un rol més actiu (Serra, 2010a: 21), i assenyala que un dels 

principis de la política de qualitat dels SS és que la intervenció s’enfoqui en les 

persones. Per fer-ho, cal millorar l’atenció que se’ls dona, incrementar la seva 

participació en el servei i proporcionar un servei capaç d’adaptar-se contínuament als 

canvis socials i a les noves demandes (PAS 9, 2009: 5). En resum, la intervenció ha 

de partir d’un model de qualitat que tingui la base en el benestar de la persona, i que 

treballi per garantir les seves necessitats, analitzant-ne el context i treballant en xarxa 

amb la comunitat (PAS 9, 2009: 6 i 7). 

Seguint aquesta línia, la hipòtesi de la recerca apunta que els resultats d’una 

intervenció poden millorar si l’enfocament se centra en la persona i el seu univers 

(entorn). En aquest sentit, les conclusions de la recerca avalen que conèixer millor les 

persones ateses (tipologia i vivències) és un dels factors importants a treballar amb 

relació a tots els reptes i preocupacions que té el servei (valorat a les entrevistes amb 

una puntuació entre 3 i 4). 

Tot i que hi ha molts reptes als quals cal donar resposta, davant d’aquest resultat i 

tenint en compte que la persona ha estat central en les reflexions durant les 

entrevistes, s’ha apostat per elaborar dues propostes que podrien donar estratègies 
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als professionals per millorar el coneixement de les persones susceptibles a ser ateses 

als SBAS. Aquest coneixement més ampli podria afavorir la millora de l’enfocament del 

treball socioeducatiu de suport i acompanyament que es fa al servei. La voluntat és 

ajudar a complementar les pràctiques existents i aportar una mirada útil per entendre 

millor les persones. 

En resum, les propostes tenen la intenció de donar idees relacionades amb diferents 

aspectes: enfocar les intervencions posant com a objectiu central la persona i el seu 

univers, ajudar a entendre i conèixer les persones, famílies o grups24 amb els quals es 

treballa, oferir estratègies per saber reconèixer les vivències de les persones durant el 

procés d’intervenció, afavorir la implicació i participació activa dels subjectes, i saber 

com adaptar de forma flexible i dinàmica el suport que s’ofereix a cada persona.  

Considero que, per millorar el coneixement que es té de la persona i centrar-hi la 

intervenció, són bàsics tres aspectes: 1) aproximar-se a les situacions o realitats 

genèriques que es presenten i saber com treballar-les; 2) apropar-se a cada persona o 

família en concret (interessos, motivacions, desitjos, objectius, potencialitats, 

oportunitats, etc.), i 3) saber en tot moment les vivències que tenen durant un procés 

d’intervenció. Per això, el contingut teoricopràctic que es proposa és el següent:  

- Nova tipologia de persones susceptibles a ser ateses als SBAS, concretant

quin enfocament i quina intensitat ha de tenir la intervenció en funció de cada

una.

Aquesta proposta s’inspira en el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat

del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (2011),25 en els

resultats de l’anàlisi de dades (apartat 5.3.2 de la tesi «Tipologia de les

persones ateses») i en la meva experiència com a educadora social als SBAS.

- Fases per les quals passaria una persona o família durant una intervenció

socioeducativa i el seu posicionament en cada una d’aquestes fases. Conèixer

una persona o família en concret i les fases que tenen lloc en una intervenció

permetrà adequar les estratègies i les tècniques a utilitzar per augmentar el

grau d’eficiència de les intervencions.

24
Durant l’apartat s’utilitzaran els termes persona, família o grup per fer referència a qualsevol dels subjectes 

d’intervenció atesos als SBAS (persona sola, parelles, famílies o grups de persones). 

25
 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/07/05/18/21/6bb2b9bc-ce7b-4c9b-af29-f1ceb7f88d35.pdf 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/07/05/18/21/6bb2b9bc-ce7b-4c9b-af29-f1ceb7f88d35.pdf
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La inspiració per elaborar les fases la vaig trobar treballant com a educadora 

social als SBAS. Un cop redactada la proposta de contingut, la vaig millorar 

amb els resultats extrets de l’anàlisi (apartat 5.3.3 de la tesi «Fases durant el 

procés d’intervenció») i amb dos models teòrics del camp de la psicologia: el 

model transteòric d’estadis del canvi de Prochaska i Diclemente (Alonso, 2012), 

i l’entrevista motivacional, que és un estil de teràpia centrada en la persona que 

aborda l’existència de l’ambivalència amb relació al canvi (Miller i Rollnick, 

2015: 540). 

Així doncs, les propostes aposten per ajudar a millorar el coneixement que tenen els 

professionals sobre les persones ateses per assolir l’objectiu final del treball als SBAS, 

que és afavorir l’autonomia dels subjectes (apoderar i capacitar). Com diu Subirats et 

al. (2007: 130): “(…) aspiramos a una fuerte equidad, valorizando la diversidad y 

apostando por que cada quien pueda seguir sus trayectorias vitales y personales 

desde su autonomía.” Per tant, el subjecte i el seu univers sempre seran els elements 

centrals d’una intervenció i se’ls acompanyarà, en lloc de dirigir-los o fer-los 

dependents del sistema (Relats, 2010b: 17), entenent la persona com un subjecte 

actiu de la seva experiència i vivència, i no com una víctima passiva de la seva realitat 

(Melillo et al., 2006: 23).  

Cal recordar que les propostes que es presenten tenen la seva base conceptual en les 

conclusions i reflexions de l’anàlisi de dades (apartat 6 de la tesi «Conclusions i 

reflexions personals»). Per tant, per entendre les propostes següents cal tenir molt 

presents tots els elements explicats anteriorment, ja que són el marc de referència dels 

continguts que s’explicaran a continuació. 

7. Nova proposta de tipologia de persones susceptibles a ser ateses al

servei i enfocament de la intervenció socioeducativa

Com s’ha dit, aproximar-se a conèixer més a fons les persones amb les quals es 

treballa és bàsic per saber ajustar d’una manera més exacta les intervencions 

socioeducatives (unificar i ordenar processos de treball i generar criteris comuns). A 

l’anàlisi de dades (apartat 5 de la tesi «Anàlisi de dades de la recerca») s’ha detectat la 

necessitat de definir millor quina tipologia de persones hi ha darrere de cada demanda, 

i què i com es treballa amb cadascuna d’elles.  

Aquesta primera proposta vol ajudar a donar resposta a la inquietud esmentada oferint 

una conceptualització de les diferents tipologies genèriques de les persones que es 
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podrien atendre als SBAS i, al mateix temps, explicant el tipus d’enfocament que 

hauria de tenir la intervenció amb cadascuna d’elles. 

Aquesta classificació en tipologies no té la intenció de ser un element d’etiquetatge o 

una fórmula per evitar conèixer o aproximar-se a cada persona en concret, sinó que 

pretén esdevenir un element que permeti orientar l’enfocament de les intervencions en 

funció dels desajustos que poden presentar les persones o famílies en la seva 

capacitat d’autonomia, amb la intenció d’agilitzar processos de treball.  

L’habilitat del professional consisteix a reconvertir les demandes i necessitats 

(explícites i implícites) presents en una realitat (formulades normalment en forma de 

dificultat o problema) en oportunitats per generar processos de canvi i millora. Per fer-

ho, s’ha d’apostar per fer un treball socioeducatiu en positiu (partint de les potencialitat 

i les fortaleses), que es basi en la capacitació i l’apoderament de la persona o família, 

oferint tot el suport, l’acompanyament i l’educació o la formació necessaris.   

A continuació, doncs, s’exposa esquemàticament la tipologia de les persones 

susceptibles a ser ateses als SBAS, l’enfocament i la intensitat que ha de tenir una 

intervenció per a cadascuna d’elles, el grau d’atenció que cal donar-hi i la complexitat 

que suposa la intervenció en funció de cada tipologia.  
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FIGURA 5. Tipologia de persones susceptibles a ser ateses a SBAS i enfocament de la intervenció 

*Font: elaboració pròpia inspirada en el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (2011), en els resultats de l’anàlisi de

dades (apartat 5.3.2) i en l’experiència adquirida com a educadora social als SBAS. 
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7.1 Tipologia de persones 

A partir de l’esquema gràfic anterior, a continuació es concreta la definició de la 

tipologia de persones susceptibles a ser ateses als SBAS. Aquesta tipologia pretén 

definir la persona en funció dels desajustos que pot patir la seva capacitat d’autonomia 

(capacitat bàsica per tenir una vida plena), però partint de la base que tothom és capaç 

de reconduir-los per aconseguir una estabilitat personal, familiar i social satisfactòria.  

Per autonomia s’entén la capacitat física, psíquica i social d’una persona de 

desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària, els seus projectes de vida i el 

seu desenvolupament a l’entorn social (DSS, 2010); així com la capacitat de prendre 

les seves pròpies decisions i resoldre les seves dificultats (Granados i Mudarra, 2010: 

468).  

Per entendre millor la tipologia, les explicacions partiran de la realitat o situació de 

necessitat que presenten, el seu grau de risc i la permanència d’aquest risc en el 

temps (elements de definició utilitzats habitualment en el camp del treball social). La 

tipologia és la següent: 

- Persones o famílies amb plena capacitat d’autonomia (tipus 1). La Llei 12/2007

de SS diu que s’ha de garantir l’accés universal al sistema de SS a totes les

persones. Per aquest motiu, al primer esglaó de la piràmide és necessari que

sempre es reculli el treball que cal fer amb totes les persones que viuen en una

ciutat o poble, indistintament de si fan demanda o no del servei. La realitat que

té cadascuna d’aquestes persones és molt variada i canviant.

- Persones o famílies amb poca capacitat d’autonomia material (tipus 2).

Normalment, aquest tipus de persones es troben en una realitat que presenta

mancances en les necessitats bàsiques, com ara aliments, higiene, salut,

habitatge, educació, etc. (Ariño, 2003: 401), que dificulta la possibilitat de

participar plenament en la vida econòmica, social i civil. Per tant, una persona o

família té la seva capacitat d’autonomia material i econòmica dèbil quan el seu

nivell d’ingressos econòmics o de recursos es troba per sota del que es

necessita per sobreviure econòmicament i socialment (DSS, 2010: 102).

- Persones o famílies amb disrupcions en la capacitat d’autonomia (tipus 3).

Aquestes persones o famílies presenten diferents factors socials, culturals,

econòmics, personals i relacionals que poden portar-les a viure una situació

d’exclusió social, cosa que significa que el seu desenvolupament i benestar es

veuen limitats (DSS, 2010: 79, 132 i 139).
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Les persones o famílies que presenten disrupcions tenen diferents necessitats i 

dificultats que poden provocar la seva fragilitat o la del seu entorn. Les 

necessitats que presenten són de tipus personal, familiar, social, econòmic, 

d’habitatge, educatiu, sanitari, judicial, laboral o lúdic.  

- Persones o famílies amb la capacitat d’autonomia desenfocada i/o alterada

(tipus 4). Aquesta situació és descriptivament igual que la situació anterior,

però incrementant-ne la quantitat, la fragilitat i la gravetat, la qual cosa provoca

un greu perill per al benestar de les persones.

Per tant, quan alguna disrupció es dona en una dosi elevada de gravetat cap a

la persona, o d’aquesta cap a tercers, que implica perill en la seva integritat

física o psíquica, significa que som davant d’una alteració important de la

realitat.

- Persones o famílies amb capacitat d’autonomia limitada durant un període llarg

de temps (tipus 5). Quan es parla d’una situació que dura un període llarg de

temps es fa referència a la cronicitat de les limitacions (manteniment d’una

circumstància de limitació).

Per tant, les persones o les famílies cròniques al servei són aquelles amb una

situació de necessitat i de limitació que s’allarga en el temps, sense millora,

modificació o canvi, de manera que la intervenció queda estancada i sense

evolució. Aquesta permanència de la situació suposa que tenen mancances a

l’hora d’assolir la seva autonomia plena.

- Persones o famílies amb múltiples desajustos en la capacitat d’autonomia

(tipus 6). Aquest tipus de subjectes són els que presenten una suma important

de desajustaments en un mateix període de temps, la qual cosa genera una

circumstància d’alta vulnerabilitat.

Aquesta situació es pot donar tant amb desajustaments greus com molt greus,

amb la diferència que, si són molt greus, la situació serà extremament més

delicada i perillosa. Aquesta tipologia és la que requereix més dedicació

professional i més esforç per part del subjecte, ja que s’acumulen en una sola

realitat molts aspectes a millorar i genera que la persona faci una alta demanda

del servei i el freqüenti sovint.
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7.2 Enfocament de la intervenció 

Qualsevol enfocament d’una intervenció socioeducativa als SBAS s’ha d’encaminar a 

afavorir l’autonomia de les persones o famílies, apostant per incrementar les seves 

capacitats, habilitats i competències, i mirant de reduir les debilitats o mancances. 

Partint d’aquesta premissa, a continuació s’explica com s’ha d’enfocar la intervenció 

per a cada tipologia de persones. 

Tipus 1. Persones o famílies amb plena capacitat d’autonomia: promoció i prevenció 

Per prevenció s’entén el conjunt de mesures que s’organitzen per reduir o pal·liar 

l’aparició o el desenvolupament de diferents factors que poden generar un 

desajustament social (DSS, 2010: 121); i per promoció s’entenen les accions que 

ajuden a afavorir les conductes o els comportaments que fan que els desequilibris 

socials no apareguin.  

Per tant, doncs, la intervenció que s’ha de fer amb la població en general s’enfoca a 

elaborar i executar accions que ajudin a prevenir desajustaments socials, i a promoure 

l’autonomia i el benestar de les persones. També s’han d’elaborar accions 

comunitàries o individuals (en casos puntuals) per resoldre dubtes o qüestionaments, i 

proporcionar informació, orientació, assessorament o suport puntual relacionats amb 

qualsevol necessitat personal, familiar o social.  

A més, s’han de fer accions per visualitzar el treball dels SBAS i dels diferents serveis 

de la comunitat, per garantir que, en el moment en què una persona o família es trobi 

en una situació desajustada, sabrà acudir al servei que millor la podrà ajudar. 

Les accions es poden generar a partir de campanyes informatives o de sensibilització, 

per ser més presents als mitjans de comunicació, millorar el treball en xarxa amb els 

diferents agents del territori, generar activitats amb les entitats del territori i acostar les 

figures professionals a la comunitat per generar accions comunitàries, de participació 

ciutadana i de cohesió social, entre altres. 

Tipus 2. Persones o famílies amb poca capacitat d’autonomia material: atenció de les 

necessitats bàsiques 

Per a les persones o famílies que presenten una debilitat en la seva autonomia 

material, la intervenció s’ha d’enfocar a ajudar-les a cobrir les seves necessitats 

bàsiques d’una manera individual i comunitària.  
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S’ha de donar suport en la situació de necessitat concreta i afavorir ajudes que 

possibilitin l’increment de l’autonomia i la capacitació de les persones (entenent l’ajuda 

com una eina educativa). Això es pot fer mitjançant ajudes puntuals, tant econòmiques 

com materials, i oferint un suport i un acompanyament social encarat a la capacitació 

de les habilitats en què es presenten menys competències i que són bàsiques per al 

desenvolupament autònom.  

Però també cal generar un treball amb la comunitat per fer-la més conscient de les 

necessitats dels seus integrants i, al mateix temps, estructurar-la de manera que es 

generin xarxes de suport social que ajudin a sufragar necessitats des de la mateixa 

comunitat. En aquests moments de crisi, és fonamental recuperar l’ajuda mútua i 

l’essència del valor de la comunitat. Per tant, caldria elaborar projectes de cooperació 

entre la població, espais per cobrir necessitats bàsiques de manera compartida, 

intercanvis de suport i ajuda entre les persones, etc.  

Tipus 3. Persones o famílies amb disrupcions en la capacitat d’autonomia: reducció del 

risc i promoció de la inclusió social 

En aquesta tercera tipologia, les intervencions adquireixen més envergadura i 

complexitat, ja que les persones o famílies comencen a viure disrupcions de les seves 

capacitats més enllà de la seva autonomia material. Per tant, les actuacions es 

dirigiran a detectar, diagnosticar, prevenir i atendre les disrupcions greus, així com a 

promoure i facilitar noves realitats.  

El treball s’ha d’encaminar a disminuir les disrupcions mitjançant l’atenció individual, 

grupal i comunitària; elaborant un treball de conscienciació de les necessitats i ajudant 

a modificar la realitat a través de la capacitació de les habilitats que ajudin a sortir de la 

situació de risc. L’objectiu final és aconseguir que les persones segueixin un procés 

d’adaptació i inclusió en la societat, que ajusti l’encaix entre l’essència de cada 

persona o família i el seu entorn o societat (DSS, 2010: 94). Per tant, el treball 

individual s’ha d’enfocar a aconseguir la conscienciació de la realitat d’una persona o 

família, detectar les disrupcions i trobar els elements que les poden reduir (tant pel que 

fa a les capacitats personals com als elements positius del seu entorn). El professional 

ha de donar tot el suport, l’orientació, l’assessorament i l’acompanyament necessaris.  

Així mateix, el treball grupal pot ajudar en tota aquesta tasca, ja que la força del grup i 

les interaccions que s’hi creen augmenten les vivències i les experiències que poden 

millorar els resultats d’una intervenció. Però també cal treballar amb la comunitat, per 

facilitar que les persones o famílies puguin trobar el seu espai dins d’aquesta 
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comunitat (participant en els espais comunitaris, en les activitats, etc.). Per aconseguir-

ho, cal ser molt a prop del territori (serveis, entitats, associacions, etc.) i treballar per 

incloure totes les persones en la xarxa social ordinària.  

Tipus 4. Persones o famílies amb la capacitat d’autonomia desenfocada i/o alterada: 

eliminació del perill i reconducció de la situació 

En aquesta tipologia, la intervenció s’ha d’enfocar a eliminar la situació de greu perill 

en què es troba una persona o família. El perill es detecta quan les alteracions en les 

capacitats generen una vulneració dels drets físics, psíquics o emocionals d’una 

persona o una interrupció del seu desenvolupament, benestar o autonomia. En 

aquests casos, cal diagnosticar ràpidament la situació i actuar per eliminar el perill i 

mirar de reconduir i equilibrar la realitat (protegir i emparar la persona).  

La major part de les vegades, aquestes accions s’han de fer tot i que la persona no hi 

mostri voluntat o ofereixi resistència, ja que la Llei 12/2007 dels SS obliga a protegir 

les persones que viuen una alteració o desenfocament greu de les seves capacitats 

(per causa d’elles o per l’efecte que generen a tercers).  

Les persones o famílies mai no haurien de viure una situació com aquesta, però, en el 

cas que succeeixi, haurien de suportar-la el menor temps possible. És convenient que 

les alteracions no s’allarguin en el temps, ja que tenen greus efectes en el futur. 

Aquestes intervencions normalment són individuals i treballen el focus del perill 

directament amb la persona o família i el seu entorn més proper, ja que són els qui 

presenten les alteracions i els qui poden reconduir o provocar un canvi de la realitat 

per protegir els subjectes que pateixen les conseqüències de la situació. En aquests 

casos cal una intervenció contundent, ràpida i urgent, amb l’ajuda i el suport de tots els 

agents del territori.  

Quan s’ha eliminat el perill, el subjecte passa a formar part d’una altra tipologia (tipus 

3, 5 o 6), ja que no hi ha un perill imminent i la reconducció de la situació permetrà 

treballar amb més perspectiva de canvi i amb la implicació activa de la persona 

interessada. Així, es pot engegar un procés de canvi a favor de la capacitació dels 

aspectes que han generat el risc, mirant d’evitar que es torni a repetir una situació de 

perill. 
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Tipus 5. Persones o famílies amb capacitat d’autonomia limitada durant un període 

llarg de temps: contenció de la situació i facilitació de la inclusió social 

Hi ha persones o famílies que presenten una realitat amb contínues limitacions 

complicades de solucionar d’una manera ràpida. Algunes situacions perduren en el 

temps i es cronifiquen, tant per voluntat de la persona com per l’entorn o la mateixa 

realitat. En aquests casos, cal enfocar la intervenció en forma de contenció; és a dir, 

treballar amb la persona o família perquè aprengui a mantenir la seva realitat sense 

desajustar-la i sense que traspassi els límits que desencadenarien una alteració de les 

seves capacitats.  

Per aconseguir-ho, cal treballar la inclusió de la persona o família en l’entorn i afavorir 

que algunes de les limitacions es cobreixin dins la mateixa xarxa familiar o social. 

Fomentar que se sentin part de l’entorn facilitarà l’autoregulació dels possibles 

desajustos que puguin aparèixer. Com més vinculada està una persona o família a la 

xarxa, més facilitat té per autoregular-se o per ser regulada. Hi ha persones o famílies 

amb limitacions que aprenen a trobar el seu encaix familiar i social, la qual cosa els 

permet viure, gràcies als suports, d’una manera continguda, però còmoda, la seva 

realitat.  

Perquè això sigui així, cal una bona acceptació de la intervenció per part de la persona 

o família i una bona consciència de la necessitat de suport continuat. Els plans de

treball s’enfocaran a donar suport i acompanyar la persona, fer aflorar totes les seves 

potencialitats, vincular-la a grups i relacionar-la amb la comunitat (en aquest cas és 

important el treball comunitari explicat al tipus 3).  

Tot i això, hi ha persones o famílies que no accepten la intervenció dels SBAS i, 

encara que presenten limitacions cròniques, autoregulen la seva realitat. En aquest 

cas, els SBAS han de vetllar per afavorir que la comunitat i els serveis relacionats 

donin el suport necessari per contenir la situació. Mentre la persona o família 

mantingui els límits necessaris de benestar, podrà viure un llarg temps cronificant les 

febleses de la seva realitat. No obstant això, en el moment en què pateixi un desajust 

passarà a formar part d’una altra tipologia, i l’enfocament de la intervenció variarà.  

Tipus 6. Persones o famílies amb múltiples desajustos en la capacitat d’autonomia: 

contenció, reducció del risc, inclusió, promoció i autonomia 

Les persones o famílies d’aquesta tipologia preocupen especialment als professionals, 

ja que presenten més dificultat en el moment d’enfocar una intervenció i aconseguir 

l’autonomia dels subjectes. Com s’ha dit, en aquesta tipologia apareixen una suma de 
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desajustaments, amb escales de risc diferents, però que cal treballar de manera 

conjunta per crear una mateixa línia d’intervenció.  

La premissa inicial és mirar de valorar tots els desajustaments que sorgeixen, donant a 

cada un la prioritat que mereix. D’aquesta manera, el professional i el subjecte podran 

saber en tot moment què és el més important que cal treballar, per on passa la 

intervenció i quins són els objectius finals a assolir. No obstant això, davant situacions 

amb tants desajustaments és fàcil que aparegui el desbordament. Per això és 

essencial destinar temps al diagnòstic i a l’elaboració d’un pla de treball per fer un bon 

acompanyament dels processos de canvi i millora.  

En aquests casos, l’enfocament de la intervenció presenta múltiples possibilitats. Hi ha 

situacions que necessitaran una contenció; altres, reduir el risc; altres, la inclusió 

social, etc. Però, sobretot, s’ha de treballar perquè s’adquireixin a poc a poc les 

capacitats i les habilitats que proporcionin als subjectes autonomia en els diferents 

àmbits de la seva vida. També s’ha d’aconseguir que la societat els accepti i els 

inclogui sense fer diferències.  

Cal ser conscients que l’enfocament és a llarg termini i requereix una actuació 

continuada, que hauria de combinar accions individuals, grupals i comunitàries per 

aconseguir uns bons resultats d’inclusió i d’autonomia. Aquesta tipologia de persones 

requerirà una intervenció intensa, que ofereixi el màxim de recursos disponibles. 

7.3 Intensitat de la intervenció 

Quan es parla d’intensitat d’una intervenció, es fa referència al volum de treball i a la 

quantitat d’hores que cal dedicar a una persona o família per tenir més possibilitats 

d’ajudar-la. S’ha explicat la tipologia dels subjectes i l’enfocament que cal donar a la 

intervenció en funció de cada cas, però a aquests dos elements cal sumar-hi el grau 

d’intensitat que requereix cada actuació. El tipus d’intensitat es classifica de la manera 

següent:  

TAULA 19. Tipus d’intensitat d’una intervenció

Baixa: es necessiten poques hores d’intervenció, ja 
que el volum de treball és baix. 

Moderada: el volum de treball augmenta, però no 
és excessiu, de manera que cal augmentar la 
quantitat d’hores de treball d’una forma mesurada. 

Alta: es necessiten moltes hores de treball perquè 
el volum de feina és elevat.  

Continuada: intervenció que perdura durant un 
temps sense interrupcions. 

Intermitent: la intervenció s’executa amb diferents 
interrupcions, combinant temporades amb 
intervenció i altres sense. 

Urgent: necessitat d’una intervenció ràpida, sense 
esperes i limitada en el temps. 

Font: elaboració pròpia. 
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A partir d’aquí es combinen les diferents intensitats en funció de les tipologies, perquè 

cada una necessita una intensitat o una altra segons l’enfocament que presenta la 

intervenció. A continuació s’expliquen els motius que avalen cada grau d’intensitat 

segons la tipologia de les persones:26 

TAULA 20. Grau d’intensitat de la intervenció segons la tipologia de les persones

INTENSITAT MOTIU 

T
ip

u
s
 1

 

Baixa i 
continuada 

Es marca una intensitat baixa perquè, pel fet de ser una acció de prevenció, 
un cop s’ha planificat i organitzat disminueix la necessitat d’implicació i de 
treball. Normalment són accions molt estructurades que no suposen treballar 
situacions d’urgència ni de risc, de manera que no impliquen una dedicació 
elevada.  

El treball que s’ha de fer de prevenció i promoció ha de perdurar en el temps i 
no hauria de ser una actuació puntual ni desvinculada de les altres. Per això 
aquestes intervencions són continuades i sense interrupcions, per garantir que 
siguin eficients.  

T
ip

u
s
 2

 

Baixa i 
intermitent 

La intervenció tindrà una intensitat baixa perquè la debilitat en la capacitat que 
presenten aquestes persones o famílies és concreta i puntual, i es pot 
solucionar amb accions puntuals de suport i capacitació. La gestió d’aquest 
tipus de suport no hauria de ser alta, ja que representa que les persones o 
famílies tenen suficients habilitats per continuar evolucionant soles.  

Per això les intervencions seran intermitents, ja que no necessiten un suport 
continuat, sinó puntual en diferents moments de la vida d’una persona. Un cop 
se li ha ofert el suport, el subjecte hauria de saber actuar autònomament fins a 
la propera situació de necessitat. 

T
ip

u
s
 3

 

Moderada i 
continuada 

En aquesta tipologia, la necessitat d’intervenció augmenta per tal de fer un 
bon diagnòstic i suport a les persones o famílies. Per això la intervenció es 
planifica amb temps, sense interrupcions i amb una intensitat moderada. Això 
és necessari per fer un bon diagnòstic, generar una bona relació de confiança 
i treballar els aspectes disruptius a fi de mirar de reduir-los i afavorir la 
capacitació per a l’autonomia. Per tant, el treball serà progressiu, durant un 
temps llarg i amb una freqüència constant i organitzada.  

T
ip

u
s
 4

 

Alta i urgent 

Quan apareix una alteració, la intensitat de la intervenció s’encamina a 
diagnosticar la realitat i a reduir la gravetat protegint la persona d’una forma 
ràpida. Cal dedicar tots els esforços a reduir el perill. Per aquest motiu la 
intervenció és urgent, no es pot ajornar en el temps. Ha de ser una actuació en 
el mateix moment de rebre la informació, que suposa una alta dedicació de 
temps i de forces per disminuir el perill.  

T
ip

u
s
 5

 

Moderada i 
continuada 

Aquest tipus de persones o famílies presenten unes limitacions que es 
perllonguen en el temps. Això suposa que les intervencions s’han de plantejar 
a llarg termini, organitzant-ne la intensitat d’una manera moderada; és a dir, ha 
de ser una freqüència d’intervenció constant i seguida, però sense suposar 
una gran inversió de temps del professional.  

26
 Aquest apartat explica la intensitat habitual d’una intervenció segons la tipologia, però això no significa que, un cop 

analitzat el cas, no sigui necessari alterar la intensitat en funció d’una realitat concreta. 
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T
ip

u
s
 6

 

Alta i continuada 

Aquesta és la tipologia que necessita més intervenció, ja que apareixen una 
gran quantitat de desajustaments diferents en el mateix moment. La 
intervenció, doncs, suposa un gran treball per a totes dues parts (professional i 
subjecte), però, a diferència del tipus 4, aquesta s’ha de mantenir durant un 
temps llarg, ja que no són situacions fàcils d’estabilitzar o de reconduir. Cal 
planificar bé el temps, la freqüència, el volum de treball, etc., però sempre a 
llarg termini i amb una intensitat i una implicació elevades. 

*Font: elaboració pròpia.

7.4 Complexitat i atenció 

Com s’ha vist fins ara, segons la tipologia de les persones, l’enfocament i la intensitat 

de la intervenció variaran per adaptar-se a la realitat en concret. Això suposa, també, 

que la complexitat de la intervenció i l’atenció que s’ha de donar variarà en funció dels 

diferents elements explicats, ja que tant el grau d’intensitat com el tipus d’enfocament 

estan estretament lligats al nivell de complexitat i atenció que requereix una intervenció 

(són elements interrelacionats). Per tant, quan augmenta la complexitat d’una 

intervenció també ho fa la quantitat d’atenció i treball que s’ha de dedicar a una 

persona o família, ja que, com més complicada és una disfunció, més necessitat 

d’intervenció hi ha.  

Com es pot veure a la figura de l’inici de l’apartat, hi ha menys complexitat i atenció 

quan es treballen aspectes de prevenció i promoció, que generen una baixa intensitat 

del treball, però a mesura que les disfuncions són més complicades i que la intervenció 

augmenta, requereixen més profunditat. Això suposa que la intervenció sigui més 

complexa, i provoca que el professional hagi de posar més atenció en allò que fa. Per 

tant, la necessitat d’atenció i la complexitat de la intervenció s’incrementen a mesura 

que pugem els esglaons de la piràmide. 

 7.5 Síntesi de l’apartat 

Una de les formes de conèixer millor les persones susceptibles a ser ateses als SBAS 

per centrar-hi la intervenció podria ser aproximar-se a les capacitats que poden 

presentar i adequar l’enfocament de la intervenció per ajudar-les a equilibrar aquelles 

capacitats que es veuen alterades o desajustades. Per això, s’ha elaborat una 

descripció de les diferents tipologies de les persones que podrien requerir el servei i 

s’ha explicat com hauria de ser la intervenció en cada cas (enfocament, intensitat, 

complexitat i atenció).  

Resumidament, a continuació s’exposen les sis tipologies esmentades i el tipus 

d’intervenció que es proposa: 
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 Tipus 1. Persones o famílies amb plena capacitat d’autonomia. És qualsevol

persona que viu en un poble o ciutat. Totes elles presenten realitats molt

diverses. En aquest cas, la intervenció s’ha d’enfocar a: 1) elaborar i executar

accions que previnguin desajustaments socials i promocionin l’autonomia i el

benestar; 2) informar, orientar i assessorar la població mitjançant accions

comunitàries o individuals, i 3) fer accions que ajudin a visualitzar els serveis

del territori per garantir que les persones sabran utilitzar-los quan els

necessitin. La intensitat de la intervenció serà baixa però continuada en el

temps, ja que és poca la complexitat de la intervenció i l’atenció que ha de

donar el professional.

 Tipus 2. Persones o famílies amb poca capacitat d’autonomia material. Són les

que presenten una debilitat en la seva autonomia material que les priven de

participar d’una manera plena en la societat i els dificulta sobreviure

econòmicament i socialment. Per això, la intervenció s’ha de centrar en ajudar-

les a cobrir les necessitats bàsiques mitjançant ajudes (econòmiques o

materials) i suport o acompanyament social (capacitació). També cal generar

un treball amb la comunitat que fomenti les xarxes de suport, per tal que siguin

capaces de donar resposta a certes debilitats i garantir, així, l’autonomia dels

seus membres. En aquest cas, la complexitat de la intervenció i l’atenció

requerida del professional continua sent baixa, així com també ho és la

intensitat que necessita la intervenció (baixa i intermitent).

 Tipus 3. Persones o famílies amb disrupcions en la capacitat d’autonomia.

Aquestes persones o famílies presenten disrupcions que els provoca viure en

una situació de contínua fragilitat o exclusió social. Aquestes disrupcions poden

provenir de diversos factors, tant de tipus social, cultural, econòmic i personal

com relacional. El treball s’ha d’enfocar a disminuir-les mitjançant una atenció

individual (conscienciació de les necessitats i capacitació en habilitats), grupal

(la força de les relacions augmenta les potencialitats de canvi) i comunitària

(inclusió social de les persones, tot preservant la seva essència i treballant

perquè tothom hi trobi el seu espai). Això fa que la intensitat de la intervenció

sigui moderada i continuada en el temps, ja que el grau de complexitat i de

necessitat d’atenció augmenta.

 Tipus 4. Persones o famílies amb la capacitat d’autonomia desenfocada i/o

alterada. La descripció de la realitat que presenten aquestes persones o

famílies és la mateixa que la de l’anterior tipologia, però es diferencia en la
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quantitat, fragilitat i gravetat de les alteracions. Aquestes persones presenten 

un greu perill per al seu benestar o el de tercers. Per això, cal treballar amb 

elles per eliminar el perill i reconduir les alteracions per tornar a equilibrar la 

realitat, cosa que suposa una alta intensitat i urgència de la intervenció. 

Aquestes actuacions són d’una gran complexitat i d’una alta atenció per part 

del professional, ja que cal valorar la gravetat i protegir i emparar les persones 

o famílies.

 Tipus 5. Persones o famílies amb capacitat d’autonomia limitada durant un

període llarg de temps. Són persones o famílies que mantenen una

circumstància de risc (o una limitació) al llarg del temps sense millora,

modificació o canvi, cosa que dificulta la seva plena autonomia. Cal ajudar

aquestes persones o famílies a aprendre a mantenir la seva realitat sense que

apareguin desajustos. Serà necessari treballar per una bona inclusió en l’entorn

que ofereixi tot l’acompanyament i suport necessari (directament o

indirectament) i afavoreixi que la xarxa doni resposta cobrint algunes de les

seves limitacions. Per això és bàsica la bona acceptació de la intervenció,

reconèixer la necessitat de suport (institucional o familiar i social) i tenir

consciència de la realitat i les capacitats. La intervenció haurà de ser moderada

i continuada en el temps, i el professional haurà de dedicar-hi força atenció, ja

que la complexitat de la intervenció és alta, per aconseguir que la realitat es

contingui i no es desequilibri.

 Tipus 6. Persones o famílies amb múltiples desajustos en la capacitat

d’autonomia. Són les que presenten múltiples desajustos durant un mateix

període de temps, cosa que les porta a viure una situació d’extrema

vulnerabilitat. La intervenció en aquests casos pot ser variada (accions de

contenció, d’inclusió, de reducció de danys, etc.), però qualsevol actuació ha de

partir d’un bon diagnòstic de les capacitats, d’un pla de treball basat en la seva

priorització i d’una aposta per ajudar les persones o famílies a adquirir les

capacitats i habilitats necessàries que els proporcionin autonomia i inclusió en

la societat. La complexitat d’aquestes intervencions és molt alta i requereix una

gran atenció per part del professional, per la qual cosa la intensitat de la

intervenció serà alta i continuada.
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8. PROPOSTA DE FASES PER LES QUALS PASSARIA UNA PERSONA O

FAMÍLIA DURANT UN PROCÉS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

Un altre element que podria ajudar a centrar les intervencions en les persones és el 

conèixer les vivències que tenen durant el procés d’intervenció i saber adaptar la 

intervenció socioeducativa en funció d’això. Com s’apuntava a l’anàlisi de dades, 

conèixer millor les fases per les quals passaria una persona durant el procés 

d’intervenció pot millorar la qualitat, el ritme i la dinàmica de les intervencions i aportar 

una nova mirada al treball d’acompanyament i suport.  

Aquest element permetria apropar-se més a les persones, conèixer-les i entendre-les i 

ajustar les intervencions tenint en compte les seves vivències, els seus interessos i la 

seva realitat. D’aquesta manera, la relació entre professional i persona és més positiva 

i afavoreix la participació del subjecte a la intervenció. Aquests elements podrien 

contribuir a generar resultats millors en una intervenció.  

Quan es vol ajudar una persona és necessari estar atent al moment particular en el 

qual es troba en relació amb la seva necessitat/realitat, ja que per aconseguir un canvi 

les persones han de passar per diferents etapes que han de ser respectades si es vol 

facilitar un procés de transformació i millora. Això ajudarà a adequar la intervenció a 

cada persona (i a cada moment) i a millorar la relació/vincle entre el professional i la 

persona (Alonso, 2012). 

A continuació es presenta el segon contingut teoricopràctic que aporta la recerca: una 

proposta de les fases per les quals passaria una persona o família durant un procés 

d’intervenció. Es concretarà quines conductes pot presentar, els sentiments que pot 

tenir o el posicionament que pot adoptar en cada moment i com el professional ha 

d’adequar la pràctica segons aquestes vivències.  

La base d’aquest contingut parteix d’entendre la persona i el seu entorn com a objectiu 

central de la intervenció socioeducativa. Per això, la conceptualització teòrica parteix 

dels elements explicats a l’apartat 6.2.2.1 de la tesi («La persona i el seu entorn com a 

centre de la intervenció»).  

El procés d’intervenció s’entén com un espai dinàmic, en contínua evolució i revisió. 

Per tant, les fases no són estàtiques ni inamovibles, sinó que es poden donar de forma 

aleatòria o en forma de cicle (cercle). El valor de la intervenció és avaluar 

contínuament l’estat en el qual es troba la persona/família atesa, reformular el pla de 

treball quan sigui necessari i evitar així el desequilibri, desajust o desenfocament de 

les intervencions que poden provocar el desencís o la manca d’assistència. Per tant, 
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és essencial avaluar durant la intervenció aspectes com el compliment dels objectius, 

el seguiment de l’estat emocional i personal, el nivell de motivació, el vincle creat, etc.   

A continuació, prèviament a l’explicació de cada una de les fases, es descriu el 

contingut en format esquemàtic per visualitzar d’una forma ràpida la proposta i els 

elements bàsics que la fonamenten. Seguidament, a través d’una fitxa 

estandarditzada, es detallaran les fases per saber reconèixer-les i per saber com 

enfocar la intervenció en cada una d’elles.  
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FIGURA 6. Fases per les quals passaria una persona o família durant un procés d’intervenció socioeducativa
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EXAGERACIÓ 

DELS ASPECTES 

POSITIUS...  

DESPLEGAMENT DE TOTES LES  EINES 

I POSSIBILITATS D’UNA INTERVENCIÓ 

COL·LABORACIÓ I INTERÈS EN LA 

INTERVENCIÓ 

CRISI D’IMPOTÈNCIA 

TOT I LA CONSCIÈNCIA, 

APAREIXEN ANGOIXES  

NECESSITAT DE SUPORT I 

GUIATGE 

ESTABILITZACIÓ 

CAPACITACIÓ 

ASSOLIMENT DELS 

OBJECTIUS I 

MANTENIMENT 

DELS 

APRENENTATGES 

ADQUIRITS 

CONÈIXER A FONS 

LA PERSONA I EL 

SEU UNIVERS 

TEMÀTIC I LÈXIC 

CREACIÓ DE 

VINCLE 

L’INTERESSAT/DA 

CONEIX EL 

PROFESSIONAL I EL 

SERVEI 

AUTONOMIA 

NO ES NECESSITA 

AJUDA  

ACCEPTACIÓ DE LA 

REALITAT I 

ADQUISICIÓ 

D’AUTONOMIA 

TANCAMENT  

ESTANCAMENT 

NO EVOLUCIÓ, NI 

POSITIVA NI 

NEGATIVAMENT 

NO S’ACONSEGUEIX 

L’AUTONOMIA, PERÒ 

HI HA UNS MÍNIMS 

ASSOLITS 

RETROCÉS 

CRISI 

D’IDENTIFICACIÓ 

CONFUSIÓ I 

DESORIENTACIÓ 

RETROCÉS EN ELS 

PROGRESSOS 

AVALUACIÓ - TANCAMENT 

CRONICITAT 

NO ACTIUS, NO COL·LABORADORS, 

CONTRADICTORIS… 

ACTIVISME I 

RESPONSABILITAT EN LA 

SEVA EVOLUCIÓ 

POBRESA EN CAPACITATS I HABILITATS 

RECUPERABILITAT CRISI I DESBORDAMENT /  
ESCLAT D’UNA SITUACIÓ 

QUE EVIDENCIA LA 
REALITAT 

PUNT DE PARTIDA: NO ES POT INICIAR UNA INTERVENCIÓ SENSE UN BON 

CONEIXEMENT DE LA PERSONA I DEL SEU UNIVERS TEMÀTIC I LÈXIC 

RETICÈNCIES / PORS / 
TABÚS  / DESCONFIANCES / 

DESCONEIXEMENT 

*Font: elaboració pròpia inspirada en la pràctica com a educadora social a SBAS,

en els resultats de l’anàlisi (apartat 5.3.3) i amb dos models teòrics de la psicologia

(model transteòric del canvi de Prochaska i Diclemente i l’entrevista motivacional).

EXPECTACIÓ / PORS / 
PREOCUPACIÓ / NERVIS 



~ 268 ~ 

TAULA 21. Explicació de l’esquema de les fases durant un procés d’intervenció 

*Font: elaboració pròpia.

Després de l’esquema es concreten les diferents fases utilitzant una fitxa estàndard 

que explica els elements bàsics que poden ajudar el professional a reconèixer en 

quina fase es troba cada persona/família. Abans de concretar teòricament, s’explica el 

contingut de cada un dels apartats de la fitxa per entendre-ho millor. 

TAULA 22. Explicació dels apartats de la fitxa de cada fase 

Explicació dels apartats de la fitxa 

 Títol de la fase: títol complet de la fase.

 Tipus d’intervenció: s’exposa en quina fase de la intervenció “centrada en el problema” es troba la fase que
viu el subjecte. 

 Breu descripció: explicació dels aspectes bàsics que descriuen la fase.

 Posicionament del subjecte d’intervenció (apartat centrat en el subjecte):

o Actitud/comportament: posició que adopta el subjecte en relació amb el seu comportament i la
seva actitud davant la intervenció.

o Sentiments/emocions: estat emocional del subjecte davant la fase en què es troba.

o Activisme/passivitat: concreció de la participació que té el subjecte davant la intervenció (actiu,
inactiu, proactiu...). 

 Valoració de la fase (com saber que un subjecte està en una o altra fase):

o Indicadors de la fase: elements bàsics que ajuden a saber que un subjecte es troba en una fase
concreta. 

o Potencialitats: aspectes positius que poden afavorir el bon funcionament de la intervenció (centrats
en el subjecte). 

o Limitacions: elements que poden dificultar l’evolució de la intervenció o complicacions que poden
aparèixer (centrats en el subjecte).

Explicació de l’esquema 

 La línia inicial relaciona les fases que proposa la tesi amb les fases explicades a l’apartat 3.2.4 de la tesi
(«Metodologia de la intervenció socioeducativa») basades en una intervenció centrada en la resolució de
problemes (anàlisi de la demanda, seguiment i avaluació). La proposta de fases s’ha posat a sota
d’aquestes per ajudar a entendre els conceptes d’una forma més ràpida.

 Cada fase té una breu definició del seu significat.

 Les línies verdes signifiquen la relació que té una fase amb altres fases posteriors, que no són les que
automàticament segueixen a la seva posició.

 Les línies liles discontínues signifiquen la relació que té una fase amb altres fases anteriors, que no són les
automàticament anteriors a la seva posició.

 Les línies negres discontínues són les que assenyalen les explicacions complementàries que ajuden a
entendre millor la posició del subjecte en cada fase.

 La línia rosa assenyala la relació cíclica que hi ha entre començar una intervenció i acabar-la; és a dir, quan
acaba una intervenció poden sorgir nous esdeveniments que poden provocar la necessitat de tornar a
engegar un nou procés i per tant tornar a l’inici de les fases. Alhora, també vol representar la necessitat que
té qualsevol intervenció de marcar un començament i un final.

 El cercle granat de la primera fase simbolitza la importància de fer una bona exploració com a punt de
partida de qualsevol intervenció socioeducativa.
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 Tipus d’intervenció (enfocament de la intervenció en cada fase):

o Elements bàsics: ítems essencials que han de regir la intervenció.

o Posició del professional: s’exposa l’actitud que ha de tenir el professional i la posició que ha
d’adoptar. 

o Direcció de la intervenció: es concreta l’enfocament, la intensitat, l’atenció i la complexitat de la
intervenció. 

 Canvi de fase (valoració del moment en què el subjecte canvia de fase):

o Indicadors del canvi: elements bàsics que ajudaran el professional a valorar quan un subjecte està
canviant de fase o quan està preparat per fer-ho. 

o Relació amb altres fases: s’exposa la relació que té una fase amb altres fases (endavant o
endarrere) que no sigui la fase anterior o posterior a la seva posició.

o Bones pràctiques: aspectes positius de la intervenció que ajudaran a valorar que s’ha fet una bona
intervenció amb el subjecte. 

o Males pràctiques: aspectes que si no es fan bé poden provocar que la intervenció no sigui
adequada o que tingui mals resultats. Aquests aspectes cal evitar-los. 

*Font: elaboració pròpia.

Una vegada feta la conceptualització de la fitxa, a continuació s’explica detalladament 

cada una de les fases. En totes elles s’ha d’estar molt atent a la motivació dels 

subjectes, ja que és el que els mou a decidir-se per començar, mantenir-se o acabar 

amb una conducta o una situació (Granados i Mudarra, 2010: 232). 

8.1 Primera fase: coneixença mútua 

A la fitxa següent es descriu la primera fase d’una intervenció socioeducativa: 

TAULA 23. Primera fase: coneixença mútua 

Títol de la fase Coneixença mútua 

Tipus d’intervenció Atenció i clarificació de la demanda / diagnòstic 

Breu descripció 

Aquesta fase es dona en els supòsits següents: 1) la primera vegada que una persona/família 
assisteix a SBAS; 2) quan fa un temps que la persona/família no assisteix al  servei; o 3) quan es 
canvia el professional de referència. Les persones poden assistir al servei per interès propi 
(pensen que poden necessitar ajuda) o perquè el servei s’hi apropa (la persona no considera que 
necessiti fer canvis i fins i tot pot manifestar rebuig a l’ajuda). 

A l’inici de qualsevol intervenció és necessari conèixer a fons la persona/família, les seves 
necessitats, el seu entorn, el significat que dona a les coses, etc. (coneixement de la persona i el 
seu univers temàtic i lèxic). Al mateix temps, la persona/família coneix el servei i el professional 
(funcionament, límits, abast de les intervencions, desmunta pors o tabús...). 

Aquesta fase és important per posar les bases de la relació entre professional i subjecte i per 
afermar la relació de confiança, que és la que ajudarà a fluir la intervenció. La relació entre el 
professional i el subjecte s’anirà construint durant tot el procés d’intervenció, però és en aquesta 
fase que se’n posen els fonaments. 

Com diuen Miller i Rollnick (2015: 54 i 55): “Toda relación empieza por un periodo de creación del 
vínculo. (…) Vincular es el proceso por el que ambas partes establecen una conexión de ayuda 
y/o relación terapéutica. En ocasiones, esto ocurre en cuestión de segundos; en otras, su 
ausencia se percibe durante semanas. (…) El vínculo (…) es un requisito previo para todo lo que 
ha de seguir.” Per tant, els primers contactes són clau per generar vincle i satisfacció de la 
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persona/família envers la intervenció, i si no es crea pot generar abandonament o una relació de 
dependència cap al professional (Coletti i Linares, 1997: 121). 

Posicionament del subjecte d’intervenció 

Actitud / 
comportament 

A l’inici de la intervenció, la persona/família té una postura d’observació, acompanyada d’una 
actitud de reticència inicial. Això és degut al fet que les persones/famílies associen assistir al 
servei amb una situació de vulnerabilitat per no haver sabut solucionar les seves necessitats 
sense ajuda. A més, presenten reticències i desconfiances a l’hora d’explicar obertament la 
seva vida, els seus pensaments o la seva manera d’actuar. Però al mateix temps intenten 
tenir una actitud d’acostament per conèixer el funcionament del servei i del professional per 
veure amb què se’ls pot ajudar. 

En alguns casos, inicialment les persones/famílies no assisteixen voluntàriament al servei. 
Això suposa que tinguin moltes reticències. El professional ha de ser conscient d’això i 
treballar per modificar l’actitud i el sentiment que presenta la persona/família, deixant molt 
clares les bases de la intervenció, els seus motius i els objectius que es perseguiran; a més 
d’afavorir que tot i les reticències es pugui acabar creant una relació basada en el respecte, 
la confiança i el diàleg. 

Sentiments / 
emocions 

Normalment, a l’inici de la intervenció les persones/famílies senten por del que suposa 
assistir al servei, del que pugui passar i por que els tabús que envolten els SS siguin certs. 
També senten nerviosisme, desprotecció, sentiment de vulnerabilitat en haver d’explicar la 
seva vida i els seus pensaments, disconformitat en sentir-se qüestionats, sensibilitat davant 
les emocions que els genera la intervenció, vergonya, etc. 

A més, es pot donar el cas que tots aquests sentiments i emocions provoquin en la 
persona/família una actitud de rebel·lia en contra del professional i del servei o un sentiment 
de bloqueig o de col·lapse que els paralitzi. En aquests casos, cal ajudar a gestionar aquests 
sentiments en contra del servei i reorientar-los en positiu, intentant entendre els motius que 
els provoquen i contrarestant-los per utilitzar-los en favor de la intervenció, ja que si no 
derivaran en desconfiança.  

Activisme / 
passivitat 

Normalment en aquesta fase les persones tenen una actitud passiva, a l’expectativa dels 
moviments que fa el professional i del pla de treball. 

Valoració de la fase 

Indicadors de la 
fase 

El professional sap que la persona/família està en aquesta fase pels motius següents: 

- És la primera vegada que el subjecte d’intervenció té relació amb el servei

- El subjecte d’intervenció ha passat més d’un any sense relació amb el servei

- El subjecte d’intervenció canvia de professional de referència i cal tornar a prendre
contacte i generar una nova relació de confiança amb el nou professional

Potencialitats 

La potencialitat d’aquesta fase recau en el simple fet de ser el començament de la 
intervenció. És a dir, la novetat és el que genera començar de nou, situar expectatives i 
objectius, gestionar les ganes del canvi, deixar clar l’objectiu del servei i la intervenció, etc.  

Aquesta fase no està contaminada ni viciada per la relació establerta entre professional i 
subjecte, ni per les frustracions que es generen al llarg de la intervenció. Per tant, la puresa 
de la fase inicial és el que s’ha d’aprofitar per posar bé els fonaments de la intervenció i la 
relació entre professional i subjecte. 

Limitacions 
La limitació d’aquesta fase apareix quan es desatenen o s’obvien els sentiments i les 
emocions inicials que presenten les persones/famílies, ja que això provoca que els bloquegin 
i en conseqüència s’alenteix el procés d’intervenció.  

Tipus d’intervenció 

Elements bàsics 
És essencial utilitzar el diàleg com a punt de trobada entre el professional i el subjecte per a 
reflexionar sobre ell mateix i la seva realitat. La intervenció funcionarà si hi ha confiança 
mútua, compromís cap al canvi i si es reforcen les potencialitats que ajudaran a aconseguir 
autonomia funcional, relacional i emocional. Els elements bàsics d’aquesta fase són: 
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- Conèixer a fons la persona en tots els àmbits de la seva realitat i aproximar-se a la
seva història de vida: sentiments, posicionaments, emocions, actituds,
preocupacions, vivències, significats que dona a les coses, creences, valors,
maneres de comportar-se, cicles vitals, etc.; és a dir, conèixer què fa, què pensa i
com ho sent.

- Conèixer a fons l’univers temàtic i lèxic. S’han d’analitzar els significats que el
subjecte dona al seu entorn, a les paraules, a les relacions..., ja que l’entorn i el
llenguatge prenen força i existeixen en funció dels significats conscients i
inconscients que se’ls assigna (Melillo et al., 2006: 67).

Sobretot és important conèixer la família (entorn més proper), ja que és la que 
ofereix la possibilitat de sentir que es pertany a un grup estable, coherent i 
protector, que ajuda a fomentar el desenvolupament de les habilitats personals que 
fan que les persones s’adaptin a si mateixes i a la societat (d’una forma única i 
personal). Però també cal conèixer l’entorn social i les institucions que treballen 
amb les persones (Campanini, 2012: 95 i 113). 

També s’han d’explorar els silencis i els tabús del subjecte, ja que moltes vegades 
són aquests els que efecten la seva actitud i el seu pensament. Alhora, és important 
conèixer els membres de la família o de l’entorn que falten (per mort, malaltia, 
abandó...), perquè les absències provoquen desplaçaments i desequilibris familiars. 
Cal donar l’espai que toca a tots els membres, presents o no, per ajudar la persona 
a ressituar-se i per treballar el sentiment de pertinença necessari per al benestar 
emocional.  

- Creació de vincle amb el subjecte, donant molta importància a la comunicació
verbal i no verbal. El primer contacte és bàsic. És molt important buscar l’equilibri
en la relació professional-subjecte i establir un ordre i unes pautes de relació que
guiaran la intervenció. Alhora, és bàsic respectar-ne el temps d’evolució i treballar
per afavorir el vincle. Per això, cal evitar qüestionaments, diagnòstics prematurs,
culpabilitzar, etiquetar... (Miller i Rollnick, 2015: 73-79).

- Començar a aproximar-se a la demanda, les necessitats, les habilitats i
potencialitats, i el tipus de petició que fan de canvi. La base és creure en les
potencialitats del subjecte i en la seva capacitat d’apoderar-se i ressorgir.

- Treballar les resistències als canvis i aprendre a prioritzar i abordar les necessitats.
Cal conscienciar de la realitat i afavorir que la persona vegi la necessitat d’ajuda i
de generar processos de canvi pels riscos que té (Molina, 2015). El canvi és un
procés individual i personal i ningú pot canviar si no ho vol, ja que exigeix
compromís, temps, energies, estratègies realistes i moments de dificultat (Alonso,
2012). Per això és bàsic motivar en tot moment cap al canvi i informar contínuament
dels beneficis que pot comportar.

- Oferir informació sobre el servei i el seu funcionament. Fer una bona primera
acollida informativa, per tal que la “vida” al servei sigui més planera i fàcil per als
diferents membres de la intervenció i per minimitzar els efectes dels prejudicis
previs.

Cal tenir en compte que, si apareix una situació d’urgència, aquesta fase es manté. S’ha de 
fer molt més de pressa del que realment caldria, però no es pot deixar de fer perquè és la 
base que ajuda a treballar el diagnòstic social. 

Posició del 
professional 

El professional ha de tenir una actitud d’escolta, d’empatia, de respecte, de tracte càlid, de 
naturalitat, de proximitat, de paciència, etc.; és a dir, cal ser acollidor i comprensiu i evitar 
judicis. Cal crear un clima de seguretat, tranquil·litat i confidencialitat per facilitar que les 
persones vagin adquirint confiança i que s’expressin fàcilment. Per això és important oferir 
totes les informacions i orientacions necessàries i generar espais de diàleg i feedback.  

El professional ha d’estar molt atent, ja que el vincle és bidireccional i això fa que el 
sentiment que tingui afecti la relació d’ajuda (Miller i Rollnick, 2015: 69). Per això és molt 
important la bona predisposició i la posició del professional a l’hora d’atendre una 
persona/família per primera vegada. El professional ha de fer una bona informació, 
orientació, suport i acompanyament inicial de manera propera i reduint els tabús o els 
estereotips preconcebuts. 
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En aquesta fase és quan el professional ha de saber trobar el seu lloc dins l’àmbit familiar i 
social del subjecte. L’espai òptim d’intervenció dependrà de cada subjecte, de cada context, 
de cada intervenció i del propi professional. De vegades només el fet d’entrar a la vida d’una 
persona/família ja ajuda a iniciar petites modificacions, però en d’altres casos cal una posició 
molt activa i propera. Pot ser que el professional no aconsegueixi posar-se en el “lloc” que 
voldria, però sí que s’ha de posar en el que li permet el subjecte. S’ha de ser conscient que 
forçar una relació pot tenir efectes negatius. Cal reflexionar molt bé sobre el “lloc” que el 
professional acaba ocupant per ser-ne conscient i actuar en conseqüència.   

Direcció de la 
intervenció 

La coneixença mútua no es pot forçar. Ha de ser un treball constant i continuat, amb una 
força moderada per a crear un bon diagnòstic. Cal deixar temps per a l’adaptació del 
subjecte a l’organització (és la fase que pot afavorir o desafavorir el treball posterior) i per a 
la conscienciació de la necessitat d’un procés de canvi.  

No facilitar un bon contacte inicial que emmarqui el vincle de relació posterior pot provocar 
que la intervenció comenci amb desconfiances que conduiran a posteriors desajusts. Per 
això s’ha d’informar i orientar molt bé del servei i del tipus de treball que es farà (què es fa, 
com es fa, per a què es fa...). L’acollida ha de ser un espai de coneixement del funcionament 
del servei i d’emmarcament de la ciutat o poble on es viu (consciència social i comunitària).  

La intensitat de la intervenció en aquesta fase ha de ser continuada i cal prestar una alta 
atenció a l’hora de generar un bon vincle. A més, és una fase complexa, ja que l’enfocament 
que es planifica inicialment serà la base del funcionament posterior.  

Canvi de fase 

Indicadors del 
canvi 

Els indicadors que ajuden a veure que la persona/família pot canviar de fase són: 

- El professional té informació de la persona i del seu univers (entorn).

- El subjecte comença a expressar-se obertament sobre la seva realitat.

- La persona manifesta conformitat per avançar en la intervenció i no té cap dubte
sobre el servei i els paràmetres d’una intervenció socioeducativa.

- La relació establerta entre professional i subjecte és de respecte, diàleg i confiança
(es poden parlar les coses de forma clara i reflexiva).

Relació amb 
altres fases 

Aquesta fase és el puntal que facilita l’entrada al servei i a les posteriors fases. Com que és 
la primera fase, apareix cada vegada que el subjecte ha acabat una intervenció i necessita 
començar un altre procés o quan s’ha de ressituar per complet un pla de treball que no 
avança. Per tant, sempre que sigui necessari tornar a començar de nou una intervenció, el 
professional i el subjecte han de tornar a situar-se en aquesta fase per reforçar el vincle i la 
coneixença mútua. 

Bones 
pràctiques 

- Generar una relació de respecte, confiança i diàleg.

- Conèixer i entendre el subjecte i el seu univers (entorn).

- Reconvertir els sentiments i les actituds negatives en positives en favor de la
intervenció.

Males 
pràctiques 

- Desatendre els sentiments inicials dels subjectes.

- No conèixer a fons al subjecte ni el seu univers temàtic i lèxic.

- Generar una relació de desconfiança i de manca de comunicació.

*Font: elaboració pròpia.

8.2 Segona fase: concreció de la demanda o de la necessitat 

A la fitxa següent es descriu la segona fase d’una intervenció socioeducativa: 
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TAULA 24. Segona fase: concreció de la demanda o de la necessitat 

Títol de la fase Concreció de la demanda o de la necessitat 

Tipus d’intervenció Atenció i clarificació de la demanda / diagnòstic 

Breu descripció 

Un cop hi ha hagut la primera aproximació i coneixença entre els membres d’una intervenció, cal 
descodificar i concretar les necessitats, diagnosticant-les i valorant-les. Aquesta acció s’ha de fer 
conjuntament amb les persones/famílies ateses. S’han de concretar les necessitats explícites i 
implícites, expressades o no, les comparatives (la necessitat que pot aparèixer en comparar-se 
amb altres persones), les amagades i percebudes (Montenegro et al., 2011: 76), les normatives 
(ítems bàsics desitjables davant una situació) i/o les experimentades (necessitats sentides, 
percebudes, aspiracions...) (Pelegrí, 2011: 50-52).  

En aquesta fase es fa un diagnòstic inicial que anirà modificant-se i revisant-se durant la 
intervenció a mesura que van apareixent nous esdeveniments, informacions o transformacions del 
subjecte. El diagnòstic està en contínua evolució (influenciat per les interaccions amb l’entorn) i 
pretén facilitar que la persona adquireixi coneixements, habilitats, destreses o formes d’interacció 
que l’ajudin a tenir relacions satisfactòries (Granados i Mudarra, 2010: 18 i 19). 

Fer un bon diagnòstic de la situació és vital per elaborar els objectius d’una intervenció i enfocar el 
pla de treball. A mesura que la persona va incrementant els seus nivells de percepció de la 
realitat, el contingut del diàleg anirà variant i adquirint un valor més útil davant la consecució dels 
objectius (Freire, 2012: 53). Per tant, és el moment en què el subjecte reflexiona sobre la seva 
realitat, concreta les seves necessitats, es consciencia de necessitats no expressades i assumeix 
l’inici de la intervenció amb l’acord dels objectius a treballar (pla de treball). 

Posicionament del subjecte d’intervenció 

Actitud / 
comportament 

En aquesta fase de concreció les persones/famílies estan expectants, a l’espera de veure 
l’enfocament que hi dona el professional, el diagnòstic que en fa, i el paper que els dona 
(tant a ells com a l’entorn). Acoblar el que la persona/família pensa amb l’enfocament que hi 
dona el professional genera nerviosisme. Així, doncs, la seva posició serà a l’expectativa 
dels esdeveniments i de preocupació per veure si l’enfocament del professional concorda 
amb el seu pensament i/o expectatives davant la intervenció.  

A més, senten ambivalència davant el canvi: veuen motius per canviar però també per seguir 
igual. Aquest sentiment és positiu, ja que és un pas per avançar (Miller i Rollnick, 2015: 29). 
Tot i veure la necessitat de canviar, els motius per fer-ho estan equilibrats amb els motius 
per seguir igual (Molina, 2015). Tot i això, la persona acaba convencent-se i motivant-se pel 
canvi i veu la necessitat de la intervenció. 

El resultat de l’enfocament que proposa inicialment el professional (abans de debatre’l amb 
la persona/família) pot provocar una reacció positiva o negativa. En el cas que no hi estigui 
d’acord pot suposar una reacció en contra (descontentament, desconnexió, refús...), però si 
la persona accepta l’enfocament pot aportar-li tranquil·litat i forces per avançar. 

Sentiments / 
emocions 

L’actitud es correspon amb les emocions i sentiments que senten les persones. Per tant, en 
aquesta fase senten por i nerviosisme davant el diagnòstic del professional i davant els 
canvis que suposarà per a la seva vida la intervenció que es començarà a executar.  

Com s’ha dit abans, els sentiments poden canviar en funció de si el subjecte està d’acord o 
no amb el diagnòstic inicial que fa el professional. En el cas que hi estigui d’acord, el 
subjecte pot acabar sentint tranquil·litat, confiança i pau d’haver estat comprès i entès i veu 
possibilitats de sortida a la seva situació. Però en el cas que el subjecte no estigui d’acord 
amb l’enfocament de la intervenció li pot generar sentiments de rebuig, incomprensió, 
desencís, descontentament, etc.  

Activisme / 
passivitat 

En aquesta fase, el subjecte té una actitud activa, ja que es concreta la intervenció i 
s’enfoquen els objectius a portar a terme i això li genera la necessitat de participar, opinar i 
negociar. Normalment hi ha una disposició a treballar per tal que l’enfocament de la 
intervenció respongui a les seves necessitats. Per aquest fet, la seva actitud és més activa 
que en altres fases. Alhora, en el cas que la intervenció no reculli les necessitats que el 
subjecte pensa que s’han de resoldre, aquest dirigirà el seu activisme a intentar modificar 
l’enfocament del professional. 

Valoració de la fase 
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Indicadors de la 
fase 

Un cop s’ha treballat la primera fase arriba el moment que el professional ha de concretar el 
diagnòstic (exposant el coneixement de la realitat que ha obtingut) i enfocar la intervenció 
(pla de treball). Els indicadors que poden ajudar el professional a entendre que s’han 
aconseguit suficients dades per avançar i concretar la intervenció són: 

- Existeixen dades/informacions de tots els àmbits de vida de la persona/família
(individual, emocional, educatiu, familiar, social, sanitari, habitatge, laboral,
econòmic, antecedents al servei, història personal i familiar, dols pendents...) i dels
significats i valors que tenen cada un d’ells.

- Les noves informacions que es van coneixent són similars a les que s’han obtingut i
no hi ha aportacions noves.

- S’ha parlat amb els diferents serveis que es relacionen amb la persona/família, així
com amb els diferents membres del seu entorn que siguin importants i bàsics en la
seva vida.

- S’han creat els fonaments de la relació de vincle entre professional i subjecte (límits
de la intervenció, expectatives d’un cap a l’altre...).

- Hi ha un primer diagnòstic de les demandes i les necessitats explícites i implícites i
una primera proposta de pla de treball (recursos disponibles, mètodes a utilitzar,
objectius a treballar, potencialitats i capacitats de les persones...).

Potencialitats 

La potencialitat d’aquesta fase és en les ganes d’avançar en la intervenció. El subjecte està 
expectant i cal treballar per mantenir aquesta energia i convertir-la en positiu en favor del 
treball. També és necessari que el pla de treball que s’acordi es faci de forma conjunta i 
consensuada i que els objectius siguin clars i possibles d’aconseguir. 

Limitacions 

El subjecte pot estar en desacord amb l’enfocament de la intervenció que fa el professional. 
Això generarà que el subjecte no estigui receptiu i que tingui un mal començament, cosa que 
limitarà els resultats de la intervenció. No obstant, el professional ha de treballar per girar 
aquesta situació i aconseguir que la persona sigui activa en les negociacions sobre el 
diagnòstic i el pla de treball i que acabi col·laborant (tot i el descontentament).  

Tipus d’intervenció 

Elements bàsics 

Els elements bàsics d’aquesta fase són: 

- El professional ha de fer un treball intern per elaborar conclusions de totes les
informacions que ha obtingut. Cal explorar bé les informacions, tant explícites com
implícites, relacionades amb la necessitat i la demanda: com s’ha creat, com és que
han anat al servei, qui hi està implicat, diferents solucions i recursos utilitzats, etc.
Per això, és bàsic afavorir que els subjectes se sentin còmodes a l’hora d’obrir-se
personalment i familiarment, cosa que facilitarà un bon diagnòstic i enfocament de
la intervenció.

- Elaboració d’un primer diagnòstic i d’un pla de treball que reculli els elements
següents: organització del procés de treball i del mètode a utilitzar, temporalitats de
les accions, clarificació dels objectius i del contingut clau a treballar, recerca dels
recursos necessaris, marcar l’espai de treball dels diferents professionals i del
subjecte mateix, senyalar els indicadors d’avaluació contínua de la intervenció, etc.

Aquest diagnòstic i pla de treball s’ha de compartir amb l’equip de professionals i 
els agents del territori que es relacionen estretament amb la persona/família, per tal 
d’afavorir que s’incloguin totes les visions possibles i que la intervenció tingui una 
línia de treball compartida.  

Els objectius que es marquin han de ser realistes, han d’anar d’acord amb les 
necessitats que presenten les persones i n’han de tenir en compte les capacitats i 
recursos (Escartín, 2004). 

- Posar a debat el diagnòstic i el pla de treball amb les persones/famílies. Potenciar
que siguin actives a l’hora de configurar el diagnòstic i valorar-ne les necessitats
reals. Per ajudar-les a descodificar la realitat que presenten se les ha de desafiar
amb continus plantejaments de la seva realitat que els facin modificar la seva visió
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en funció de les respostes que donen. 

En el moment que s’ha concretat el diagnòstic s’ha de concretar també el pla de 
treball o contracte de compromís, ja que, com deia Campanini i Luppi (1991: 119 i 
120), “el contrato (…) es una herramienta mediante la cual se pueden definir con 
precisión y conocimiento los compromisos recíprocos que asumen el usuario y el 
asistente social para llevar a cabo el proyecto de intervención. (…) El contrato debe 
ser, entonces, el fruto de una relación equilibrada dentro de la tríada institución / 
asistente social / usuario (…).”  

Per tant, l’enfocament del pla de treball s’ha de treballar conjuntament amb la 
persona/família analitzant les capacitats, habilitats i competències que ajudaran a 
generar processos de canvi. El professional ha d’oferir diferents estratègies d’acció i 
guiar les persones per escollir les que millor poden afavorir el canvi. En aquesta 
fase queda concretat el pla a seguir durant la intervenció (què, com, quan, amb què 
i amb qui). És bàsic que aquest pla de treball estigui enfocat en positiu i potenciant 
les fortaleses de la persona i del seu entorn. 

Com s’ha dit a la primera fase, cal tenir en compte que hi ha persones/famílies que s’han 
d’atendre via urgència. Això vol dir que aquesta fase s’ha de fer d’una manera molt més 
ràpida, però és important no deixar-la de fer, ja que és la que marca què i com es treballarà.   

Posició del 
professional 

El professional ha de transmetre respecte cap a la persona/família (les seves decisions, la 
seva realitat...), però alhora mostrar seguretat i convicció cap al diagnòstic i el pla de treball 
que proposa, entenent que seran clau per a la millora de la realitat. És important seguir els 
ritmes de les persones i evitar pressionar-les o forçar-les per començar una intervenció que 
no han assumit o elaborat.  

Direcció de la 
intervenció 

Aquesta fase és complexa i necessita una gran atenció i intensitat de treball. Cal enfocar els 
esforços d’aquesta fase a concretar correctament el diagnòstic i a elaborar un bon pla de 
treball amb objectius i temporalitats realistes. Això suposa que s’ha de treballar intensament i 
prestar molta atenció per obtenir tota la informació necessària.  

El professional ha de facilitar que la persona/família tingui espais de diàleg reflexiu i crític 
sobre la seva realitat (conscienciació). Aquests espais ajudaran a percebre críticament la 
realitat, a prendre’n consciència i a trobar solucions per a millorar-la, ja que, com diu Freire 
(2012: 75), “en la medida en que los hombres van aumentando el campo de su percepción, 
reflexionando simultáneamente sobre sí y sobre el mundo (...) los hombres van percibiendo, 
críticamente, cómo están siendo en el mundo en el que y con el que están.” El professional 
ha d’acompanyar la persona en aquestes reflexions i en la recerca de les oportunitats que  
poden ajudar a millorar. Per això serà necessari molt diàleg i negociació entorn del 
diagnòstic i el pla de treball, sobretot en els casos en què no s’està d’acord amb la valoració 
inicial del professional. En aquestes situacions el professional haurà de treballar per 
reconvertir el desacord o per arribar a una entesa amb la persona/família que ajudi a 
avançar amb la intervenció tot i que hi hagi punts de discussió.     

Canvi de fase 

Indicadors del 
canvi 

Es podrà avançar cap a altres fases quan s’hagi treballat el diagnòstic i el pla de treball entre 
l’equip, amb altres agents del territori i s’hagi generat un diàleg amb la persona/família. En el 
moment que la persona/família hagi entès i acceptat els paràmetres de la intervenció és 
quan es pot avançar. 

Relació amb 
altres fases 

Si el subjecte accepta positivament els resultats d’aquesta fase passarà directament a la 
quarta fase (encarament, conscienciació i acceptació), sense passar per la tercera (negació). 
Això seria el més aconsellable per evolucionar d’una forma positiva. En el cas que no 
acceptés la intervenció evolucionaria cap a la fase de “negació” (tercera fase). 

A part d’aquesta relació directa cap a la següent fase, cal mencionar que quan un subjecte 
és a la setena fase (estancament) pot ser que sigui necessari retornar a aquesta fase per 
millorar la concreció del diagnòstic i facilitar així que un nou enfocament ajudi a evolucionar. 

Bones 
pràctiques 

- Obtenir totes les informacions necessàries que ajudaran al bon funcionament de la
intervenció.

- Encert en l’enfocament inicial del diagnòstic i el pla de treball, cosa que facilita un
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acord sense reticències amb la persona/família. 

- Donar un rol actiu al subjecte per tal que s’aproximi a la seva realitat d’una forma
reflexiva i crítica.

Males 
pràctiques 

- No tenir suficient informació de la persona i/o del seu univers (entorn) a l’hora
d’elaborar el diagnòstic i el pla de treball, cosa que generarà desencert.

- Desatendre els desacords que presenta la persona/família davant l’enfocament de
la intervenció i no establir un bon espai de negociació al respecte.

- Manca d’acompanyament a la persona/família en el procés de consciència de la
seva realitat.

*Font: elaboració pròpia.

8.3 Tercera fase: negació de la realitat 

A la fitxa següent es descriu la tercera fase d’una intervenció socioeducativa: 

TAULA 25. Tercera fase: negació de la realitat 

Títol de la fase Negació de la realitat 

Tipus d’intervenció Atenció i clarificació de la demanda / diagnòstic 

Breu descripció 

Només passen per aquesta fase els subjectes que no assumeixen la seva realitat o no accepten 
el diagnòstic i el pla de treball. En aquesta fase les persones/famílies neguen la seva realitat, no 
l’accepten i eviten enfrontar-s’hi. Això els porta a aparentar total normalitat i a tapar les situacions 
de dificultat que els genera la necessitat. Alhora acostumen a exagerar els aspectes positius de la 
seva realitat per emfatitzar que tot funciona correctament. A més no es responsabilitzen de la 
situació que estan vivint i culpen la resta de la realitat que viuen. 

Per tant, el fet de no ser conscients de la realitat provoca una actitud en contra de la intervenció, 
el professional i l’organització, ja que no veuen la necessitat d’una intervenció social, no accepten 
els resultats obtinguts a la fase anterior (segona fase: concreció) i neguen qualsevol tipus de 
diàleg profund en relació amb la seva realitat.  

Posicionament del subjecte d’intervenció 

Actitud / 
comportament 

La persona/família està totalment bloquejada i en desacord amb la concreció de la seva 
necessitat i realitat. Les persones es poden quedar paralitzades o ser insensibles a la realitat 
(Kübler-Ross i Kessler, 2016: 24). Això genera una actitud de confrontació i rebel·lia en 
contra de la intervenció, del professional i del servei. La seva actitud no és col·laboradora i 
actua negant la realitat i comportant-se amb aparent normalitat (actitud forçada i exagerada 
en actuacions i discursos).  

Tots els esforços de la persona/família estan destinats a crear una realitat fictícia, basada a 
desmentir evidències, negar dificultats i contenir situacions de conflicte. Alhora, en alguns 
moments, l’èmfasi per negar rotundament el que se li pugui estar plantejant pot generar 
comportaments agressius.  

Sentiments / 
emocions 

Aquesta fase de negació provoca un estat de tensió i alerta permanent, amb por que el 
professional descobreixi les necessitats que s’estan amagant i amb molta desconfiança de 
tothom. Aquests sentiments són un mecanisme de protecció, ja que ajuden a entendre la 
realitat a poc a poc i a aprendre a viure-hi (Kübler-Ross i Kessler, 2016: 26).  

Algunes de les persones no són capaces de veure la realitat que tenen i per això no entenen 
el motiu de la intervenció. Lucea ho explica d’aquesta manera (2012: 62): “(...) no es 
consciente de su situación problemática; no entienden por qué el profesional socioeducativo 
se mete en su vida; ven impuesta la figura de un profesional que va a meterse en su entorno 
cotidiano; desconfianza, etc.” D’altres persones/famílies són perfectament conscients 
internament de la realitat de la seva situació, però rebutgen afrontar-la pel que suposarà per 
a elles i per al seu entorn.  



~ 277 ~ 

Però totes tenen un sentiment d’impotència per afrontar la realitat i és més fàcil obviar-la i 
pensar que millorarà negant-la. Algunes vegades, aquesta negació va acompanyada de 
culpa (Kübler-Ross i Kessler, 2016: 32). Les persones viuen un estrès permanent, sense 
descans i aguantant una pressió personal i social molt important. Normalment aquesta fase 
acaba quan la persona/família no pot suportar l’elevat nivell de tensió i acaba apareixent un 
esdeveniment que desmunta la seva realitat fictícia. 

Activisme / 
passivitat 

Tot i ser activa a l’hora de fer accions per negar la realitat, la persona/família té una actitud 
totalment passiva davant la intervenció. Aquesta passivitat es pot donar per diferents motius: 

- La persona/família no té capacitat per canviar la realitat i no sap com demanar
ajuda (tot i que se’ls n’estigui oferint). Tenen actituds tancades i estan ofuscats.

- La persona/família té capacitat per millorar la seva realitat, però no té interès de
canviar-la, ja que la seva situació és coneguda i còmoda i s’enganya. No vol
responsabilitzar-se del canvi i prefereix mantenir-se allunyada i esperar que se li
resolguin les necessitats sense cap activisme per part seva.

- La persona/família no té consciència de la seva realitat i per això no entén el què se
li està plantejant. Cal treballar per ajudar a generar consciència de la situació.

Valoració de la fase 

Indicadors de la 
fase 

Els elements més destacables per comprovar que els subjectes està en aquesta fase són: 

- Manifesten obertament que no volen cap intervenció, que no estan d’acord amb el
diagnòstic del professional i/o que no accepten l’enfocament de la intervenció.

- Comunicació verbal i no verbal contradictòria. Presenten agressivitat comunicativa,
discursos exagerats, forçats i incoherents amb la informació obtinguda prèviament.
També es nota nerviosisme en el moment de respondre preguntes incòmodes
(suor, tartamudeig, mirades absents, silencis...).

- No col·laboració dels familiars ni de la xarxa social (no donen informació, no
participen del diagnòstic...).

- Manca de participació: no assisteixen a les entrevistes, no contesten les trucades ni
les citacions, etc. Si es dona el cas que assisteixen a les visites, el contingut que se
n’extreu és nul. Les entrevistes fan la sensació de ser una “tertúlia de cafè”:
continguts absurds, reposició i repetició de discursos fets pel professional amb
anterioritat, explicació de vivències positives però poc treballades en discurs,
manifestació d’actituds negatives d’altres persones i no d’ells...

Potencialitats 

Tot l’esforç que dedica una persona/família a maquillar una realitat demostra que és capaç 
d’implicar-se, esforçar-se i activar-se davant d’una situació per canviar-la. En aquest cas 
l’enfocament dels seus esforços no és l’adequat, però si es recondueix el seu activisme pot 
ser un indici que la persona sabrà activar-se i transformar la seva realitat.  

Limitacions 

La limitació més important d’aquesta fase és l’actitud negativa que té la persona/família i el 
rebuig en contra de la intervenció. El treball més complicat és intervenir amb una 
persona/família que no vol ajuda, però que legalment el servei l’hagi d’oferir davant d’una 
situació de greu desequilibris. En aquests casos cal respectar l’actitud de l’interessat, però 
no deixar d’actuar. Caldrà perfilar molt bé el tipus d’intervenció en aquests casos per complir 
amb les obligacions del servei, respectant l’actitud i les decisions de la persona/família. 

Tipus d’intervenció 

Elements bàsics 

El subjecte està bloquejat o li manquen algunes capacitats que el podrien ajudar a sortir 
d’una realitat complexa. Aquest posicionament serà un desafiament per al professional, que 
haurà de treballar per ajudar a desbloquejar-lo. Caldrà fer-lo conscient de la seva realitat i 
fer-li aflorar totes les capacitats i habilitats que l’ajudaran a transformar la seva realitat 
(empatia, assertivitat, intel·ligència emocional...).  

Tot i ser difícil, cal ser pacient i deixar que la persona/família tingui el seu temps per sortir del 
bloqueig o negació de la situació. Aquest temps el necessita per sentir-se “lliure” i 
autosuficient. En la majoria dels casos, quan s’està en aquesta fase cal esperar un 
esdeveniment que genera una situació de crisi que desmunta l’actitud de negació i ajuda a 
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aflorar la realitat. A partir d’aquí es pot començar a treballar. El professional ha d’estar alerta 
de saber trobar aquest esdeveniment que canvia la realitat i ha de saber aprofitar-lo per 
encarar la intervenció. Pot ser molt visible o poc visible, però acaba desembocant en una 
reacció d’esdeveniments en cadena que fan aflorar tots els aspectes amagats o negats. 
L’espera és dura i intranquil·litza el professional, però és necessària per a la conscienciació 
de la persona.   

Tot i el que s’ha explicat, en el cas que hi hagi elements d’un risc elevat per al benestar de la 
persona, caldrà intervenir de forma urgent per a protegir-la encara que negui la situació. 
Posteriorment es treballarà la conscienciació de la realitat. 

Posició del 
professional 

Cal estar al costat de la persona/família, però mantenint la distància exacta per no envair el 
seu espai. Tot i això, cal seguir-ne l’evolució per ser-hi a prop en el moment que aparegui 
una vivència que desmunti l’actitud negativa i afavoreixi que es pugui començar a treballar 
per millorar la realitat. Com diu Pelegrí (2011: 424): “Caldrà donar el suport a les famílies 
[subjecte] en els seus moments de crisi, posar en pràctica la capacitat de resiliència i la 
capacitat de què disposen les persones i les famílies per aconseguir superar les adversitats 
(...).” 

El professional ha de trobar l’equilibri entre l’empatia cap a la persona (entendre la posició 
del subjecte i els motius que fan que estigui en aquesta fase) i la fermesa en la convicció de 
la necessitat de la intervenció i de les potencialitats que té per engegar un procés de canvi. 
Per això, cal respectar els ritmes de les persones, ja que s’ha de tenir molt en compte que no 
es pot decidir per elles ni interferir en la seva presa de decisions o de conscienciació. Per 
tant, la motivació pel canvi serà altre cop un dels elements fonamentals de la intervenció 
(oferint orientació, informació, suport... en el moment oportú).  

Direcció de la 
intervenció 

La intervenció està encaminada a dues actuacions bàsiques: 

- Detectar l’esdeveniment que desencadena la conscienciació de la realitat i aprofitar-
lo per reconduir la intervenció.

- Seguir, directa o indirectament, el subjecte/família per garantir que no apareguin
situacions de desprotecció o alteracions greus durant la fase de negació. Caldrà
protegir-los en el cas que aparegui algun indicador d’alt risc.

Per fer això, cal una intervenció moderada però continuada en el temps. D’aquesta manera 
es podrà ser a prop de la persona/família i garantir-ne la protecció, tot seguint-ne l’evolució i 
detectant l’esdeveniment desencadenant que revolucionarà la intervenció. Aquesta és una 
fase d’alta complexitat, ja que treballar amb una persona/família que es nega a la intervenció 
genera una situació tensa, angoixant i preocupant. Bàsicament es treballa per contenir la 
situació i eliminar els perills. 

Canvi de fase 

Indicadors del 
canvi 

Es pot observar que una persona/família està en procés de canviar de fase quan es dona 
algun dels supòsits següents: 

- Apareixen diferents factors i/o esdeveniments que desencadenen un desbordament
de la realitat i això suposa que sigui insostenible mantenir-se en posició de negació.

- Després d’un temps de negació, la persona/família reflexiona i accepta la seva
realitat, així com la intervenció del professional. La persona comença a fer-se
preguntes que el fan més fort i la negació remet. També pot sentir-se alleujat per no
haver de seguir mantenint un estat d’alerta constant (Kübler-Ross i Kessler, 2016:
26 i 45).

- La persona/família no pot seguir contenint la seva realitat i necessita avançar i no
quedar-se estancada en aquesta fase, ja sigui acceptant la intervenció o demanant
explícitament la retirada dels professionals (en aquest cas caldrà valorar la situació
de risc per decidir si es tanca o no la intervenció).

Relació amb 
altres fases 

S’entra en aquesta fase quan una persona/família es bloqueja i nega la seva realitat. Per 
tant, en qualsevol moment s’hi pot entrar. No obstant, normalment la persona es bloqueja a 
l’inici d’una intervenció o quan ja s’ha acceptat la situació i comença a aplicar-se el pla de 
treball (la persona es desborda i es col·lapsa, cosa que la porta a negar la situació i a 
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retrocedir en l’evolució de la intervenció). 

Bones 
pràctiques 

Saber trobar l’equilibri entre respectar la negació que fa la persona/família de la intervenció i 
complir amb l’obligació d’actuar que té el servei davant situacions de risc social.  

Males 
pràctiques 

- Deixar d’intervenir quan una persona/família està en la fase de negació. Les
persones necessiten temps per assumir la necessitat d’una intervenció, però durant
aquest procés s’hi ha d’estar al costat i ajudar-les en la presa de consciència.

- Apostar per una intervenció invasora, sense respectar la negació i forçant la
conscienciació de la persona.

- Reforçar la realitat fictícia amb la que fabula la persona/família.

*Font: elaboració pròpia.

8.4 Quarta fase: encarament, conscienciació i acceptació de la realitat 

A la fitxa següent es descriu la quarta fase d’una intervenció socioeducativa:  

TAULA 26. Quarta fase: encarament, conscienciació i acceptació de la realitat 

Títol de la fase Encarar la realitat, conscienciar-se’n i acceptar-la 

Tipus d’intervenció 
Inici de la intervenció, basada en el pla de treball consensuat, i seguiment d’aquest 
pla 

Breu descripció 

A la segona fase (concreció) s’ha consensuat el diagnòstic i el pla de treball, alguna 
persona/família passarà per la tercera fase (negació) o anirà directament a aquesta fase. 
Indistintament d’això, quan un subjecte es troba en aquesta fase significa que afronta la seva 
realitat (reconeixement), en pren consciència i l’accepta (voluntat i responsabilitat cap al canvi). 
Aquests tres aspectes són cabdals per afrontar la intervenció, evolucionar i transformar la realitat.  

És el moment que l’activisme del subjecte pren la màxima importància, ja que és l’inici real de la 
implicació en la intervenció, quan cal posar el màxim d’esforços i de treball per encarar i seguir el 
procés de canvi. Començar a reconèixer la realitat i pensar en actuar és ja un inici de solució 
(Melillo et al., 2006: 54); per tant, afrontar la realitat serà la base que ajudarà a iniciar un bon pla 
de treball. 

Per ajudar la persona/família cal tenir en compte el que comenta Bonet (Pelegrí, 2011: 424): “En 
el context d’individualisme creixent, la dissolució de xarxes tradicionals de suport basades en la 
família (amb el factor afegit de la crisi econòmica i la reducció del finançament de l’estat del 
benestar), torna a tenir importància capacitar les persones en el poder sobre les seves pròpies 
vides, la creació de vincles i l’anàlisi de les capacitats per potenciar-les en connexió als aspectes 
ètics.” Per tant, aquesta és la fase clau per ajudar el subjecte a capacitar-se per aprendre a 
transformar la seva realitat actual i futura i a saber ser resilient davant les adversitats de la vida. 

Per portar a terme aquesta fase és important executar la intervenció socioeducativa seguint les 
idees aportades a l’apartat 6.2.2 de la tesi («L’essència dels SBAS»). 

Posicionament del subjecte d’intervenció 

Actitud / 
comportament 

L’actitud de la persona/família és de col·laboració i interès davant de la intervenció. Té una 
actitud positiva, d’implicació i bona voluntat al canvi, desplega les seves capacitats, habilitats 
i competències per a millorar la seva realitat i treballa per transformar-la. Mostra il·lusió i 
emoció quan veu que les coses milloren.  

Es deixa guiar pel professional i està obert a dialogar per anar encaminant el pla de treball i 
poder desplegar totes les seves capacitats amb l’ajuda d’aquest. És el moment que la 
persona/família ha de generar més canvis i més treball, així que s’esforça a fer totes les 
activitats o accions del pla de treball. A l’estudi de la Fundació Creafutur (2010: 10) es 
considera que aquest posicionament té un perfil “integratiu”, és a dir, que la persona mostra 
una actitud d’integració, d’implicació, d’obertura i de proactivitat cap al servei. 

Sentiments / Normalment, el subjecte desplega un seguit d’emocions a l’inici del pla de treball que van 
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emocions canviant quan es va consolidant la intervenció. A l’inici del pla de treball hi ha molt 
nerviosisme, pressió i càrrega per afrontar la realitat i ser capaç de canviar-la. Un cop la 
persona va evolucionant dins el pla de treball i s’adona que va millorant, va agafant més 
confiança i es va sentint més segura de si mateixa, cosa que genera sentiments d’alegria i 
d’excitació. Tot i això és un moment estressant i dur que suposa un esforç important per a la 
persona. 

Activisme / 
passivitat 

L’element bàsic d’aquesta fase és la responsabilitat i l’activisme que adopta el subjecte 
davant la intervenció. És el moment que assoleix el seu punt àlgid d’activisme. Els resultats 
de la intervenció depenen de la responsabilitat, el compromís i l’activisme que agafa la 
persona/família davant el compliment i el seguiment del pla de treball. Per tant, la seva 
predisposició, el convenciment i el treball per acomplir els objectius són la base de la seva 
evolució.  

Hi ha persones que tenen una actitud molt positiva i tenen les capacitats i el valor per 
demanar ajuda i seguir una intervenció social. Però també hi ha persones que, tot i tenir una 
actitud positiva i la voluntat per a modificar la seva realitat, els manquen capacitats per a 
transformar-la. En aquest cas, el més important és l’actitud i l’activisme que presenten, ja 
que les limitacions es poden superar amb el suport del professional i de l’entorn i amb esforç 
de la persona.  

Valoració de la fase 

Indicadors de la 
fase 

Els ítems que fan pensar que una persona/família es troba en aquesta fase són: 

- Actitud col·laborativa: expressa inquietuds per la intervenció, interès pel resultat que
es pot obtenir, etc. Accepta la majoria de les accions i les activitats que se li
proposen, és proactiva i hi participa.

- El subjecte demana ajuda al professional explícita o implícitament (té un discurs
encarat al canvi) i accepta la intervenció i el seguiment del pla de treball.

- Actituds d'acceptació i consciència de la realitat (pot explicar els aspectes a millorar,
no nega la realitat...). És capaç d’explicar la realitat (total o parcial), expressant els
aspectes amb els quals té més dificultats i aquells que el poden ajudar.

- Es veuen petits canvis o accions de millora.

Potencialitats 

En aquesta fase l’actitud i el comportament del subjecte és la potencialitat més valuosa que 
guia la intervenció. Per tant, la responsabilitat que adopta la persona/família i la seva actitud 
activa davant el procés seran la clau per el bon resultat de la intervenció. S’obtindran millors 
resultats com més responsabilitat, compromís i activisme tingui la persona/família. 

Limitacions 

Hi ha tres aspectes que poden limitar o dificultar l’evolució positiva de la intervenció en 
aquesta fase:  

- Que la persona/família no aconsegueixi assumir una alta implicació en la
intervenció.

- Que el professional no acabi de trobar l’encaix necessari amb el subjecte per
acompanyar-lo de la manera que aquest necessita.

- Que el vincle establert entre subjecte i professional no aconsegueixi la confiança
necessària per anar moldejant la intervenció durant el procés de treball.

Tipus d’intervenció 

Elements bàsics 

En aquesta fase es veuran els resultats d’haver fet correctament la primera i la segona fase 
(coneixença mútua i concreció), ja que serà essencial el coneixement que hagi fet el 
professional del subjecte, la relació establerta entre els dos i l’encert en la concreció del pla 
de treball.   

La fase actual és essencial en qualsevol intervenció, ja que és el moment més important de 
treball compartit entre el subjecte i el professional. És el temps que té la persona/família per 
a millorar tots aquells aspectes que l’han portat al servei. Els elements clau de la fase són: 

- El professional ha de trobar l’espai que el subjecte li dona dins la seva realitat.



~ 281 ~ 

Trobar l’espai adequat és bàsic per al funcionament de la intervenció (ni massa 
proper ni massa allunyat), ja que serà l’element que afavorirà la comoditat de la 
persona/família per començar a treballar. Per exemple, si la persona sent el 
professional massa proper el pot considerar un invasor, però si el sent massa 
allunyat pot sentir solitud.  

- Per seguir el pla de treball són necessaris la bona comunicació, la confiança i el
respecte. S’ha d’utilitzar el diàleg com a via de relació i comunicació bidireccional, ja
que la persona aprèn noves actituds i comportaments de les informacions i
orientacions que s’obtenen d’un diàleg i de l’escolta activa (Miller i Rollnick, 2015:
429-431). S’han de recordar en tot moment els objectius que es volen aconseguir i
les potencialitats que té la persona/famílies per fer-ho.

Cal centrar-se en les fortaleses i els recursos de la persona i entrenar-los (Miller i 
Rollnick, 2015: 47). En aquest moment, per facilitar els processos de canvi s’han de 
desplegar totes les eines, els recursos, les activitats i les coordinacions necessàries 
per portar a terme la intervenció i orientar la persona en les accions i els recursos 
més apropiats per seguir un bon procés de canvi. I s’han d’oferir a la 
persona/família totes les oportunitats, vivències, ambients i experiències possibles 
que ajudin al canvi i estimular-la perquè les utilitzi com a eines de creixement 
personal, familiar i social. 

- Acompanyar el subjecte durant tot el procés, oferint suport, orientació i
assessorament; i valorar constantment els avenços que fa per reforçar-lo i
encoratjar-lo. Fer això ajuda a mantenir la motivació, l’activisme i la responsabilitat
envers el procés de canvi. Per això és bàsica l’avaluació contínua de la intervenció,
que ajuda a reorientar-la durant el procés, i educar en esperit crític per ajudar les
persones a prendre decisions.

Posició del 
professional 

El professional ha d’adoptar una posició d’acompanyament i de suport continuat i intensiu. 
Ha de ser un guia, un facilitador de vivències i un col·laborador en el procés de canvi. Per 
això ha de seguir molt de prop l’evolució del subjecte per anar-lo reorientant en els moments 
que sigui necessari. Per ser un bon guia, el professional ha d’intentar que el subjecte sempre 
se senti segur i que li tingui confiança. Per això ha de generar un entorn còmode que ajudi la 
persona/família a treballar sobre la seva realitat per molesta que sigui. 

Direcció de la 
intervenció 

La intensitat de la intervenció ha de ser alta i continuada, ja que és la fase en la qual es 
treballen tots els aspectes necessaris per a transformar una realitat. Per tant, cal dedicar 
molta atenció en el procés que segueix la persona i motivar-lo per seguir avançant. Aquesta 
fase pot tenir moments de més o menys complexitat: serà més complexa quan la 
persona/família ha de treballar elements delicats i serà més senzilla quan aquests elements 
siguin més fàcils de modificar. Per tant, per exercir un bon guiatge és bàsic 
l’acompanyament continuat i modificar la intervenció en funció de l’evolució que es vagi 
observant. S’ha de treballar per apoderar i promocionar el subjecte per tal que aconsegueixi 
autonomia, redueixi les situacions de risc i doni resposta a les seves necessitats.  

Canvi de fase 

Indicadors del 
canvi 

El subjecte pot evolucionar cap a la cinquena fase (impotència conscient) o directament a la 
vuitena (estabilització). A continuació s’exposen els indicadors en funció de la fase cap a la 
qual poden evolucionar: 

Impotència conscient (cinquena fase). El subjecte té una consciència correcta de la realitat i 
va evolucionant positivament en el pla de treball, però comencen a aparèixer manifestacions 
d’angoixes desproporcionades davant la realitat, sentiments de superació o desbordament 
davant de nous esdeveniments i impotència per a continuar amb el pla de treball. 
Normalment, la persona/família manifesta clarament aquesta impotència.  

Estabilització (vuitena fase). La persona/família passa a aquesta fase quan els objectius 
plantejats en el pla de treball s’han assolit i té un grau de maduració elevat davant la 
intervenció. A més, les respostes que dona als imprevists tenen resultats positius i 
beneficiosos per a la seva persona i el seu entorn.  

Relació amb 
altres fases 

El subjecte pot estar en aquesta fase venint directament de la segona fase (concreció) o 
passant per la tercera (negació). Per tant, la segona i la tercera fase són les predecessores 
d’aquesta quarta. A partir d’aquesta, el subjecte pot seguir evolucionant d’una fase a l’altra o 
anar directament a “estabilitzar” la seva situació (vuitena fase), que seria l’evolució més 
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positiva d’una intervenció. No obstant, també es pot donar la situació que la persona/família 
es col·lapsi i faci una evolució negativa tornant a la segona fase (negació).  

A part de l’evolució que es pot fer des d’aquesta fase, cal dir que quan una persona/família 
és a la sisena fase (retrocés) pot retornar a aquesta per redefinir petits objectius i orientar de 
nou la intervenció. 

Bones 
pràctiques 

L’encert d’aquesta fase rau en trobar l’espai adequat (còmode i segur) entre el professional i 
el subjecte que garanteixi el bon acompanyament i suport durant l’evolució del pla de treball, 
que permeti fer un bon apoderament de la persona i motivació cap al canvi.  

Males 
pràctiques 

- Manca d’oferiment dels recursos, suports i vivències necessaris per al bon
funcionament del procés de canvi.

- Manca d’espais de comunicació fluida entre el professional i el subjecte.

- Desencert en l’encaix relacional entre el professional i la persona/família.

- Deixar l’avaluació de la intervenció pel final, cosa que provocarà que no es pugui
anar valorant i reajustant la intervenció durant el procés de canvi.

*Font: elaboració pròpia.

8.5 Cinquena fase: impotència conscient davant la realitat 

A la fitxa següent es descriu la cinquena fase d’una intervenció socioeducativa: 

TAULA 27. Cinquena fase: impotència conscient davant la realitat 

Títol de la fase Impotència conscient davant la realitat que viu el subjecte d’intervenció 

Tipus d’intervenció Seguiment del pla de treball 

Breu descripció 

No totes les persones/famílies han de passar per aquesta fase, només ho fan les que tot i estar 
implicades i ser actives en el procés pateixen una o diverses fases d’impotència davant la 
intervenció. Tot i ser molt conscients de la realitat i dels objectius de la intervenció es poden sentir 
angoixades, enrabiades i impotents amb elles mateixes per no avançar. Aquesta impotència 
provoca que durant un temps la persona/família no evolucioni. Normalment es rebel·la contra ella 
mateixa per la ràbia de no ser capaç d’avançar, tot i tenir les coses molt clares. Tenir moments de 
“crisi” durant una intervenció no és dolent, ja que poden ajudar el subjecte a afermar la creença en 
el canvi.  

En aquesta fase apareixen situacions anomenades “crisis d’impotència”. Es poden donar una sola 
vegada però amb una gran intensitat d’emoció o diverses vegades en format de petites càpsules 
d’una durada curta i amb dosis moderades d’emoció. Generalment aquesta “crisi d’impotència” es 
pot reconduir ràpidament fent un bon suport, guiatge i acompanyament per part del professional. 
Aquest suport ha de partir de tres elements bàsics: facilitar espais perquè la persona/família 
s’expressi i evoqui la seva impotència, oferir-li elements que ajudin a asserenar-se i ajudar-lo a 
ressituar-se i a sortir d’aquesta fase.   

Posicionament del subjecte d’intervenció 

Actitud / 
comportament 

La persona/família continua mantenint la mateixa actitud que en la fase anterior: és activa i 
responsable de la seva evolució, està implicada en el pla de treball i és conscient de la seva 
realitat, però en els moments de crisi sent angoixa i ràbia davant la impotència de no 
evolucionar i això la porta a tenir actituds de rebel·lia o desacord amb si mateixa 
(comportaments d’exaltació de la ràbia, mostres de sofriment com plors o crits, o aïllament i 
soledat). Les persones senten que han perdut el control del seu procés de canvi.  

Algunes vegades és en aquesta fase que el subjecte s’adona de les capacitats o habilitats 
que li manquen (tot i tenir voluntat de canvi) i es rebel·la contra la consciència de les seves 
mancances. 

Sentiments / 
Les actituds anteriors apareixen quan la persona sent que no evoluciona tal com voldria, que 
se li fa difícil millorar i es pressiona pensant que no serà capaç de fer-ho (tot i tenir clares les 
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emocions seves metes i ser conscient de la realitat i de la importància de la intervenció). 

En aquests moments es pot sentir sola, aïllada i angoixada, cosa que la paralitza i l’estressa. 
Això produeix sentiments de por, ràbia, frustració, preocupació, nerviosisme..., que fa que 
pugui arribar a un estat de bloqueig (setena fase) quan no es controla a temps. Davant la 
soledat hi ha persones que reaccionen efusivament i altres que es tanquen en si mateixes i 
no deixen aflorar els seus sentiments. És important ajudar-les a fer que aflorin els sentiments 
i les emocions, ja que això les ajuda a madurar i a enfortir-se personal i emocionalment. 

Activisme / 
passivitat 

El subjecte continua tenint una actitud activa, té clar quins són els seus objectius, executa 
les accions necessàries amb ganes i lluita per evolucionar, però veu que els resultats no són 
els que esperava (ni en temps ni en qualitat). Per tant, durant un temps, tot i l’activisme que 
presenta, no es veuen els resultats esperats. 

Valoració de la fase 

Indicadors de la 
fase 

Quan una intervenció és a la fase de seguiment del pla de treball és fàcil detectar “crisis 
d’impotència”, ja que l’actitud de la persona va canviant i també ho fa la dinàmica de treball. 
Cada intervenció acaba generant una dinàmica concreta, que depèn de la persona, del seu 
entorn, del professional, etc. Quan sorgeix una “crisi” les alteracions que es detecten 
apareixen en forma de manifestacions d’angoixa desproporcionades. El subjecte té moments 
en què manifesta sentir-se superat i desbordat i demana més suport de l’habitual. 
Normalment són estadis que la persona/família manifesta obertament i en què afloren molts 
sentiments diferents que demostren la seva impotència.   

A més, es detecta que la persona/família no té la mateixa capacitat de reacció davant d’una 
proposta d’activitat o d’un esdeveniment (es col·lapsa) i la seva actitud és diferent. Per 
conèixer aquest indicador que no es manifesta obertament, cal estar molt atent als 
missatges i a les actituds subliminals que el subjecte emet durant la intervenció, ja que així 
es podrà conèixer, i fins i tot preveure, un moment de “crisi”. Per dominar bé aquest punt, cal 
haver treballat a fons la primera fase (coneixença mútua).  

Potencialitats 

La “crisi d’impotència” aporta una maduració més gran de la persona/família, un 
convenciment més gran de la importància de la pròpia intervenció i de la confiança cap al 
professional. Per tant no s’ha de veure com un problema que un subjecte passi per aquesta 
fase, sinó que s’ha d’utilitzar com una potencialitat (treballar perquè assumeixi un nivell més 
alt de coneixement d’un mateix i de la seva realitat).  

Limitacions 

El risc més important en aquesta fase és que el subjecte acabi sentint-se atrapat dins la 
impotència, que no sigui capaç de ressituar-se i acabi bloquejant-se de tal manera que no 
pugui evolucionar (setena fase). Per tant, aquesta fase pot ser positiva si es pot acabar 
transformant en una potencialitat, però alhora pot acabar essent una limitació quan no se 
surt de la crisi i pot provocar disfuncions serioses a la intervenció.  

El fet que acabi essent una potencialitat o una debilitat dependrà de diversos factors: la 
capacitat de resiliència d’un subjecte, el seu grau de maduració, el moment vital en el qual 
es troba, l’habilitat del professional per guiar-lo o el suport de l’entorn, entre altres. 

Tipus d’intervenció 

Elements bàsics 

En aquesta fase hi ha dos elements bàsics a treballar: 

- Espai per a expressar la impotència i els sentiments que genera la impotència.
Oferir estones en què la persona/família pugui desfogar-se o compadir-se, que
pugui enfadar-se, que pugui mostrar contradiccions, desencís, descontentament,
etc., és a dir, que es pugui expressar lliurement sense veure’s interromput. El
professional ha de guiar la persona per saber-se expressar lliurement i posar
paraules als sentiments. És important oferir aquest espai, però també ensenyar a
aturar-ho quan es transforma en un bucle d’autocompassió.

- Suport, assessorament i guiatge per reconduir la “crisi” i seguir evolucionant en la
intervenció. En aquests moments de “crisi” és molt important el suport que sent la
persona/família del professional. És en aquest moment que el professional ha de
demostrar la implicació en la intervenció i la confiança cap al subjecte. Si la persona
no sent que té prou suport es pot provocar una fractura en la relació i en el vincle
que costarà reconduir.



~ 284 ~ 

Per tant, els elements bàsics per treballar aquestes situacions un cop la persona/família ha 
expressat tot el que sentia són: disminuir-ne la impotència recordant-li els objectius 
aconseguits, reforçar els aspectes positius i les capacitats adquirides, i mirar de trobar les 
estratègies que en millorin les mancances. Tot això es farà a través d’incrementar el guiatge, 
donant pautes més senzilles i acotades i disminuint la pressió per aconseguir resultats. Això 
ajudarà el subjecte a ressituar-se, a sortir de la fase i a recuperar la dinàmica generada 
anteriorment en la intervenció. 

En aquesta fase es pot veure disminuïda l’autoestima del subjecte, però amb el suport i 
l’ajuda del professional i de les persones de l’entorn pot acabar reforçant-se i augmentant. 
Això passarà quan el subjecte comenci a crear noves reflexions, nous relats o a prendre  
nous compromisos amb ell mateix i amb els altres (Melillo et al., 2006: 73). 

Posició del 
professional 

El professional ha de tornar a posicionar-se com en la primera fase, oferint una actitud 
d’escolta, d’empatia, de respecte, de tracte càlid, de proximitat, etc., i creant un clima de 
seguretat, tranquil·litat i confiança. Alhora, cal oferir un guiatge clar, senzill, pacient i serè. El 
subjecte ha de percebre que el professional està molt segur de la intervenció i que per tant 
no hi ha lloc per al dubte o el canvi dràstic de dinàmica, ja que la persona/família busca en el 
professional el control que ha perdut.  

El professional ha de treballar per recordar a les persones els motius i les raons del canvi i 
fer veure els riscos de seguir igual (Molina, 2015), evitant que dramatitzin, es desmoralitzin o 
es culpabilitzin de la situació, i reforçant les potencialitats i capacitats que tenen per seguir 
amb el procés de canvi. 

Direcció de la 
intervenció 

En un primer moment, l’enfocament de la intervenció anirà encaminat a contenir i treballar la 
“crisi” i posteriorment s’enfocarà a reconduir-la i a emprendre de nou la dinàmica de la 
intervenció. Quan el subjecte es troba en una “crisi d’impotència” s’ha d’estar molt atent al 
seguiment de l’evolució i executar en tot moment el paper de guia.  

La intensitat de la intervenció haurà de combinar moments d’alta i moderada intensitat, ja 
que caldrà trobar l’equilibri entre estar molt proper a la persona/família (per guiar-lo) i deixar-
li espais de solitud (per treballar-se interiorment la seva impotència). Gestionar aquesta fase 
pot ser fàcil sempre que el professional tingui un gran coneixement del subjecte i un bon 
domini de l’enfocament de la intervenció. Però si el domini d’aquests aspectes és moderat, 
gestionar una crisi pot ser un repte complex.  

Canvi de fase 

Indicadors del 
canvi 

Els indicadors de canvi de fase depenen de la fase cap a la qual evolucioni el subjecte. Per 
això es detallen els indicadors en funció de cada fase. 

Retrocés (sisena fase). La impotència acaba desorientant tant el subjecte que li provoca un  
retrocés en l’evolució i s’han de tornar a treballar aspectes assumits i superats.  

Estancament (setena fase). El subjecte queda paralitzat massa temps i no es veuen signes 
de recuperació (ni emocional ni actitudinal), de manera que es queda estancat en els 
resultats obtinguts abans de la “crisi”. Li costa asserenar-se i, després de la ràbia, queda 
immers en l’autocompassió. 

Estabilització (vuitena fase). La “crisi d’impotència” acaba sent una potencialitat per a la 

persona/família i torna a agafar la dinàmica habitual de la intervenció, recupera confiança i el 
seu discurs no pateix distorsions. Recupera el pla de treball i aconsegueix estabilitzar la seva 
situació. Això passa quan la persona/família veu més avantatges que no pas inconvenients 
en el canvi i això la convenç per avançar (Miller i Rollnick, 2015: 233).  

Relació amb 
altres fases 

Com es pot veure en l’anterior apartat, el subjecte pot evolucionar seguint les fases de 
l’esquema o passant directament a la setena fase (estancament) o a la vuitena 
(estabilització): passarà a la setena fase si es bloqueja o a la vuitena si recondueix la “crisi”. 
Passarà a una o altra fase segons els efectes que la crisi hagi provocat en la 
persona/família. 

Bones 
pràctiques 

La bona pràctica d’aquesta fase serà reconvertir una “crisi” en una oportunitat, treballar per 
aconseguir que el subjecte pugui evolucionar de tal manera que passi directament a la 
vuitena fase (estabilització). 

Males En aquesta fase s’entendria per mala pràctica que el professional no donés l’atenció correcta 
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pràctiques i justa a la crisi i que deixés que la persona/família assimilés i sortís de la “crisi” sense 
acompanyament o guiatge. En aquest cas, la persona/família sentiria que el professional no 
li ha ofert la seguretat que necessitava i això debilitaria la relació, cosa que tindria efectes en 
el funcionament de la intervenció a posteriori.  

*Font: elaboració pròpia.

8.6 Sisena fase: retrocés en l’evolució 

A la fitxa següent es descriu la sisena fase d’una intervenció socioeducativa: 

TAULA 28. Sisena fase: retrocés en l’evolució 

Títol de la fase Retrocés en l’evolució del pla de treball 

Tipus d’intervenció Seguiment del pla de treball 

Breu descripció 

En qualsevol intervenció el subjecte es pot sentir confós i això pot fer que retrocedeixi en la seva 
evolució, cosa que suposa haver de tornar a situar el pla de treball i assumir de nou els objectius 
aconseguits.  

Aquesta situació es pot donar amb més o menys intensitat. Quan es dona puntualment i només 
en algun aspecte es considera que és una situació habitual dins d’un procés i es pot ressituar 
ràpidament (només alenteix el procés). Normalment, aquests casos apareixen a conseqüència de 
viure la cinquena fase (impotència conscient), però també es pot donar el cas que el subjecte 
visqui en plena efervescència aquesta fase i en aquest cas voldrà dir que viu una situació de 
confusió, desorientació i pèrdua d’objectius durant un llarg temps. Això li provoca una regressió en 
l’evolució (perd objectius aconseguits, no millora...) i és necessari tornar a redefinir seriosament la 
intervenció i els objectius. Aquesta situació s’anomena “crisi d’identificació amb la intervenció”. 
Això pot estar provocat per dificultats amb la creació de vincle, amb l’enfocament del pla de 
treball, amb una incapacitat de la persona, i/o amb el llenguatge o metodologia de treball emprats 
pel professional (pot facilitar o dificultar una intervenció).  

Aquest retrocés provoca que la intervenció es pugui acabar cronificant i allargant en el temps i 
que arribi a presentar moments d’evolució i també moments de retrocés. Aquest vaivé no acabarà  
fins que el subjecte aprengui a ressituar-se per avançar. En la majoria de casos, s’entra en 
aquesta fase (o bucle de no-evolució) degut a mancances importants en capacitats i habilitats de 
la persona i el seu entorn.  

En aquest apartat s’explicarà la segona situació de retrocés (crisi d’identificació), ja que la primera 
forma de retrocés és un fet puntual, de fàcil reconducció i conseqüència de la cinquena fase i 
només implica ressituar petits elements de la intervenció. 

Posicionament del subjecte d’intervenció 

Actitud / 
comportament 

Una “crisi d’identificació amb la intervenció” provoca que la persona tingui una actitud 
apàtica. Per tant, entra en un bucle de desorientació que provoca una nul·la activitat i 
predisposició davant la intervenció. En tot moment està en una espiral de qüestionaments 
constants sobre ell mateix, el seu entorn i la pròpia intervenció (cap on anem, per què, quan, 
com, amb qui, per a què...) i perd les ganes d’evolucionar; i comença a qüestionar-se les 
seves pròpies capacitats i habilitats.  

En aquest moment és quan queden paleses les mancances o la pobresa en capacitats, 
habilitats i competències d’una persona/família i se sap quin és el topall que pot arribar a 
aconseguir. La persona/família es queda lamentant-se per les incapacitats i no se sent capaç 
de buscar solucions que puguin ajudar a disminuir-ne l’efecte. Quan es detecten incapacitats 
severes, cal reduir objectius i encarar-los a buscar alternatives que facilitin que la persona 
pugui fer el mateix però d’una altra manera. El problema és que la persona es queda 
autocompadint-se i no és proactiva. Ha perdut les ganes d’evolucionar.  

Quan una persona passa molt de temps en aquesta fase és quan es pot considerar que la 
intervenció s’està cronificant (s’està dins un bucle que combina retrocessos amb poques 
evolucions).  

Sentiments / La persona/família no sent el mateix esclat de ràbia, ira o impotència que en la cinquena 
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emocions fase (impotència conscient), sinó que se sent apàtica, confosa, desorientada, sense forces, 
desanimada, enfadada i cansada. Sent que no sap per a què serveix la intervenció, se’n 
qüestiona la necessitat, se sent inútil i incapaç, li preocupa tot (no veu el final de la 
intervenció, no veu els aspectes en què ha millorat i no sap com continuar), etc. Però, tot i 
ser-ne conscient, no té forces per lluitar ni per rebel·lar-se contra el seu retrocés ni el seu 
estat emocional. A més, la persona/família no sap com explicar què sent, ni què li passa, ni 
què necessita. Pot tenir ajuda però no sap com aconseguir el canvi. Tot això pot portar-la a 
creure que tot està bé i que no cal continuar amb la intervenció.  

Activisme / 
passivitat 

El subjecte es troba en un estat de passivitat, ja que la desorientació li provoca apatia. Això 
vol dir que el subjecte no tindrà un paper actiu, presentarà poca força de voluntat i 
necessitarà molta motivació per a tirar endavant. Lluitar contra l’apatia, quan la intervenció 
depèn de la implicació i la voluntat de la persona/família, és difícil. Per això, caldrà aferrar-se 
als petits símptomes d’implicació que presenti.  

Valoració de la fase 

Indicadors de la 
fase 

Aquesta fase es comença a detectar quan el subjecte mostra signes d’estar perdut o confós, 
fa qüestionaments que ja estaven treballats, es detecten regressions en aspectes que 
estaven assumits, les converses acaben sent contradictòries i ambigües, no es prenen 
acords clars ni s’executen, mostra passivitat i manca de voluntat per al canvi, a més de tots 
els altres símptomes explicats en els apartats anteriors. També es detecta quan la persona 
comença a defensar-se, a interrompre el professional o a enfrontar-s’hi i a desvincular-se’n 
(Miller i Rollnick, 2015: 280 i 281). Quan tots aquests indicadors no són puntuals sinó que 
s’allarguen en el temps (més d’un mes) és quan es pot considerar que la persona/família 
està en aquesta fase. 

Potencialitats 

Aquesta és la fase més preocupant d’una intervenció, ja que pot desmuntar tots els elements 
treballats i aconseguits, però també pot tenir dues potencialitats: 1) pot ajudar el subjecte a 
conèixer a fons les seves mancances o incapacitats, cosa que el reforçarà i li donarà ànims 
per trobar alternatives a les seves mancances i 2) tot retrocés ajuda a madurar i a valorar els 
avenços posteriors.  

Limitacions 
Aquesta fase és una limitació en si mateixa quan es cronifica i s’allarga en el temps. Quan el 
subjecte entra en una “crisi d’identificació” aguda limita la capacitat de reacció i de resiliència 
davant les adversitats i el dia a dia.   

Tipus d’intervenció 

Elements bàsics 

Aquesta fase és difícil per al subjecte, així que el professional ha de treballar per ajudar-lo a 
sortir del bucle en què es veu immers. Normalment, cal parar la intervenció, redefinir 
objectius i tornar a orientar-la de nou. En molts casos, cal redefinir seriosament els objectius 
i la metodologia de la intervenció, ja que variant-los es poden veure canvis positius que 
ajuden a tornar a reprendre-la. De vegades canviant una mica aquests aspectes es facilita 
que el subjecte vagi adquirint confiança i torni a agafar voluntat pel canvi. Això no vol dir que 
el pla de treball estigués mal plantejat, sinó que en el moment vital que està la 
persona/família necessita estratègies diferents per evolucionar. 

Cal treballar per intentar que la persona/família passi el mínim temps possible en aquesta 
fase i evitar així la cronicitat de llarga durada. La persona/família pot anar fent avenços i 
regressions, però cal motivar-la per anar disminuint aquestes últimes. La motivació per sortir 
de la “crisi” és la base per a retornar-li la confiança interior. La clau per entendre què motiva 
una persona és en els seus valors i objectius vitals, ja que són una font de motivació cap al 
canvi (Miller i Rollnick, 2015: 116). 

Per fer això, cal reforçar els seus aspectes positius i els del seu entorn, així com recordar 
contínuament els progressos que s’han fet. Cal reforçar les capacitats, les habilitats i les 
competències favorables i exercir un guiatge molt més pautat per a trobar alternatives a les 
mancances. S’han de reforçar les potencialitats, ja que les mancances poden acabar 
enfonsant totalment la persona (se li han d’oferir alternatives que ajudin a contrarestar els 
efectes de les mancances). 

És bo deixar que el subjecte expressi la seva confusió, però se li han de deixar els espais 
justos per no caure en l’autocompassió contínua. Per tant, la base fonamental és motivar-lo 
per retornar-li l’activisme, guiar-lo de prop per buscar alternatives a les seves mancances i 
redefinir la intervenció conjuntament per fer que es torni a reenganxar. Caldrà aferrar-se a 
petits símptomes d’implicació que mostri el subjecte, potenciar-los i donar-los valor. 
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D’aquesta manera, tot i viure una situació de “crisi”, el subjecte veurà que està evolucionant i 
això li donarà forces i arguments per continuar-ho fent.  

Posició del 
professional 

Cal exercir un guiatge constant i molt proper, ja que la persona/família està desorientada i 
podria deixar la intervenció per incapacitat d’expressió i d’evolució. Per tant, s’ha d’estar molt 
proper al subjecte, però deixant-li espai per al lament. Com diu Kübler-Ross i Kessler (2016: 
30), “si pedimos a las personas que superen la ira demasiado deprisa, lo único que 
conseguimos es alejarlas de nosotros.” 

Com s’ha dit en altres fases, la clau és trobar l’equilibri en la relació professional-subjecte. El 
professional no pot adoptar una posició invasora ni una actitud directiva, sinó que ha 
d’exercir un guiatge ferm i un suport proper. El professional ha de donar a les persones 
confiança i esperances que el canvi és possible (Miller i Rollnick, 2015: 294 i 312) i reforçar-
ne l’autoestima. Alhora, és bàsic no culpabilitzar-les d’estar retrocedint, ja que això les 
desmoralitzarà més i potenciarà que defalleixin en la intervenció. Per tant, el professional 
haurà de lluitar contra l’ansietat i el sentiment de fracàs que genera una situació de 
cronicitat. 

Direcció de la 
intervenció 

El professional ha de dedicar molts esforços a fer ressorgir el subjecte. Com s’ha anat 
veient, la fase té una alta complexitat i necessita una alta intensitat i atenció, ja que la 
intervenció pot acabar cronificant-se. Primer de tot, s’enfocarà a reduir els riscos que puguin 
aparèixer durant el temps de “crisi”. Posteriorment es contindrà la situació, mirant de treballar 
per garantir els mínims necessaris de benestar. Paral·lelament es treballarà per reconduir les 
mancances i per a promocionar les potencialitats del subjecte i del seu entorn. És molt 
important donar suport a la persona i motivar-la perquè la regressió sigui al més lleu possible 
i tingui una durada curta. 

Una vegada es vegi que la persona/família va reaccionant positivament i va sortint de la 
“crisi”, la intensitat de la intervenció es podrà anar disminuint i se li podran tornar a donar 
més espais d’autogestió.  

Canvi de fase 

Indicadors del 
canvi 

Quan un subjecte està en aquesta fase pot acabar estancant-se i passar directament a la 
setena fase. No obstant, en la majoria dels casos caldrà retrocedir i tornar a la quarta fase 
(encarament, conscienciació i acceptació) per evolucionar en la intervenció o caldrà tornar a 
la segona fase (concreció) per ressituar el pla de treball. Així hi haurà més opcions 
d’aconseguir resultats i de garantir que la situació no es cronifiqui. 

Per tant, caldrà buscar els indicadors que puguin fer pensar que el subjecte comença a sortir 
de la “crisi” i està preparat per tornar a formular la intervenció (només en els aspectes que 
siguin necessaris). Alguns indicadors que ajuden a veure que el subjecte comença a sortir 
de la “crisi” són: 

- El seu discurs no conté tantes lamentacions i els arguments comencen a ser menys
confusos.

- Torna a assumir acords, per petits que siguin, i els executa en el temps marcat.

- S’observen petites evolucions que es mantenen en el temps.

- Comença a valorar i a reconèixer les millores que ha fet i les potencialitats que pot
explotar i reforçar.

- Torna a veure la necessitat de la intervenció (l’ajuda) i la utilitat que en pot treure.

Relació amb 
altres fases 

A part de poder evolucionar cap a la següent fase (estancament), aquesta fase es relaciona 
directament amb la quarta (encarament, conscienciació i acceptació) i amb la segona  
(concreció), ja que són les que ajuden a redefinir i concretar el pla de treball. En aquest cas, 
la relació amb altres fases no és per millorar sinó per retrocedir i tornar a enfocar la 
intervenció, cosa que ajudarà a tornar a enganxar-s’hi. 

El retrocés de fase pot ser parcial o total. Serà parcial en el cas que es valori que el subjecte 
només necessita recordar i redefinir petites metodologies per seguir amb el pla de treball 
marcat; o serà total quan es valori que el subjecte ha de tornar a la segona fase per 
diagnosticar de nou i tornar a consensuar un nou pla de treball més adient a la situació 
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actual. 

Bones 
pràctiques 

S’aconseguirà una bona pràctica si el subjecte aconsegueix superar les regressions i  
aprendre de les adversitats. Per tant, l’encert en la pràctica recaurà en portar a terme el 
guiatge adequat per a cada subjecte. 

Males 
pràctiques 

La relació i el vincle amb el subjecte són bàsics per ajudar-lo a sortir del bucle. Per tant, una 
mala gestió de la relació professional-subjecte suposaria un problema (poc guiatge, poca 
motivació, culpabilització de la situació, etc.). 

*Font: elaboració pròpia.

8.7 Setena fase: estancament de l’evolució 

A la fitxa següent es descriu la setena fase d’una intervenció socioeducativa: 

TAULA 29. Setena fase: estancament de l’evolució 

Títol de la fase Estancament de l’evolució del pla de treball 

Tipus d’intervenció Seguiment del pla de treball 

Breu descripció 

El subjecte pot passar per aquesta fase en diferents moments de la intervenció, però normalment 
apareix quan una bona part del pla de treball s’ha complert i falta poc per estabilitzar-se. Es 
considera que un subjecte està estancat quan deixa d’evolucionar i d’aconseguir objectius però no 
retrocedeix, simplement no avança ni positivament (complint els objectius) ni negativament 
(perdent objectius o aprenentatges adquirits). En aquesta fase no s’assoleix plenament 
l’estabilització ni l’autonomia de la situació, però sí que s’aconsegueix assumir uns objectius 
mínims, cosa que vol dir que es controlen part de les millores pactades.  

La persona/família es pot estancar per un bloqueig davant la intervenció, degut a un 
esdeveniment nou, a una pobresa de capacitats/habilitats o a un sentiment nou envers la 
intervenció. Aquest bloqueig es pot anul·lar treballant els aspectes nous (si és el cas), treballant a 
fons les capacitats/habilitats o revisant el pla de treball. Alhora, si la intervenció fa temps que dura 
pot ser que sigui necessari modificar la metodologia de treball, ja que el subjecte pot haver-se 
acomodat en la manera de fer.  

Aquest estancament pot ser més o menys contraproduent en funció del nivell d’assoliment dels 
objectius del pla de treball. En el cas que l’estancament aparegui quan el subjecte ha assolit el 
80% dels objectius es podria considerar que l’estancament no és tan preocupant com en el cas 
que això passés havent-ne assolit menys del 50%. Si es presenta una situació de bloqueig amb 
menys de la meitat d’objectius assolits, caldrà revisar de forma ràpida el pla de treball. En el cas 
que estigui acomplert el 80% es pot deixar un temps per veure com evoluciona el subjecte i com 
afronta el bloqueig (es pot esperar per veure si sap ressorgir sol de l’estancament, cosa que 
demostraria la seva capacitat de sobreposar-se davant les situacions adverses).   

El perill d’aquesta fase és la cronificació de la situació; és a dir, que el subjecte quedi estancat en 
el pla de treball durant un llarg temps i acabi necessitant contínuament el professional per a 
subjectar la seva realitat. Per això és bàsic treballar per no deixar que la persona/família estigui 
massa temps bloquejada i tornar a formular les intervencions per aconseguir modificar la dinàmica 
i continuar avançant.   

Posicionament del subjecte d’intervenció 

Actitud / 
comportament 

L’actitud i el comportament de la persona/família no és de rebel·lia ni d’impotència, 
simplement és de no-actuació però sense regressions. Ha assolit una sèrie de millores, 
seguint els objectius del pla de treball, que no perd i segueix mantenint. Per tant, continua 
fent esforços per mantenir-se en els objectius aconseguits, però no és activa en acabar de 
generar els canvis que li falten per tancar la intervenció, ja que es paralitza i no evoluciona. 
Es poden sentir còmodes amb la intervenció i amb la relació amb el professional. No 
s’esforcen a millorar per la seguretat que han aconseguit.  

Sentiments / 
emocions 

En aquesta fase són essencials els sentiments i les emocions del subjecte més que l’actitud 
o el comportament. El subjecte té diferents sentiments que fan que es bloquegi i no pugui
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aconseguir els reptes que li queden: 

- Sentiments nous envers la intervenció. Algunes vegades és degut a l’emoció de
veure que estan a punt d’acabar d’assolir els objectius marcats i això els col·lapsa.
A algunes persones/famílies els pot animar a avançar i a d’altres els pot aclaparar
la situació. Quan una persona/família se sent aclaparada necessita reflexionar i
asserenar-se per avançar.

- Assimilació dels canvis. Hi ha persones/famílies que necessiten un temps per
assumir tots els canvis que han anat fent durant la intervenció. Aquests casos
s’estanquen o es bloquegen, perquè han tingut massa canvis en poc temps.
Normalment arriba un dia que s’adonen de tot el que han modificat a la seva vida i
es paralitzen.

- Manca de capacitats. Es poden sentir bloquejats, perquè senten que no poden
avançar més. Pensen que els manquen capacitats o habilitats per millorar i se
senten atrapats per les seves debilitats. Això els genera por i es col·lapsen.

- Esdeveniment nou. Es pot donar el cas que durant el procés del pla de treball
succeeixi un nou esdeveniment a la vida del subjecte que faci que es bloquegi. En
aquests casos, la persona/família necessita assumir el nou esdeveniment i valorar
si és necessari modificar o no el pla de treball.

Qualsevol d’aquestes situacions, i altres, poden bloquejar el subjecte i portar-lo a perdre 
força i estar cansat. 

Activisme / 
passivitat 

En aquest cas, el subjecte té una actitud passiva. És a dir, continua sent actiu per a mantenir 
i conservar totes les millores aconseguides, però alhora és passiu per a continuar 
evolucionant i fer noves millores o avenços.  

Valoració de la fase 

Indicadors de la 
fase 

Un subjecte està en aquesta fase quan es detecta que no hi ha evolució en els objectius, 
però no es perden els resultats obtinguts. Els indicis que ajuden a veure que una persona 
està bloquejada són: no-evolució (no es fan canvis petits ni grans), aparició de nous 
esdeveniments i manca de capacitat per a resoldre’ls, i manifestació de la seva incapacitat 
per avançar (s’adonen de les seves mancances), entre altres. 

Com s’ha dit, aquestes situacions poden ser puntuals. El subjecte necessita un temps de 
reflexió i descans i seguidament torna a entomar el pla de treball i segueix la seva evolució. 
No obstant, quan un subjecte està més de dos mesos sense evolucionar (estancat) és quan 
els resultats finals de la intervenció poden perillar i cal incidir per modificar aquest estat. Si 
això no es fa, el subjecte acabarà cronificant la seva situació i no s’aconseguiran els 
objectius marcats. Aquest fet és especialment preocupant si el subjecte no ha assolit ni el 
50% dels objectius marcats, ja que vol dir que no ha tingut una millora substancial en la seva 
evolució.  

Potencialitats 

La potencialitat més gran d’aquesta fase és que el subjecte no retrocedeix en les millores 
aconseguides i els aprenentatges adquirits. És a dir, està estancat i no fa avenços però no 
perd el que ha aconseguit. A diferència d’altres fases això és molt important perquè 
garanteix que la “parada” en la intervenció no sigui contraproduent per a la persona/família, 
sinó que acaba sent una no-evolució. Per tant, el professional parteix d’una base sòlida de 
conceptes assumits, que li permetrà ressituar més fàcilment la intervenció sense por de 
perdre objectius aconseguits.  

Limitacions 

En el cas del subjecte, l’element limitador en aquesta fase és el bloqueig que li provoca 
l’estancament en l’evolució. El professional ha d’intentar evitar que aquesta situació 
l’estressi, ja que això perjudicarà la relació creada amb la persona/família i la intervenció 
encara es veurà més afectada.  

Tipus d’intervenció 

Elements bàsics 

Com s’ha anat dient, l’estancament pot ser un fet puntual i el subjecte només necessita un 
temps per assimilar tots els canvis que ha anat fent i tornar a enganxar-se al pla de treball. 
O, d’altra banda, pot ser una situació de llarga durada que necessiti un suport especial per 
sortir del bloqueig.  
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En el primer cas, l’element bàsic de la intervenció és el suport i acompanyament al subjecte, 
per tal que es prengui el seu temps de reflexió, tot ajudant-lo a assimilar tots els canvis que 
ha sofert i recordant-li les seves fortaleses per motivar-lo per seguir treballant. Per tant, el 
diàleg i la reflexió crítica de la realitat passada, present i futura entre el professional i el 
subjecte són essencials.  

En el segon cas, el subjecte necessitarà un suport, un acompanyament, un assessorament i 
un guiatge molt més intens i proper. Caldrà analitzar bé quin és el factor que fa que el 
subjecte s’hagi estancat i plantejar el mètode més àgil que l’ajudi a sortir del bloqueig. En 
funció d’aquest factor es podrà intervenir d’una o altra manera:   

- En el cas que el subjecte s’hagi aclaparat per les millores fetes, caldrà oferir-li
espais per entendre els canvis i parlar amb persones o serveis que puguin reafirmar
la importància de les millores que ha aconseguit. També es pot fer l’exercici
d’escriure totes les millores i veure els avantatges que li han comportat (entre altres
tècniques).

- Si el bloqueig apareix quan veu tot el que li falta aconseguir, caldrà ajudar el
subjecte a desmitificar la feina que falta, a racionalitzar-la i a marcar detalladament
accions i temporalitats a fer. D’aquesta manera, desgranant el que falta per
aconseguir, es rebaixen tensions i se’n veu més fàcil l’acompliment.

- En el cas que l’estancament aparegui per la manca de capacitats, s’enfocarà la
intervenció igual que en la sisena fase (retrocés). Caldrà reforçar les capacitats, les
habilitats i les competències positives que té el subjecte i ajudar-lo a trobar
alternatives viables que donin sortida a les seves debilitats. Tot això es pot fer
exercint un guiatge pautat i continuat, donant suport a la persona/família i orientant-
la en tot moment per tal que trobi les seves pròpies alternatives. Cal recordar que
les imposicions mai són assumides com a pròpies i, per tant, no són alternatives
viables ni duradores.

- Si apareix un esdeveniment nou, caldrà analitzar-lo a fons i veure l’envergadura que
suposa per a la intervenció i en quin grau cal modificar-la per afrontar la nova
situació. En funció del resultat de l’anàlisi s’optarà per continuar la intervenció
afegint petites modificacions pactades amb el subjecte o per retrocedir de fases i
tornar a concretar la intervenció afegint el nou esdeveniment (segona fase).

Tot i que els elements de la intervenció puguin ser diferents en funció del motiu que hagi 
provocat l’estancament hi ha diferents factors en la intervenció que són bàsics: exercir un 
guiatge proper i continuat (oferint suport, acompanyament, orientació i assessorament) i 
utilitzar el diàleg com a eina de comunicació que ajuda a generar reflexió crítica i a estimular 
el subjecte per viure noves experiències que l’ajudin a evolucionar. Alhora, cal treballar per 
recordar contínuament els objectius aconseguits, reforçant el treball que ha fet la 
persona/família per aconseguir-los i els avantatges que li porten. Això és important perquè 
en el moment que el subjecte comencés a retrocedir estaria fent una regressió i tornaria a la 
sisena fase (retrocés).  

És bàsic no deixar que aquest estancament duri més de dos mesos. En el cas que això 
succeeixi és important valorar la possibilitat de formular de nou la intervenció, tot i que els 
objectius i els mètodes hagin estat els adequats. Es pot donar el cas que la intervenció 
estigués ben encaminada inicialment, però que el moment vital de la persona/família 
requereixi noves estratègies.  

Posició del 
professional 

El professional ha de mantenir la posició d’altres fases: un guiatge proper, continuat i pautat 
per ajudar el subjecte en els moments de bloqueig. Ha de treballar per reforçar els aspectes 
positius i ajudar a trobar alternatives a les mancances o a les accions que li poden ser 
dificultoses. Ha d’oferir totes les eines i estratègies necessàries per ajudar-lo a desbloquejar-
se i tornar a recuperar les energies i la capacitat per reinventar-se i evolucionar.  

La seva posició ha de ser propera al subjecte i ha d’entendre que pugui presentar un 
col·lapse i aclaparar-se davant la intervenció, però no es poden rebaixar expectatives. La 
feina del professional és ajudar a mantenir el ritme i la dinàmica de l’evolució del subjecte, ja 
que si els dos membres (professional i subjecte) flaquegen no hi haurà opció de tornar a 
encaminar la intervenció. Ha d’oferir diferents alternatives i canviar estratègies per seguir 
mantenint la implicació i la motivació de les persones/famílies cap al procés de millora.   

Direcció de la La complexitat d’aquesta fase no és gaire alta, ja que es parteix de la potencialitat que no es 
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intervenció perden els coneixements i les millores adquirides. L’enfocament de la intervenció ha d’anar 
encarat a desbloquejar la persona/família per tornar a avançar en la intervenció. Per això, el 
professional hi ha de dedicar una intensitat de treball moderada, però ha d’estar molt atent a 
trobar els elements que han portat a l’estancament per poder-ne reduir els efectes.  

Canvi de fase 

Indicadors del 
canvi 

En el moment que es comencen a veure símptomes que el subjecte s’està desbloquejant, és 
a dir que torna a reaccionar, és quan es podrà copsar el canvi de fase. Aquest desbloqueig 
pot presentar signes de millora quan s’observi que l’activisme del subjecte augmenta (va 
aconseguint petits progressos). La reacció positiva envers la intervenció és fàcil de detectar, 
ja que es van aconseguint resultats contrastables.  

Però la persona/família també pot presentar signes d’empitjorament en la intervenció, que es 
donarien quan comença a sentir-se confusa, desorientada, quan no encaixa bé 
l’estancament i apareixen els símptomes explicats a la sisena fase (apatia, confusió, 
desorientació, desànim, cansament...). Això indica que la persona/família està fent un 
retrocés. 

Relació amb 
altres fases 

S’ha explicat que l’evolució que pot fer el subjecte en aquesta fase pot ser positiva (avenç en 
les fases) o negativa (retrocés en les fases). A continuació s’expliquen les diferents 
possibilitats de canvi de fase segons l’evolució que fa la persona/família:  

Estabilització (vuitena fase). Quan el subjecte avança cap aquesta fase és una acció 
positiva, ja que significa que s’ha tornat a enganxar a la intervenció i que evoluciona 
adequadament. Aquesta evolució només es pot donar amb els subjectes que s’estanquen 
quan tenen aproximadament un 80% dels objectius complerts, ja que els queda molt poc 
camí per aconseguir finalitzar el pla de treball. 

Concreció (segona fase). Un subjecte ha de tornar a aquesta fase quan té menys del 30-
40% dels objectius assolits i el seu estancament s’allarga. Segurament serà necessari tornar 
a enfocar de nou la intervenció i revisar les estratègies i els mètodes de treball, ja que 
possiblement no s’adeqüen suficientment al subjecte i al seu entorn.  

Encarament, conscienciació i acceptació (quarta fase). Quan la necessitat de revisar el pla 
de treball és parcial i només s’han de redefinir petites estratègies i mètodes, el subjecte 
retrocedirà fins a la quarta fase. Es faran petites modificacions i es continuarà amb el pla de 
treball marcat. Aquest cas es pot utilitzar quan el subjecte ha assolit més del 40% dels 
objectius.   

Retrocés (sisena fase). En aquest cas l’evolució en la intervenció seria negativa, ja que 
suposaria que el subjecte comença a patir regressions en la seva evolució i comença a 
desorientar-se.  

Impotència conscient (cinquena fase). El subjecte pot estar estancat, però en lloc de 
desbloquejar-se comença a entrar en una “crisi d’impotència” i comencen a aparèixer 
sentiments d’angoixa, por, ràbia... Aquesta situació demostraria que està retrocedint fins a la 
cinquena fase.  

Bones 
pràctiques 

Una bona pràctica seria aconseguir que el subjecte evolucioni positivament i no retrocedeixi. 
No obstant, si l’estancament apareix a l’inici de la intervenció, saber reaccionar i modificar el 
pla de treball serà un signe de dinamisme del professional i una bona actuació. Revisar 
contínuament la pràctica i tornar a formular metodologies o objectius és positiu, sempre que 
es faci a partir de tenir un bon coneixement del subjecte i de l’estat en què es troba davant la 
intervenció.  

En el fons, com s’ha dit en anteriors fases, una situació de “crisi” o “estancament” no és 
dolenta si s’utilitza per enfortir l’estat maduratiu de la persona/família, si l’ajuda a saber ser 
resilient davant les adversitats i si acaba millorant la seva capacitat d’adaptació i 
d’acceptació del canvi.   

Males 
pràctiques 

Es podria considerar que la pràctica no és encertada quan la fase d’estancament es cronifica 
durant molt temps. Per evitar això és essencial l’avaluació contínua i la capacitat de generar 
intervencions dinàmiques i flexibles. 

*Font: elaboració pròpia.
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8.8 Vuitena fase: estabilització de la situació 

A la fitxa següent es descriu la vuitena fase d’una intervenció socioeducativa: 

TAULA 30. Vuitena fase: estabilització de la situació 

Títol de la fase Estabilització de la situació  

Tipus d’intervenció Avaluació del pla de treball 

Breu descripció 

Quan el subjecte està en aquesta fase arriba al final de la intervenció, ja que ha assolit tots els 
objectius marcats, ha après tots els coneixements necessaris i s’ha format en aquelles capacitats, 
habilitats i competències que li mancaven. Ha assolit un millor grau de maduració, ha superat les 
seves dificultats i debilitats, ha après totes les eines i les estratègies que el professional li ha 
ensenyat i ha transformat, canviat i modificat la seva realitat individual i col·lectiva. A més, durant 
el procés ha adquirit nous coneixements que no estaven planificats, gràcies a la interacció i a les 
noves oportunitats vivencials. En aconseguir tot això, es pot dir que el subjecte ha entrat a la fase 
de “recuperabilitat”, que vol dir que està treballant per aconseguir la seva autonomia, 
apoderament i inclusió social sense necessitat del suport continuat del servei.  

En aquesta fase es demostra la maduració que ha adquirit el subjecte mantenint els èxits 
aconseguits durant el procés. La continuïtat de tots els canvis i l’assoliment dels objectius és el 
que realment reforçarà els resultats i és el que permetrà veure el grau de maduració adquirit. Per 
maduració s’entendrà que la persona/família ha adquirit i assumit els objectius marcats i que sap 
autogestionar-se davant els imprevistos donant la resposta més adequada a cada nou 
esdeveniment.  

En aquesta fase, el més important és estar segur que la persona/família ha estabilitzat la seva 
situació. Per això cal seguir amb la intervenció com a mínim tres mesos. Aquest temps ajudarà a 
veure si realment s’han consolidat tots els aspectes treballats i si realment es pot procedir a tancar 
la intervenció. Si el professional tanca la intervenció de seguida que s’ha aconseguit l’últim 
objectiu es corre el risc que realment no estigui assumit ni interioritzat i amb el temps faria que 
apareguessin regressions.   

Posicionament del subjecte d’intervenció 

Actitud / 
comportament 

El subjecte té una actitud totalment activa. L’eufòria d’haver adquirit tots els canvis, objectius 
i aprenentatges marcats fa que tingui un comportament i una actitud de gran vitalitat. 

Sentiments / 
emocions 

La base del posicionament d’una persona/família és en els sentiments i les emocions que 
presenta. El subjecte té una barreja de sentiments positius i negatius. Per una banda 
s’alegra d’haver aconseguit la seva fita i se sent autosuficient, veient que deixarà de 
necessitar la intervenció d’un professional; però per l’altra segueix conservant un sentiment 
d’alerta, de tensió i d’inseguretat per la por de retrocedir o de no saber mantenir el que ha 
adquirit.  

Aquest sentiment d’inseguretat no és dolent, sempre que el subjecte sàpiga gestionar-lo 
correctament i no l’acabi envaint i desestabilitzant. Aquest autocontrol serà l’aprenentatge 
bàsic que el subjecte adquirirà en aquesta fase de “manteniment”. El subjecte necessita 
aquesta fase per afermar el seu creixement personal i la seguretat per a continuar sol.    

Activisme / 
passivitat 

El subjecte està totalment actiu, assumeix les seves pròpies responsabilitats i aprèn a 
evolucionar sense dependre de ningú. 

Valoració de la fase 

Indicadors de la 
fase 

Un subjecte entra en una fase de “recuperabilitat” quan apareixen els indicadors següents: 

- Assoliment dels objectius marcats en el pla de treball.

- Aprenentatge de capacitats, habilitats i competències que mancaven o que
necessitava millorar.

- Grau de maduració en el discurs i en les accions i assumpció de responsabilitat de
la seva realitat.
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- Sap fer autocrítica (d’ell i de la seva realitat) i coneix les seves debilitats i la manera
de fer que no suposin un obstacle.

- Capacitat per trobar solucions a nous esdeveniments, previstos i imprevistos,
donant respostes encertades i beneficioses per a un mateix i per a l’entorn.

- El professional ha ofert totes les eines i les estratègies possibles davant d’una
realitat.

Potencialitats 
El subjecte es veu capaç de tirar endavant sol amb els aprenentatges adquirits. Aquesta 
seguretat i confiança és el què ajuda la persona a mantenir-se i a estabilitzar la situació. 

Limitacions 

La limitació d’aquesta fase rau en el fet que la persona/família no hagi assumit suficientment 
bé la maduració i interiorització de tots els canvis i coneixements apresos. De vegades, el 
subjecte és molt ràpid a treballar tots els objectius marcats, però ho fa sense interioritzar-los. 
En aquesta fase és quan es veurà realment el seu grau d’assumpció i maduració, ja que en 
funció d’això li pot costar més o menys esforços mantenir-se.   

Tipus d’intervenció 

Elements bàsics 

En aquesta fase, el treball més important ja s’ha fet i només cal seguir l’evolució que fa el 
subjecte dels aspectes adquirits. Per fer això, cal una intervenció directa amb la 
persona/família i una intervenció indirecta.  

En la intervenció directa, el professional ha d’oferir tota l’orientació i acompanyament que el 
subjecte i el seu entorn necessitin quan se sentin insegurs davant el manteniment dels 
objectius adquirits. Cal estar al seu costat i vetllar pel manteniment, tot alertant si apareixen 
moments de desestabilització (recordant-los les diferents eines i estratègies que els han 
estat d’utilitat durant el procés de canvi). 

D’altra banda, el professional haurà de treballar amb tots els serveis i les entitats amb les 
quals haurà elaborat el diagnòstic i el pla de treball per seguir l’evolució. Aquests ajudaran el 
professional a observar el grau de maduració que ha adquirit el subjecte respecte de tots els 
canvis plantejats. També ajudarà a alertar en el cas que la persona/família es desestabilitzi. 
Això contribuirà a tenir informació per a treballar a posteriori amb el subjecte.  

Posició del 
professional 

La seva posició és d’observador per assegurar que tots els coneixements s’han adquirit, 
cosa que es farà conjuntament amb els diferents serveis i entitats que estan al costat del 
subjecte.  

Alhora, també ha d’exercir una funció d’orientació i de suport en el moment que el subjecte 
ho necessiti o es consideri necessari, i ha de vetllar l’estabilització dels objectius, a partir del 
recordatori d’aquells aspectes que poden ajudar el subjecte en la seva maduració i donar 
estratègies a les persones per prevenir les recaigudes o retrocessos. El subjecte ha de notar 
i sentir que té el professional al costat i que hi pot recórrer quan ho necessiti, però notant que 
va desapareixent de la seva vida (sense que la persona/família ho visqui amb inseguretat). 

Direcció de la 
intervenció 

En aquesta fase, la intensitat i l’atenció és baixa, perquè tot el treball social i educatiu està 
fet. No obstant, rebaixar la intensitat, l’atenció i la complexitat de la intervenció no vol dir 
desatendre el subjecte, sinó que significa anar reduint la intensitat en favor d’incrementar-ne 
la capacitat d’autonomia. Per tant, la intervenció està totalment centrada en la promoció de 
l’autonomia de la persona/família.  

Canvi de fase 

Indicadors del 
canvi 

L’indicador bàsic d’aquesta fase és el manteniment dels objectius i tots els coneixements 
adquirits. Si tots ells es mantenen més de tres mesos, com a mínim, es pot concloure que el 
subjecte està preparat per a canviar de fase.  

Relació amb 
altres fases 

Normalment quan el subjecte arriba a la fase d’estabilització no acostuma a fer una regressió 
i per tant no té un retrocés en les fases i s’acostuma a tancar la intervenció. Tot i això, cal 
remarcar que el que s’ha estabilitzat són els objectius plantejats en la intervenció, cosa que 
vol dir que si apareixen nous esdeveniments, noves demandes o noves necessitats que no 
han pogut ser ateses durant el procés de treball, es procedirà a tancar el pla de treball assolit 
(novena fase) però caldrà obrir-ne un de nou (primera fase) que significarà tornar a 
començar una intervenció. 
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Quan es valora la necessitat d’obrir un nou pla de treball és important partir altre cop de l’inici 
de les fases (primera fase: coneixença mútua), ja que la realitat i la persona/família estan en 
canvi constant i segurament no es parteix de les mateixes capacitats, habilitats, 
competències, pensaments... No obstant, també cal tenir en compte que el temps necessari 
per a treballar la primera i la segona fase serà més ràpid com més proper sigui el tancament 
i l’obertura dels plans de treball en una mateixa persona/família.  

Bones 
pràctiques 

En una intervenció la relació entre professional i subjecte és intensa i constant. En aquesta 
fase, el professional es va distanciant del subjecte i això s’ha de fer paulatinament i en la 
mesura que l’interessat va assumint autonomia. Fer bé aquesta separació (ni massa d’hora 
ni massa tard) serà la clau d’assegurar la maduració i l’autonomia total del subjecte.  

Males 
pràctiques 

Normalment, quan el subjecte es troba en aquesta fase els membres participants en la 
intervenció es relaxen i, algunes vegades, es deixa de seguir la situació i no es procedeix a 
fer l’avaluació i tancament final. Aquesta situació s’entendria com a mala pràctica, ja que 
igual d’important és començar bé una intervenció com dedicar els esforços a observar el 
seguiment i manteniment de l’evolució. Cal donar molta importància a afermar bé els 
objectius aconseguits per ajudar a reconduir petits desajustaments i garantir més estabilitat i 
autonomia.  

*Font: elaboració pròpia.

8.9 Novena fase: autonomia plena 

A la fitxa següent es descriu la novena fase d’una intervenció socioeducativa: 

TAULA 31. Novena fase: autonomia plena 

Títol de la fase Adquisició d’autonomia plena 

Tipus d’intervenció Avaluació i tancament del pla de treball 

Breu descripció 

Aquesta és l’última fase d’una intervenció. A aquesta fase s’hi pot arribar en dos supòsits: com a 
tancament d’un pla de treball en què s’hagin assolit els objectius però calgui crear un nou pla de 
treball per tractar nous esdeveniments (tornar a començar) o com a tancament total d’una 
intervenció (el subjecte no presenta cap altra necessitat i ha assolit plenament la seva capacitat 
d’autonomia). 

S’arriba en aquesta última fase quan la persona/família ha donat resposta a les seves necessitats 
i ha adquirit tots els objectius, les capacitats, les habilitats i les competències que l’ajuden a viure 
de forma autònoma. La persona està apoderada i ha assolit satisfactòriament tots els objectius, ha 
acceptat la seva realitat i l’ha transformat a millor, ha fet un creixement personal que l’ajuda a 
autogestionar-se i a evitar posteriors moments de crisi, no necessita més ajuda d’un professional i 
sap on i quan buscar ajuda en cas de necessitat. 

Un cop el professional observa tots aquests aspectes s’ha de donar el temps suficient a la 
persona/família per fer una bona avaluació i reflexió del treball fet (també cal incorporar els agents 
i serveis del territori que hagin participat en la intervenció), cosa que ajuda a tancar un cicle i a 
adonar-se de totes les millores i del que ha costat arribar-hi. Per evolucionar tothom necessita 
començar i tancar processos. Per això és important aquesta fase, ja que ajuda a tancar una etapa 
de la vida i a començar-ne una de millor.  

En els casos de persones/famílies amb múltiples necessitats o crònics és difícil arribar a 
aconseguir aquesta fase de plena autonomia (per això costa tant tancar plans de treball al servei). 
En aquests casos l’habilitat del professional recau a elaborar plans de treball més curts i acotats, 
que ajudin a començar i acabar petits processos. Això farà que es vagin veient canvis, que no 
s’enquistin relacions o dinàmiques i que es treballi d’acord amb les vivències i els moments vitals 
de les persones/famílies.  

Posicionament del subjecte d’intervenció 

Actitud / 
comportament 

En aquesta fase la persona/família està totalment receptiva, eufòrica i motivada, ja que se 
sent forta i autònoma per portar les regnes de la seva vida sense ajuda de ningú. Són 
subjectes actius, que dominen la seva realitat, que la saben gestionar i que són proactius en 
les seves relacions i en els diferents àmbits de la seva vida. No esperen orientacions, sinó 
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que saben com actuar i ho executen sense dilacions. Estan apoderats i no tenen dificultats 
per a prendre decisions. Alhora, normalment, les decisions que prenen són encertades i 
saben mesurar les conseqüències dels seus actes, acceptar-les i donar-hi resposta. 

Sentiments / 
emocions 

Normalment no tenen pors ni inseguretats, però quan en tenen saben gestionar-les 
individualment i no afecten el dia a dia ni els projectes de futur. Se senten còmodes i 
estables, sense angoixes ni pressions; amb ganes i forces de dominar la seva vida; i se 
senten capaces de donar resposta a les diferents necessitats que puguin aparèixer. Hi ha 
subjectes que en aquesta fase es troben molt més forts mentalment que altres (segons el 
caràcter o manera de ser), però el més important és que se senten forts per tirar endavant 
sols. 

Activisme / 
passivitat 

Són persones totalment actives, capaces d’enfrontar-se a la realitat soles sense ajuda d’un 
professional.  

Valoració de la fase 

Indicadors de la 
fase 

El professional i el subjecte saben que s’ha arribat en aquesta fase quan fa com a mínim tres 
mesos que el subjecte està en una situació de total recuperabilitat dels temes treballats. 
Durant la fase d’estabilització s’han tingut molt presents els objectius que es perseguien i 
tots aquells aspectes que es volien transmetre al subjecte i s’han anat avaluant i valorant. 
Els resultats d’aquesta avaluació han estat positius i es pot afirmar que el subjecte manté 
tots els coneixements adquirits i els resultats assolits.  

En aquest moment, el professional veu que la seva intervenció ja no té espai i que és la 
persona/família qui ha de continuar mantenint-los i resolent-se les noves demandes. Per 
tant, la continuïtat de les transformacions fetes és motiu per avaluar la intervenció i tancar-la. 
Aquesta fase és el punt culminant que dona valor a tota la feina feta i fa palès a tots els 
participants que la intervenció ha acabat (és el pas final de la fase d’estabilització). 

Potencialitats 

Donar un espai a l’avaluació i al tancament formal d’una intervenció ajuda a donar valor a tot 
el treball i l’esforç realitzat, i ajuda a veure la importància de començar i acabar processos. 
L’autoreflexió conjunta entre el professional i la persona/família ensenya, a través de la 
pràctica, la importància de tancar processos per poder continuar endavant i marcar-se nous 
reptes.  

Limitacions 

Quan les persones/famílies s’han estabilitzat pot ser que considerin que no és necessari 
tornar al servei, ja que volen sentir-se “lliures” i no recordar les vivències que han tingut 
durant la intervenció. No veuen la necessitat d’autoavaluar-se, ja que algunes vegades 
recordar les vivències pot ser dolorós. Tot i que es pot entendre, seria una limitació de la 
intervenció no poder fer el tancament formal, ja que es perd el valor afegit que dona 
l’avaluació: el creixement personal, la maduració i l’aprenentatge dels errors i dels encerts. 

Tipus d’intervenció 

Elements bàsics 

Un cop transcorregut un temps d’estabilització, cal dedicar una estona a fer un balanç i una 
avaluació exhaustiva de la intervenció conjuntament amb la persona/família i els diferents 
agents o serveis del territori que hagin participat. Cal revisar tots els canvis i els objectius 
aconseguits; els que han estat més difícils i que han suposat més esforç; repassar tots els 
aspectes que, encara que no siguin transcendents, caldria continuar millorant sense la 
intervenció del professional; recordar els aprenentatges que són bàsics de mantenir en el 
futur; senyalar els petits aspectes que la persona/família es pot permetre puntualment 
(llicències); i assegurar-se que el subjecte sap detectar els símptomes que poden fer-lo 
caure de nou en la mateixa realitat; i assegurar-se que sabrà demanar ajuda si arriba el 
moment (tant en el seu propi entorn com retornant al servei). Tot això cal fer-ho per reforçar 
l’esperit crític i reflexiu del subjecte i per fer-lo conscient de tot el què ha aconseguit i dels 
aspectes que li queden per treballar.  

Alhora, es parlarà de l’avaluació de la pròpia intervenció: com ha anat, aspectes positius, 
aspectes a millorar, etc. Avaluar no només els resultats sinó també la pròpia intervenció és 
positiu per als dos membres: per a la persona/família l’avaluació és essencial per millorar les 
decisions futures, i per al professional és interessant perquè pot ajudar-lo a avaluar la seva 
pràctica i a millorar futures intervencions.   

Aquesta fase és delicada perquè poden sortir molts dubtes i pors en relació amb la pèrdua 
del vincle i la capacitat per sortir-se’n sols. Per això s’ha de donar importància a tancar el 
procés, per reconèixer el treball fet per les dues parts i donar valor als objectius complerts, 
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cosa que pot donar seguretat i confiança als diferents membres de la intervenció. 

Posició del 
professional 

El professional ha de conduir el diàleg de l’avaluació de la intervenció. Per això caldrà un 
bon treball previ d’anàlisi de tots els aspectes que es treballaran a la sessió d’avaluació 
(elements bàsics) i haurà de pensar la tècnica més eficient per ajudar a fer que el 
protagonista de la sessió sigui la persona/família.  

El professional no ha de fer un monòleg dels resultats que ha percebut, sinó que ha de 
treballar perquè el subjecte faci un exercici de reflexió, avaluació i crítica dels resultats i de la 
intervenció. D’aquesta manera s’ajuda el subjecte a ser conscient de tot el que s’ha 
aconseguit. És important deixar l’espai necessari per avaluar tranquil·lament, ja que si no el 
subjecte no es consciencia realment de les seves potencialitats ni dels aspectes que ha 
d’estar atent de mantenir. Per tant, invertir en avaluació és invertir en futur. 

Direcció de la 
intervenció 

La fase d’avaluació no és complexa ni requereix una gran intensitat, sempre que s’hagi fet 
una avaluació continuada de la intervenció i dels resultats que s’anaven aconseguint. Per 
tant, si ho ha fet d’aquesta manera, el professional no ha de tenir gran dificultat a generar un 
espai per centrar els resultats i avaluar la intervenció. Però, tot i no ser complexa, requereix 
una gran atenció, ja que és important no deixar-se cap aspecte rellevant. L’avaluació és igual 
d’important que qualsevol altra fase, perquè ajuda a entendre tot el que s’ha fet, per a què 
s’ha fet i aprendre a donar-hi valor. En el fons, l’avaluació té un enfocament preventiu 
(aprendre de les vivències millora el futur) i de promoció (es dona valor a la persona i se 
l’apodera).  

Canvi de fase 

Indicadors del 
canvi 

No hi ha cap canvi de fase, perquè és l’última fase del procés. 

Relació amb 
altres fases 

Quan s’arriba en aquest punt i es veu la necessitat de treballar altres aspectes, cal tornar a 
començar el procés i així successivament cada vegada que es tanca un pla de treball.  

Bones 
pràctiques 

La bona pràctica passa per elaborar plans de treball més acotats, que prioritzin les 
necessitats més bàsiques en cada moment i ajustats a la realitat del subjecte. És a dir, els 
plans de treball han de ser factibles, assumibles, concrets i curts. També han d’estar pactats 
amb el subjecte i adaptats a les seves capacitats reals.  

En alguns casos, tancar un pla de treball no vol dir que el subjecte sigui totalment autònom. 
En una intervenció que es cronifica o que apareixen múltiples limitacions o necessitats la 
seva realitat pot estar estancada i costa que evolucioni. Davant d’això és important revisar 
constantment els motius de l’estancament i utilitzar els plans de treball com a eines vives i 
dinàmiques en revisió constant i adaptades a les necessitats i capacitats dels subjectes en 
cada moment. D’aquesta manera, veure que una persona/família va fent petits processos de 
tancament de plans de treball ajudarà a oxigenar el treball al servei i millorarà l’autoestima 
del subjecte. És a dir, en una intervenció de llarga durada la persona anirà passant per 
diferents estadis d’inici i finalització de plans de treball i en tot moment reconeixerà els petits 
avenços. Això evitarà que s’estanquin durant llargs períodes de temps.  

Males 
pràctiques 

Una mala pràctica per part del professional seria obviar aquesta fase i deixar-se emportar 
per la tranquil·litat de veure que la situació s’ha estabilitzat. Com s’ha dit, és molt important 
tancar formalment la intervenció, ja que ajuda a madurar i a aprendre a gestionar processos 
de millora. 

*Font: elaboració pròpia.

8.10 Síntesi de l’apartat 

En aquest apartat s’ha explicat una proposta de fases per les quals passaria una 

persona/família durant un procés d’intervenció i que tenen un efecte en la intervenció i 

en els resultats finals d’aquesta. Per això és important que un professional les conegui 

i que actuï en conseqüència per dinamitzar millor una intervenció i adaptar-la a cada 

persona/família en funció de les vivències i de la realitat que presenta.  
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D’aquesta manera el centre de les intervencions sempre serà la persona i el seu 

entorn i la relació de vincle i de confiança que es crearà entre professional i persona 

serà més propera i activa, cosa que repercutirà positivament en els resultats finals. La 

persona/família notarà que es fa un acompanyament molt més ajustat i eficient des del 

servei i que això li reporta seguretat, confiança i motivació cap al canvi.  

Concretament, doncs, les fases que viuria una persona/família durant un procés 

d’intervenció socioeducativa serien les següents: 

 Primera fase: coneixença mútua. És el moment d’inici d’una intervenció, que

pot venir donat per diferents motius: primera assistència al servei, canvi de

professional o absència de relació amb el servei durant un temps. En aquesta

primera fase s’ha de dedicar esforços i temps a conèixer a fons la persona i el

seu entorn (interessos, expectatives, necessitats...) i treballar perquè coneguin

el servei i el professional (funcionament, límits...). És en aquest moment que es

comença a crear el vincle entre els membres de la intervenció i es genera la

relació de confiança, que seran els elements clau que faran que la intervenció

flueixi correctament.

 Segona fase: concreció de la demanda o de la necessitat. En aquesta fase es

concreten les necessitats i es descodifiquen les demandes explicites i

implícites. S’elabora un diagnòstic social i un pla de treball consensuat i acordat

entre el professional i el subjecte d’intervenció (també es treballa amb els

agents i serveis del territori que tenen una estreta relació i interacció amb el

subjecte). És el moment en què tots els membres de la intervenció reflexionen

críticament sobre la realitat (i es consciencien de quina és) i busquen les

estratègies que s’utilitzaran durant el procés de canvi i millora.

 Tercera fase: negació de la realitat. Per aquesta fase passen les

persones/famílies que no assumeixen la seva realitat i no accepten una

intervenció. Per això neguen la seva realitat i eviten afrontar-la o

responsabilitzar-se’n. Miren de demostrar contínuament una aparent normalitat

de la seva situació, n’exageren els elements positius i intenten ocultar les seves

necessitats o en culpen els altres.

 Quarta fase: encarament, conscienciació i acceptació de la realitat. La

persona/família és conscient de la seva realitat, l’encara i l’accepta. Per tant,

presenta una voluntat i una responsabilitat cap al procés de canvi. Negocia i
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accepta l’acord de diagnòstic i pla de treball i s’inicia l’execució de la 

intervenció socioeducativa. La persona/família està molt activa i implicada en el 

procés i es despleguen tots els suports i recursos necessaris per acompanyar 

la persona i capacitar-la per aconseguir els objectius marcats que permetran la 

seva autonomia plena.  

 Cinquena fase: impotència conscient davant la realitat. En aquesta fase poden

trobar-s’hi les persones/famílies que tot i estar molt implicades i conscienciades

i tot i ser actives en la intervenció socioeducativa, pateixen un o diversos

moments de “crisi d’impotència” que fan que no avancin en l’acompliment

d’objectius. La crisi provoca una situació d’angoixa, ràbia i impotència de la

persona cap a si mateixa, que bloqueja i dificulta l’evolució del procés.

Aquestes crisis es poden reconduir a través d’oferir a les persones/famílies un

bon guiatge, suport i acompanyament.

 Sisena fase: retrocés en l’evolució. Una persona/família entra en aquesta fase

quan se sent confusa i desorientada. Això fa que retrocedeixi en la seva

evolució i suposa haver de ressituar de nou el pla de treball i tornar a treballar

objectius que ja s’havien aconseguit. Si aquest retrocés es dona de forma

puntual només provocarà un petit alentiment del procés, però si la crisi acaba

essent d’identificació amb la intervenció, perdurarà en el temps i la regressió

serà notable i caldrà necessàriament tornar a redefinir seriosament la

intervenció.

 Setena fase: estancament de l’evolució. Quan una persona/família deixa

d’evolucionar sense haver aconseguit tots els objectius plantejats, però no

retrocedeix, es considera que està a la fase d’estancament (no avança ni

positivament ni negativament). Aquesta situació pot ser provocada per un

bloqueig promogut per un esdeveniment nou, una dificultat en les capacitats o

habilitats de la persona/família o un sentiment nou envers la intervenció.

 Vuitena fase: estabilització de la situació. La persona/família ha assolit tots els

objectius i aprenentatges acordats, ha après tots els coneixements que se li

podien transmetre i s’ha format en capacitats i habilitats que li mancaven. És a

dir, arriba al final del procés de canvi havent aconseguit l’apoderament

necessari per viure de forma autònoma sense la necessitat de suport per part

del servei. La persona/família entra a la fase de recuperabilitat que significa
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mantenir durant un temps, de forma estable, els canvis aconseguits i saber 

gestionar de forma correcta els nous esdeveniments que apareixen.  

 Novena fase: autonomia plena. S’arriba a l’última fase quan la persona/família

ha sabut estabilitzar la seva situació (vuitena fase) i ha fet un creixement

personal que l’ajuda a gestionar les noves necessitats de forma autònoma i

positiva. En aquesta fase s’avalua la intervenció i se’n fa un balanç crític per

aprendre’n i per tancar així correctament el procés de treball. Aquest tancament

pot ser definitiu o parcial per iniciar un nou pla de treball que suposarà

començar altre cop un procés de canvi amb nous objectius a acordar.
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CINQUENA PART. CONCLUSIONS FINALS

En aquest apartat final de la tesi es presenten les conclusions entorn de l’objecte 

d’estudi i es valora l’afirmació de la premissa i la hipòtesi amb els resultats de la 

recerca. Una vegada fetes les últimes reflexions s’apuntaran diverses línies de treball 

que es podrien seguir en futures investigacions.  

9. Últimes reflexions

En aquesta tesi s’ha volgut emfatitzar la idea que la persona i el seu univers temàtic i 

lèxic (entorn) esdevinguin centrals en els SS-SBAS i en les intervencions 

socioeducatives que s’hi realitzen. S’ha treballat la importància que hi tinguin un rol 

actiu i participatiu (la persona és la protagonista i experta de la seva realitat), mentre 

que el professional té el rol de guia, facilitador i col·laborador. S’ha apostat per 

reflexionar sobre les necessitats sense posar tant l’accent en les problemàtiques o 

febleses de les persones i de l’entorn, i s’ha mirat d’enfocar les intervencions en positiu 

donant valor a les potencialitats, habilitats, oportunitats i capacitats.  

En tot moment s’ha explicat la necessitat de generar processos de canvi i millora 

donant pes a l’acompanyament, al suport i a l’avaluació contínua, i treballant per la 

conscienciació crítica de la realitat, per aconseguir l’apoderament i l’autonomia de les 

persones, famílies, grups i/o comunitats. També s’ha posat èmfasi en altres aspectes 

com la relació i el vincle entre el professional i la persona (donant importància al diàleg 

i a l’escolta activa), el reforçament de la motivació, el compromís i la responsabilitat per 

al canvi, la importància de respectar els ritmes de canvi de les persones, i la necessitat 

de treballar tenint com a base un bon diagnòstic social i utilitzant els plans de treball 

com a guies consensuades per orientar la intervenció socioeducativa.   

Teòricament tothom pot compartir aquestes idees, però les conclusions de la recerca 

mostren que a la pràctica no s’està prou atent a les persones, que es prioritza la gestió 

de prestacions al suport socioeducatiu, que es treballa per resoldre problemàtiques a 

partir de demanda-resposta puntual, i no es fa prou treball amb l’entorn (entre altres 

coses). El dia a dia del treball fa que els professionals puguin descuidar el més 

important, que és donar el protagonisme a les persones, reforçar les capacitats en 

detriment de les debilitats, o treballar en favor de l’apoderament i de l’autonomia.  

Aquests elements són la veritable essència dels SS-SBAS i es veuen afeblits per la 

pressió del dia a dia, per la necessitat de la resposta ràpida, per l’estructura dels 

serveis i per la metodologia de treball que s’utilitza. Així, doncs, al llarg de la tesi s’ha 
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demostrat que l’afirmació de la hipòtesi és un dels reptes clau per millorar la pràctica 

socioeducativa i els seus resultats.  

A l’apartat 6 de la tesi («Conclusions i reflexions personals») hi ha les conclusions i les 

reflexions sobre el contingut de l’objecte d’estudi, i en aquest apartat final es concreta 

l’encert de la premissa i de la hipòtesi de la recerca.  

La premissa i la hipòtesi partien d’unes inquietuds personals i professionals sobre el 

tipus d’intervenció socioeducativa que s’està fent a SS-SBAS. Els dubtes que tenia a 

l’inici giraven entorn del marc institucional, de les intervencions que es fan i de les 

persones que s’atenen. Aquests tres elements interrelacionats em van portar a 

formular aquesta premissa: 

Els SS necessiten un canvi de model de treball i d’organització per poder 

donar resposta a les necessitats actuals de les persones i atendre la nova 

realitat social de la població. Davant la complexitat social actual, el model 

d’atenció i d’intervenció ha d’estar centrat en la persona i en el seu 

univers (entorn), per tal de garantir unes intervencions més adaptades a 

cada un/a, i a les seves necessitats, i donar així una resposta més 

adequada. 

I aquesta hipòtesi de recerca: 

Els resultats d’una intervenció socioeducativa millorarien si l’enfocament 

de la intervenció se centrés en la persona i en el seu univers temàtic i 

lèxic. 

Tot el contingut de la tesi ha girat entorn dels elements clau que podien ajudar a 

valorar la premissa i la hipòtesi: els SS, la intervenció socioeducativa i el subjecte 

d’intervenció. Treballar sobre aquests elements era bàsic per valorar l’estat dels SS i 

valorar si una intervenció podia millorar si el seu enfocament se centrava sobretot en la 

persona i en el seu univers (entorn). Per això es va veure necessari començar per 

conèixer l’opinió general dels SS per, seguidament, anar concretant la forma de 

treballar dels SBAS. 

Considero que les informacions i les dades extretes de les entrevistes són molt 

interessants i posen per escrit les preocupacions, els reptes bàsics i la manera de 

treballar dels SS-SBAS. Com es pot veure a la tesi, ha quedat palesa la necessitat de 
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reformular el model de SS i de SBAS, cosa que implica directament la necessitat de 

millorar l’enfocament que s’està donant a les intervencions.  

En aquest sentit, totes les opinions van lligades a la necessitat de donar protagonisme 

a les persones i d’apostar per la seva participació i activisme en els serveis i en les 

intervencions. Aquests elements són precisament l’aposta que fa la hipòtesi de la 

recerca quan afirma la necessitat que l’objectiu principal de les intervencions sigui la 

persona i el seu univers (entorn). Per tant, es pot concloure que el corrent teòric i 

pràctic actual marca una necessitat de canvi dels SS-SBAS, que ha d’anar en sintonia 

amb l’afirmació que avala la hipòtesi d’aquesta recerca.  

A continuació es detallen algunes de les afirmacions que conté la tesi i que porten a 

validar la premissa i la hipòtesi de la recerca i a demostrar-ne l’encert: 

- Les persones usuàries no participen dels serveis quan en són els principals

protagonistes i els primers interessats, cosa que provoca que els serveis no

estiguin adaptats a les veritables necessitats de les persones. Per tant, en

aquests moments no s’està oferint una resposta adaptada a les persones i això

fa que els resultats de les intervencions se’n ressentin.

Per això és necessari trobar les eines i les estratègies que afavoreixin la

implicació i la participació més activa de les persones i el seu entorn en les

intervencions, cosa que pot afavorir l’apoderament i l’autonomia (resultats

òptims de qualsevol intervenció).

- Els professionals no poden dedicar tot el temps que seria necessari a l’atenció i

al coneixement de les persones (diagnòstic, valoració, suport...) degut a

l’organització dels serveis, a l’augment de les demandes i a l’increment de

tràmits d’ajudes i prestacions socials. Això fa que, algunes vegades, els

professionals estiguin més pendents de la tasca que han de fer que no de la

persona (com està, què sent i què està vivint), cosa que debilita la intervenció.

- L’enfocament de les intervencions a SBAS està dirigit sobretot a la gestió de les

prestacions i les ajudes. Una intervenció socioeducativa no és del tot útil per

garantir l’autonomia plena de les persones quan està centrada només en la

problemàtica o en les demandes explícites, perquè d’aquesta manera només

es pot donar resposta a una situació o necessitat concreta, puntual i immediata.

La priorització de la gestió de les prestacions i ajudes va en detriment del

treball social i educatiu amb les persones i famílies.
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Aquesta tendència va canviant a poc a poc, ja que es veu la necessitat de fer 

un treball més socioeducatiu, amb visió de futur i amb un enfocament integral. 

Això s’acosta més a l’afirmació que fa la hipòtesi de la recerca: posar la 

persona i l’entorn com a objectiu central de la intervenció. 

El model de treball que s’utilitza és clau per generar efectes positius o negatius 

en els resultats d’una intervenció. Per això es veu la necessitat de centrar les 

intervencions en un treball socioeducatiu que tingui la base en una visió 

sistèmica de la família i de la comunitat, i que posi l’accent en la prevenció 

(apostant per les capacitats i no per les dificultats). 

Ser més propers a les persones ajuda a prendre consciència del motiu de fer 

un canvi, de les conseqüències de mantenir una realitat, i millora la confiança i 

el diàleg amb el professional. D’aquesta manera les persones acaben veient 

els serveis com un espai de col·laboració, de suport i d’acompanyament, cosa 

que facilita el treball i els seus resultats. 

- Per garantir una intervenció de més qualitat és necessari modificar el focus

d’atenció i passar de centrar el treball en resoldre problemàtiques (demanda-

resposta) a capacitar les persones. Per aconseguir la plena autonomia, tant de

les persones com dels grups com de la comunitat, és essencial fer un treball

més educatiu i social encarat a la capacitació i l’apoderament.

Tot i que les problemàtiques poden ser generadores d’una demanda, això no

impedeix que l’enfocament de la intervenció posi en el punt central la persona i

el seu entorn i que aposti per treballar la capacitació, la inclusió i

l’apoderament.

S’ha de fer un treball de seguiment més proper a la persona, basat en el suport

i l’acompanyament, millorant el coneixement de les seves necessitats i

adaptant-hi el servei. S’aconseguiran resultats més bons fent un treball més

intens que enriqueixi la persona.

Normalment, una intervenció no pot anar malament quan s’ha establert un bon

vincle amb la persona i quan se li ha donat protagonisme, ja que això esperona

la seva participació i implicació i per tant garanteix més apoderament. Per això

és important que el pla de treball estigui ajustat a la realitat de cada persona i

que sigui dinàmic, perquè les persones i la situació que presenten canvien

constantment. Així doncs, l’element essencial d’una intervenció és conèixer bé

la persona, posar-la al centre de la intervenció i treballar amb el seu entorn i
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amb la comunitat. Això ajudarà a ajustar contínuament les intervencions i a 

aconseguir més efectes positius.  

- Manca consens tècnic sobre la tipologia de persones que s’atenen a SBAS,

cosa que repercuteix en el nivell de coneixement que se’n té. El coneixement

de la persona depèn de la realitat que presenta, del temps de treball que té el

professional per dedicar-se al cas, de la metodologia de treball que s’utilitza,

del vincle creat, o de les demandes que fa la persona. Cal definir més què i

com es treballa per afinar millor les intervencions.

Per tant, és necessari incrementar el coneixement que es té de la persona i del

seu entorn per enfocar millor les intervencions (tipologia, grau de risc,

vivències, sentiments, aspectes cognitius...), cosa que tindrà un efecte positiu

en els resultats finals.

- L’entorn de les persones es treballa poc. Cal esforçar-se per millorar el

coneixement del conjunt familiar i de l’entorn proper, ja que són elements

bàsics i imprescindibles a l’hora d’engegar un procés d’ajuda. La vinculació

amb l’entorn familiar i social és clau per garantir la socialització i la pertinença a

la comunitat, cosa que garanteix el benestar i la qualitat de vida de les

persones. Els processos d’ajuda només són eficaços quan hi ha un

coneixement profund i per igual tant de la persona com del seu entorn.

- La situació de crisi ha portat a un debilitament dels SS-SBAS i ha provocat que

els serveis presentin més debilitats que fortaleses. Per tant, es fa necessari que

els SS-SBAS s’adaptin a les noves realitats i necessitats de les persones,

deixant de treballar en la urgència permanent i començant a reformular

l’essència dels serveis. Cada vegada hi ha més professionals, organitzacions i

experts que aposten per la necessitat d’un canvi de model, i més persones que

s’estan organitzant per reclamar drets personals i socials que no tenen

garantits.

Tots aquests elements reforçarien la idea que els SS-SBAS han de centrar la seva 

mirada en les persones si volen evolucionar i donar cobertura a les necessitats reals 

de la població. En conseqüència, aquest ajustament garantirà uns resultats més bons 

de les intervencions.  

Tot i això, com s’apuntava a l’anàlisi de dades (apartat 5 de la tesi «Anàlisi de dades 

de la recerca»), no totes les intervencions poden tenir resultats positius, sinó que hi ha 

molts factors que poden distorsionar-ne els resultats encara que el model i la 
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metodologia de treball siguin correctes i encertats. Essent conscients d’això, penso 

que la clau de tot el que s’ha comentat és treballar per assolir la màxima qualitat i 

domini d’una intervenció que ajudi la persona o família a treballar per aconseguir el 

màxim nombre possible de canvis i millores. Crec que la forma de treball explicada 

s’adapta i s’apropa més a les persones i això fa que s’aconsegueixin millors resultats 

per petits que siguin.  

Es pot concloure que tot i que la importància d’enfocar les intervencions en les 

persones està present en la ideologia del treball social, en la legislació i en les 

metodologies de treball utilitzades, en el fons manquen mesures reals i d’aplicació 

pràctica que ho garanteixin i, per tant, és un dels reptes que tenen els SS. Així doncs, 

la hipòtesi de la recerca és la clau del futur model de treball dels SS-SBAS, que 

ajudaria a fer-los evolucionar i a adaptar-los a la realitat actual i futura.  

A part de tot el que s’ha comentat, la tesi aporta altres elements. Les conclusions 

demostren que els professionals o persones expertes de diferents territoris, titulacions 

professionals, experiències, coneixements o organització territorial, tenen visions, 

preocupacions i reptes similars, cosa que ha permès que, tot i les diferències, s’hagin 

pogut generalitzar moltes reflexions i d’aquesta manera s’ha pogut posar de relleu 

l’estat actual dels SS. Ha quedat constatada la sintonia d’opinions que hi ha dins de 

l’àmbit social, cosa que és un bon punt de partida per treballar en favor de la millora 

dels serveis. A continuació, s’assenyalen de forma resumida diferents elements que 

aporta la recerca:  

- Una radiografia aproximada de l’estat dels SS: fortaleses, debilitats, reptes i

preocupacions (opinions i postures); i la valoració de l’aplicació de la Llei

12/2007 de SS quasi 10 anys més tard de la seva aprovació.

- Una descripció de les prioritats de treball a SBAS (gestió, direcció, enfocament

del servei i de les intervencions, i model organitzatiu), per tal de conèixer quin

és l’estat actual del servei davant les necessitats creixents de la població.

També es valora el servei en relació amb el tipus d’intervencions que s’hi fan,

les metodologies i eines de treball que s’utilitzen, les persones que s’atenen,

els punts forts i febles del servei, els reptes que ha de perseguir, els elements

clau de la intervenció (diagnòstic, pla de treball, avaluació...), els debats

pendents, etc. Tots aquests elements són clau per afavorir o desafavorir una
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intervenció socioeducativa i per això és necessari conèixer-los i aprofundir-hi 

per ajudar a millorar les intervencions.  

- Diverses idees de quina hauria de ser la base o els elements clau per apoderar

els SS i per crear un model d’atenció i d’intervenció diferent. També s’explica

com hauria de ser l’essència o l’objecte de treball de SBAS, concretant com es

podria portar a terme una mirada del treball més centrada en la persona i en el

seu entorn, per tal de donar resposta pràctica a l’acompliment de la hipòtesi de

la recerca. Alhora, s’assenyala com hauria de canviar la formació i el suport als

professionals per adaptar-se a aquesta visió diferent del treball.

Tots els elements que s’aporten poden ser un punt de partida que faciliti la

reflexió i el debat sobre el model de serveis. La manera de treballar que

s’explica pot aportar un millor ajustament de les intervencions socioeducatives

a cada persona. Això n’augmentarà la participació en el procés de canvi i els

donarà seguretat i control durant la intervenció, cosa que afavorirà uns resultats

millors. Quan la persona o família nota que l’acompanyament està ajustat a ella

i que pot controlar i decidir sobre la seva vida, és més fàcil que vulgui treballar

per millorar-la.

- Una explicació de la tipologia de persones que s’està atenent a SBAS i com ha

canviat el perfil durant els anys, concretant-ho amb una nova proposta pròpia

de les tipologies i explicant com enfocar la intervenció en cada una d’elles.

També es presenta una proposta de fases per les quals passaria una persona

al llarg d’una intervenció, que pot fer modificar-ne l’interès, la motivació,

l’acceptació i la implicació.

Conèixer millor les persones i les vivències que tenen durant el procés de canvi

pot ajudar a entendre-les millor i d’aquesta manera ajustar la dinàmica de la

intervenció per garantir més eficiència del treball, cosa que revertirà

positivament en els resultats finals.

- Elements pràctics que poden ajudar a millorar una intervenció (bones

pràctiques): actitud i posició del professional, gestió del temps i del cas, creació

del vincle entre professional i persona, etc.

- La visió dels professionals sobre quines vivències perceben que tenen les

persones ateses. La descripció de les vivències pot ajudar a ser més

conscients de com veuen les persones els SS-SBAS i intentar reconduir-ho en
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positiu. A més, s’apunten diferents estratègies que poden facilitar unes 

vivències més agradables i positives per a les persones.  

Tots aquests elements volen ajudar a enfortir i complementar la capacitat diagnòstica i 

metodològica dels professionals, i contribuir a aportar descripcions, reflexions i 

opinions que ajudin a enriquir el contingut teòric i idees per a la millora de la pràctica 

dels SS-SBAS, amb una mirada que ajudi a conèixer, entendre i comprendre millor les 

persones i el seu univers (entorn). 

Per finalitzar, penso que la tesi fa un treball aprofundit d’anàlisi i reflexió sobre els SS i 

sobre com enfocar el treball en l’àmbit social (concretant-ho a SBAS). Les conclusions 

de l’anàlisi de dades (apartat 6 de la tesi «Conclusions i reflexions personals») crec 

que expliquen molt bé la situació actual dels SS i dels SBAS, i ajuden a veure tots els 

elements que caldria debatre i aprofundir per millorar el treball que s’està fent des dels 

serveis.     

Com he dit, penso que la recerca és important per ajudar a reflexionar sobre com 

estan els serveis i cap a on es vol anar. Com diu Pelegrí, els SS formen part d’una 

disciplina incipient que (2010: 68) “(...) malgrat reconèixer l’avenç produït en les 

darreres dues dècades, es tracta d’un sector disminuït, desemparat, feble i marginat”. 

Per tant, la feblesa teòrica i pràctica dels SS és una realitat i per això penso que és 

bàsic elaborar recerques com aquesta que ampliïn els coneixements teòrics de l’àmbit 

i ajudin a donar-hi més valor. A més, crec que la tesi és interessant perquè ofereix 

reflexions des de diversos punts de vista (professionals i experts) a través de persones 

que viuen en diferents zones del país.    

En els apartats on he aportat la meva opinió personal,27 em satisfà haver pogut 

confeccionar i ordenar totes aquelles idees, reflexions i propostes que he considerat 

útils per millorar els SS, els SBAS i la pràctica professional (des d’aspectes més 

teòrics fins a exemples pràctics). No hauria pogut fer-ho sense combinar el treball 

d’investigació amb els anys d’experiència professional al sector. M’agradaria que el 

contingut de la tesi ajudés altres professionals a entendre i comprendre millor els SS, 

les persones que s’atenen i la pràctica socioeducativa que s’està fent (tal com m’ha 

passat a mi fent la tesi).  

27
 Apartat 6.2 «Reflexions personals», apartat 7 «Nova proposta de tipologia de persones susceptibles a ser ateses al 

servei i enfocament de la intervenció socioeducativa» i apartat 8 «Proposta de fases per les quals passaria una persona 

o família durant un procés d’intervenció socioeducativa».
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Tot i això, sóc conscient que les diferents opinions i les conclusions de la tesi poden 

generar debat o controvèrsia, ja que pot tenir adeptes o detractors segons la manera 

d’entendre el treball social que té cada professional o expert. En el fons, la persona 

que acabi llegint la tesi n’agafarà la part que més li interessi o aquella que doni 

resposta a les seves inquietuds, i en modificarà o adaptarà les parts amb les quals no 

està d’acord. Voldria pensar que amb els anys això enriquirà el contingut de la tesi i 

ajudarà a crear debat i coneixement. Amb el temps això demostrarà si el contingut 

treballat ha acabat sent útil o no per a la professió.  

9.1 Línies d’investigació futures 

Com s’ha anat dient, per a l’àmbit social és molt necessari que s’investigui, es debati i 

es reflexioni críticament sobre els SS, per tal de potenciar l’evolució del sistema i 

evitar-ne l’estancament o el retrocés davant les noves realitats o necessitats de la 

població. Al meu entendre, el contingut que s’ha treballat en aquesta tesi aporta moltes 

idees i reflexions interessants en les quals es podria aprofundir en posteriors 

recerques, cosa que contribuiria a l’enriquiment teòric i pràctic dels SS.  

A continuació s’aporten futures línies d’investigació o d’estudi directament relacionades 

amb l’enfocament d’aquesta tesi que ajudarien a seguir aprofundint en l’objecte 

d’estudi, la premissa i en la hipòtesi: 

- Creació d’un nou model de treball a SS i també a SBAS. La tesi aporta els

elements bàsics per apoderar aquests serveis, però seria necessari recollir

totes les propostes que s’estan treballant en el camp social entorn del nou

model (programes d’atenció social i sanitària, model centrat en la persona...),

analitzar-les, contrastar-les i configurar una nova manera d’entendre, de fer

funcionar i d’organitzar els SS-SBAS que sigui consensuada i acceptada per

tots els agents implicats i pels diferents territoris. En aquest sentit és important

treballar a fons la relació entre els SSB i els SSE per evitar desajustaments en

un futur model.

- Contrastar a la pràctica les propostes de millora que aporta la tesi (Quarta part

de la tesi «Propostes per millorar la intervenció socioeducativa als SBAS»). Les

propostes explicades són fruit de la meva experiència, de la recerca

bibliogràfica i de les informacions obtingudes a les entrevistes, però seria

interessant seguir aprofundint en aquestes propostes a través de la creació de

grups de discussió per reflexionar sobre el contingut i per fer diferents



~ 309 ~ 

experiències pràctiques per contrastar les propostes amb la realitat del treball 

amb les persones.   

Per tant, el tema és suficientment important per crear línies d’investigació 

concretes per a cada una de les dues propostes de millora i per aportar nous 

elements, com ara la creació d’instruments i d’eines per ajudar els 

professionals a aplicar la teoria, la concreció de més estratègies i metodologies 

de treball que siguin útils per als professionals, etc.   

- Crear un grup de control de persones usuàries per estudiar la visió i l’opinió que

tenen del sistema, dels SS, de la intervenció i dels professionals. La major part

de les investigacions se centren en les opinions dels professionals i dels

experts (com és també el cas d’aquesta tesi) i seria interessant fer un pas més i

conèixer la valoració que en fan els protagonistes.

La tesi va desestimar conscientment aquesta opció, ja que l’interès principal es

va centrar a conèixer en profunditat la visió i l’opinió de professionals en actiu i

experts reconeguts en l’àmbit dels SS, però seria molt interessant continuar la

recerca introduint una línia de treball enfocada a donar veu als protagonistes de

la intervenció.

Es podria partir de preguntes similars a l’entrevista que s’ha fet en aquesta

recerca per veure la llunyania o la proximitat dels resultats segons qui emet la

resposta (professionals, experts o persones usuàries). Com s’ha dit, s’ha de

treballar per donar protagonisme als interessats i la millor manera de fer-ho és

donant-los veu. Això ajudaria a conèixer la verdadera realitat i a poder enfocar

millor un nou model de SS, a més d’enriquir aquesta tesi.

Qualsevol de les recerques que es puguin fer en el marc dels SS seran bones per 

afavorir una de les grans preocupacions de l’àmbit que és la necessitat de crear 

discurs teòric, d’explicar les pràctiques i experiències que existeixen, i d’investigar i 

escriure sobre els SS. 

A part d’aquests temes que ajudarien a seguir investigant entorn de l’objecte d’estudi, 

la tesi apunta altres continguts que seria interessant de debatre i reflexionar en el marc 

d’una recerca o en espais de discussió i consens. Penso que qualsevol dels paràgrafs 

de l’apartat d’anàlisi de dades (apartat 5), de les conclusions (apartat 6) o de les 

propostes (apartats 7 i 8) conté suficients elements per generar diferents espais de 

debat.  
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Per acabar, doncs, m’agradaria apuntar els continguts més interessants amb els quals 

caldria seguir treballant per contribuir a la innovació dels SS-SBAS: 

- L’avaluació i la recollida de dades (registre de dades i recollida d’informació)

com a elements clau per a la millora dels SS i de les intervencions

socioeducatives. Cal crear eines senzilles que ajudin els professionals a

avaluar el servei i les intervencions (d’una forma ràpida i fàcil) i utilitzar els

resultats en favor de la millora contínua.

- Utilitzar la comunicació externa com a eina de transparència, de difusió dels

serveis, i com a mitjà per desmuntar falsos rumors o prejudicis. Per això calen

plans de comunicació reals i una aposta clara per aquest tema (més enllà de la

creació de pàgines web o xarxes socials).

- Incorporació de les noves eines tecnològiques i les noves formes de relació

virtual al dia a dia dels professionals. Actualment les persones es relacionen

més de forma virtual que presencial, així que cal treballar per veure com

incorporar aquesta tendència als centres de treball.

- Revisió de la formació universitària, postuniversitària i laboral dels professionals

per adaptar-la a un model de SS-SBAS diferent, posant especial atenció a la

combinació d’aprenentatges del saber (coneixements), saber fer (pràctica) i

saber ser (aptituds, actituds i habilitats).

Finalment, animaria qualsevol professional en actiu o estudiant a fer recerca, ja que, 

tot i les dificultats que comporta fer-la quan la teva activitat principal és una altra, ajuda 

a enriquir-se professionalment, a dotar-se de discurs teòric, a argumentar millor les 

idees i a afermar la pràctica professional; alhora es col·labora (modestament) a crear 

contingut teòric en l’àmbit en què es treballa i a generar debat o noves idees a d’altres 

professionals.  
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Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència 

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 

Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

local 

Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya (2010-2013) 

Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-

2016 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5910/1/%20ALT_01_15.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5910/1/%20ALT_01_15.pdf
https://www.researchgate.net/publication/232549776
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Altres 

GRUP DE RECERCA EN ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA. «Informe interpretativo 

de los resultados: competencias emocionales y vinculación con el trabajo de los 

educadores/as sociales». [Barcelona: Universitat de Barcelona] (2016). 
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GLOSSARI

Acompanyar. Donar suport, escoltar, guiar i estar proper a una persona, família, grup 

o comunitat durant un procés de canvi o transformació (Miller i Rollnick, 2015: 537).

Apoderament. Procés pel qual una persona o un grup social adquireix o rep els 

mitjans per enfortir el seu potencial i guanyar poder i control sobre les seves vides 

(DSS, 2010; i Morata, 2014: 17). 

Autonomia. Capacitat de la persona per prendre les seves pròpies decisions i per 

suportar la pressió del seu entorn davant les decisions preses, així com capacitat per 

resoldre els seus propis problemes (Granados i Mudarra, 2010: 468). 

Bona pràctica. Forma de fer coherent, de qualitat, amb resultats òptims i que 

compleix amb els principis ètics i deontològics d’una professió (Lucea et al., 2012: 17). 

Canvi. Modificació o variació en la direcció o la naturalesa d’una realitat, un procés, 

una manera de fer o una estructura (De Robertis, 1988: 115). 

Competència. Coneixements, destreses i actituds necessàries que serveixen per 

donar una resposta idònia davant una demanda o realitat social complexa (Granados i 

Mudarra, 2010: 468). 

Empatia. Capacitat de comprendre, entendre i reflectir les emocions i els sentiments 

de les persones (Miller i Rollnick, 2015: 539 i 540). 

Estat del benestar. Responsabilitat de l’estat per garantir com a dret social un nivell 

de vida mínim i acceptable per a tots els ciutadans (Pelegrí, 2011: 66). 

Intervenció social. Actuació que es duu a terme per a prevenir, modificar o resoldre 

una situació de risc social (DSS, 2010). 

Intervenció social i educativa. Conjunt d’actuacions pedagògiques, metodològiques, 

motivacions, etc., desenvolupades en el marc d’un projecte d’educació no formal, amb 

l’objectiu de donar resposta a necessitats d’integració social, d’adquisició d’habilitats 

socials i relacionals bàsiques, i de millora de les condicions de vida de les persones 

(Lucea et al., 2012: 17). 

Mètode. Manera de fer o d’ensenyar una cosa seguint determinats principis i un ordre. 

En el treball social el mètode és la manera com actuen els professionals al llarg d’una 

intervenció socioeducativa (De Robertis, 1988: 111). 
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Metodologia. És la manera com s’utilitzen els mètodes (Della Porta i Keating, 2013: 

41). 

Model teòric. Una representació abstracta d’un fenomen, realitat o terme que 

proporciona uns punts de referència a fi de ser reproduïts, imitats i/o millorats (Della 

Porta i Keating, 2013: 384; i Campanini i Luppi, 1991: 15). 

Necessitat. És tot allò que cal a una persona o un grup de persones per garantir-ne el 

benestar (físic, material, emocional, psicològic, social...) i la qualitat de vida i que si li 

manca pot produir desequilibris i generar una situació de vulnerabilitat personal o 

social (López-Cabanas i Chacón, 2003: 12; i Diccionari.cat). 

Objectius. Els canvis i les millores que es volen aconseguir com a conseqüència d’un 

procés d’ajuda (Fantova, 2012: 71). 

Prevenció. Conjunt de mesures, condicions i actuacions que ajuden a garantir el 

benestar de les persones i a protegir-les d’alteracions o trastorns personals o socials 

(Nogué et al., 2009: 25; i López-Cabanas i Chacón, 2003: 114). 

Problemes socials. Un problema social apareix quan un nombre significatiu de 

persones identifiquen i reconeixen una situació social com a no desitjada i són 

capaces de transmetre aquesta percepció a altres persones (López-Cabanas i 

Chacón, 2003: 17). 

Qualitat de vida. Quan una persona té garantit el seu benestar psicològic, la promoció 

social, la participació social, l’autorealització i una bona qualitat ambiental (Montenegro 

et al., 2011: 78). 

Resiliència. Capacitat d’una persona de superar els efectes negatius d’una adversitat i 

sortir-ne reforçat (Melillo et al., 2006: 63). 

Serveis bàsics d’atenció social. Conjunt organitzat i coordinat d’accions 

professionals amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les 

persones (Decret 142/2010 pel qual s’aprova la Cartera de SS). 

Serveis socials. Conjunt de serveis i d’intervencions que tenen com a objectiu garantir 

les necessitats bàsiques i el benestar de les persones, per tal d’aconseguir el 

manteniment de la seva autonomia personal i promoure el desenvolupament de les 

seves capacitats personals. Són un dels sistemes de l’estat del benestar, 

conjuntament amb els altres grans sectors de responsabilitat pública: educació, salut, 

ocupació, pensions i diverses prestacions econòmiques de la Seguretat Social, i 
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protecció social en relació amb l’habitatge (Pelegrí, 2011: 32 i Preàmbul III de la Llei 

12/2007 de SS). 

Serveis socials bàsics. Són els serveis de primer nivell d’atenció dels SS, que inclou 

els SBAS, els serveis d’atenció domiciliària, els serveis de menjadors socials, els 

serveis de centres oberts, i els serveis residencials d’estada limitada (Pelegrí, 2011: 

40). 

Serveis socials especialitzats. Són els serveis que es dirigeixen a col·lectius amb 

necessitats especials que requereixen una atenció més especialitzada, com ara els 

infants i joves en situació d’alt risc social, les dones que han patit maltractaments, les 

persones grans en situació de dependència, les persones que presenten una 

discapacitat o malaltia mental que els comporta dificultats d’autonomia, les persones 

que viuen una situació d’exclusió i/o aïllament social o les persones que tenen 

addicions, entre altres (Pelegrí, 2011: 40). 

Tipologia. És un esquema per classificar casos o conceptes que tenen diverses 

dimensions i dels quals s’ofereix un número limitat d’opcions (Della Porta i Keating, 

2013: 386). 
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ANNEXOS_____________________________________________________



~ 326 ~ 

ANNEX 1. Cartes de petició de col·laboració amb la recerca 

Contingut de la carta dirigida a persones expertes en l’àmbit d’estudi: 

Benvolgut/uda Sr./Sra. ............., 

Em poso en contacte amb vostè per demanar-li col·laboració en la tesi doctoral que estic duen a terme. La tesi tracta 

sobre la intervenció socioeducativa en els Serveis Bàsics d’Atenció Social, treballant la triangulació de tres elements 

fonamentals: els Serveis Socials, la intervenció socioeducativa i el subjecte d’intervenció.  

Es faran diferents entrevistes a persones amb un alt coneixement i expertesa en l’àmbit i a professionals en actiu de 

diferents zones territorials de Catalunya i amb la representació de les dues titulacions bàsiques que treballen al servei 

(treballadors socials i educadors socials). Les entrevistes seran anònimes per garantir la llibertat d’expressió dels 

participants, i el contingut obtingut serà utilitzat exclusivament per a finalitats relacionades amb la tesi doctoral. 

Considero que la seva trajectòria professional podria aportar el coneixement necessari per enriquir i aportar vàlua als 

resultats de la meva recerca. Per aquest motiu, m’agradaria fer-li una entrevista personal, en la qual es tractarien els 

continguts bàsics de la recerca, explicats al començament d’aquesta carta. 

A continuació li adjunto les meves dades per tal que, si ho considera oportú, es posi en contacte amb mi per acordar dia i 

hora d’entrevista.  

Dades de contacte: ..................................................................................... 

A l’espera de la seva resposta, li agraeixo per endavant el seu interès. 

Contingut de la carta dirigia als Serveis Bàsics d’Atenció Social (ajuntaments o consells comarcals): 

A l’atenció de la persona responsable dels Serveis Socials Bàsics 

Benvolgut/uda, 

Em poso en contacte amb la seva organització per demanar-li col·laboració en la tesi doctoral que estic duen a terme. 

La tesi tracta sobre la intervenció socioeducativa en els Serveis Bàsics d’Atenció Social, treballant la triangulació de 

tres elements fonamentals: els Serveis Socials, la intervenció socioeducativa i el subjecte d’intervenció.  

Es faran diferents entrevistes a persones amb un alt coneixement i expertesa en l’àmbit i a professionals en actiu de 

diferents zones territorials de Catalunya i amb la representació de les dues titulacions bàsiques que treballen al servei 

(treballadors socials i educadors socials). Les entrevistes seran anònimes per garantir la llibertat d’expressió dels 

participants, i el contingut obtingut serà utilitzat exclusivament per a finalitats relacionades amb la tesi doctoral. 

Per poder tenir una representació territorial dels diferents Serveis Bàsics d’Atenció Social, m’agradaria comptar amb el 

suport de la seva organització. En el seu cas, m’interessaria fer una entrevista personal amb un treballador o 

treballadora social / amb un educador o educadora social amb un mínim de dos anys d’experiència en l’àmbit, en la 

qual es tractarien els continguts bàsics de la recerca, explicats al començament d’aquesta carta. 

A continuació els adjunto les meves dades per tal que, si ho consideren oportú, es posin en contacte amb mi per 

acordar dia i hora d’entrevista.  

Dades de contacte: ................................................................. 

A l’espera de la seva resposta, li agraeixo per endavant el seu interès. 
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ANNEX 2. Guió de l’entrevista 

Codi de l’entrevista: ..... 

Titulació: .................................. Lloc de treball: ....................................... 

Data: ../../20.. Lloc de realització de l’entrevista: ..................... 

Situació actual dels Serveis Socials 

- Des de la seva experiència professional en el camp social, quina opinió té dels Serveis Socials a Catalunya, tant
dels bàsics com dels especialitzats (pel que fa a directrius, estructura, funcions, etc.)?

I de la relació que s’estableix entre els dos nivells de serveis (bàsics i especialitzats)?

- Quina valoració fa de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i de la seva aplicabilitat actualment pel
que fa a punts forts i febles (universalitat del servei, garantia de drets socials, cartera de serveis garantits,
contracte programa, etc.)?

En quins aspectes creu que la seva aprovació va fer canviar el dia a dia dels Serveis Socials?

- Pel que fa a la gestió dels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS), quines considera que són les línies de treball
prioritàries (o els temes bàsics a treballar)?

Quins temes creu que no s’estan treballant suficientment i què considera que ho impedeix?

- Considera que els SBAS estan més dirigits a generar treball socioeducatiu o a gestionar prestacions de serveis i
ajudes? Per què?

En general, quin percentatge de temps dels professionals creu que es destina a cada tipus de treball?

Considera que aquesta direcció és l’encertada? Per què?

Hipòtesi de la recerca // Tipologia dels subjectes d’intervenció 

- De les dues opcions següents, quina creu que correspon a l’enfocament prioritari de les intervencions
socioeducatives als SBAS?

1. Se centren a treballar les problemàtiques i les necessitats.

2. Se centren en la persona i en el seu entorn (treball de les capacitats i les potencialitats, coneixement
de les voluntats i estat emocional durant el procés, participació activa, etc.).

Considera que aquest enfocament és l’encertat? Per què? 

Pensa que els professionals que treballen als SBAS tenen més coneixement sobre el tipus de problemàtiques 
socials a treballar o sobre el perfil o tipologia de les persones que s’atenen al servei? Per què?  

- En quin grau (alt, mitjà o baix) considera que els professionals, abans d’elaborar un pla de treball o els objectius
d’una intervenció, treballen el coneixement de la persona que atenen i el seu entorn? Creu que és suficient? Per
què?

Creu que els dos aspectes (persona i entorn) es coneixen de la mateixa manera, o que hi ha més domini de l’un
que de l’altre? Per què?

- Segons la seva opinió, podria explicar la tipologia de les persones que s’atenen al servei i com s’hauria
d’enfocar la intervenció amb cada una d’elles?

Pensa que existeix un consens tècnic sobre els perfils a atendre i sobre la manera d’intervenir en cada un d’ells?
Justifiqui-ho.

- Partint de la seva experiència, podria donar algunes consignes bàsiques per millorar les estratègies que
s’utilitzen a l’hora de conèixer una persona subjecte d’una intervenció i el seu entorn?
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Fases del subjecte en el procés d’intervenció 

- Com creu que una persona viu el fet de necessitar una intervenció dels SBAS?

Com pensa que els professionals tenen en compte la vivència de la persona i el seu entorn durant el procés
d’intervenció?

Quines accions podrien ajudar a millorar aquesta vivència?

- Pensa que la persona passa per diferents fases o estadis d’acceptació, implicació i interès durant el procés
d’intervenció? Per què?

Segons la seva opinió, per quines fases o estadis creu que passa una persona durant una intervenció?

Quins efectes tenen aquestes fases en els resultats finals de les intervencions?

- Considera que tècnicament s’han analitzat aquestes fases i s’ha arribat a una definició consensuada de quines
són? Per què?

Com creu que conèixer millor les fases o cicles pot ajudar en el procés socioeducatiu?

Valoració final 

- Segons la seva experiència, quins són els elements bàsics que garanteixen els bons resultats d’una intervenció
(punts forts) i quins són els elements que poden perjudicar-la (punts dèbils)?

I, segons la seva opinió, quins serien els dos reptes més importants que s’haurien de treballar per millorar les
intervencions socioeducatives als SBAS?

- Per acabar, quin valor creu que té conèixer millor el perfil o la tipologia de les persones que s’atenen al servei i
la seva vivència durant el procés d’intervenció amb relació a totes les preocupacions i reptes que tenen els
SBAS (1 = Gens; 4 = Molt)?
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ANNEX 3. Document d’informació i consentiment de dades 

INFORMACIÓ DE LA TESI DOCTORAL 

A continuació s’exposa una breu informació de la tesi doctoral per a la qual es demana col·laboració: 

 Hipòtesi de la recerca. Els resultats d’una intervenció socioeducativa millorarien si l’enfocament de la
intervenció se centrés en la persona i en el seu univers temàtic i lèxic (entorn).

 Contingut. La triangulació de tres elements bàsics: els Serveis Socials Bàsics, la intervenció socioeducativa i
el subjecte d’intervenció (i el seu entorn).

 Anàlisi de la informació. Totes les dades que s’obtindran seran anònimes, per garantir la llibertat d’expressió
dels participants. Per analitzar la informació es farà una anàlisi qualitativa del contingut de les entrevistes,
basada en la codificació i classificació del contingut, i en la relació entre els diversos aspectes d’aquest 
contingut.  

COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT 

El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI/NIE ..........................., com a .................................. 
(titulació), que treballa a ...................................., 

MANIFESTA 

- Que rep de la sra. Núria Ferrer i Santanach informació relativa a la seva tesi doctoral, presentada a la
Universitat de Girona, i és conscient que aquesta és de caràcter confidencial.

- Que està informat/ada que el contingut que s’obtingui de l’entrevista serà anònim i s’utilitzarà exclusivament
per a finalitats relacionades amb la tesi doctoral.

- Que dona permís per enregistrar en àudio l’entrevista que se li farà.

I, perquè consti la conformitat de totes dues parts, se signa aquest document de confidencialitat a ..................., en 
data ...... de/d’..................... de 20.. 

 Signatura de la persona entrevistada, Signatura de la persona entrevistadora, 
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ANNEX 4. Estructura i pautes per a la transcripció de les entrevistes 

Dades bàsiques inicials: 

Codi de l’entrevista  

Titulació de la persona entrevistada 

Lloc de treball 

Data de realització de l’entrevista 

Lloc de realització de l’entrevista 

Durada de l’entrevista 

Data del buidatge de l’entrevista 

Temps de buidatge de l’entrevista 

Criteris de transcripció: 

 Les explicacions inicials que, abans de l’entrevista, es fan als participants per situar la recerca i firmar el full
d’informació i compromisos no es transcriuen. Sí que figura una breu explicació del contingut exposat,
precedit del text «Entrevistadora» i en lletra negreta. El text explicatiu s’escriu en lletra normal.

 Les explicacions que fa l’entrevistadora per ajudar a entendre millor les preguntes als participants no es
transcriuen, ja que la seva finalitat és, només, fer comprendre millor el contingut de la pregunta. Així mateix,
en evitar aquestes explicacions també es vol donar més pes i valor al contingut de les respostes dels
participants.

 Les preguntes de l’entrevista comencen sempre paràgraf i s’escriuen en negreta.

 Les intervencions de l’entrevistadora (per apuntar matisos, fer preguntes o contextualitzar l’entrevista)
comencen sempre paràgraf, precedides del text «Entrevistadora», i s’escriuen en negreta i cursiva.

 Quan una frase dels participants no s’entén i cal una contextualització de l’entrevistadora, aquesta explicació
s’escriu entre claudàtors [] i en lletra normal.

 Les respostes dels participants comencen sempre paràgraf, van precedides d’una R (de Resposta) i el codi
del participant o entrevistat (RE1, RP1, etc.), i s’escriuen en negreta. El text de resposta s’escriu sense
negreta. Els codis han estat enumerats amb anterioritat.

En el cas d’entrevistes contestades per més d’una persona en el mateix moment, es diferencien les
respostes de l’una i de l’altra afegint un punt i un número després de l’encapçalament comú (RE1),
començant per l’1 i fins al nombre màxim d’intervinents (RE1.1, RE1.2, etc.). Es comença a enumerar els
participants per ordre de paraula.

 En el cas que la persona entrevistada repeteixi la mateixa paraula o frase dues vegades seguides, es
transcriurà només un cop, sempre que no afecti el contingut de l’explicació («M’explico, m’explico…», «He
dit que, he dit que…»).

 Les paraules o frases d’altres llengües es posen en cursiva (pressing), i les expressions col·loquials que no
figuren al diccionari s’escriuen entre cometes («vale»).

 Quan una persona fa una explicació en forma de conversa amb una tercera persona o explica un
pensament, s’utilitzen les cometes per diferenciar-ho de les explicacions ordinàries (Vaig pensar: “Home,
com puc…”, Em va dir: “Avui no…”).

 Quan una persona fa esment del seu lloc de treball, el seu nom o el seu municipi, es canviaran per
expressions generals que vulguin dir el mateix, per evitar identificar la persona o el lloc de l’entrevista.
D’aquesta manera se’n garanteix l’anonimat.

 Les transcripcions són literals, però s’obviaran aspectes com ara els següents:

o El contingut que s’allunyi del context de la recerca (explicacions desvinculades de les preguntes o
l’objecte d’estudi) o que no sigui rellevant per al tema d’estudi. Aquest tipus de situacions
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s’assenyalarà amb tres punts suspensius entre parèntesis (…). 

o Paraules o expressions que serveixen com a falca per canviar de tema, allargar enunciats,
encadenar conceptes, etc. i que es repeteixen més de dos cops (doncs, llavors, bé, etc.).

Apartat final: 

Un cop finalitzada la transcripció, s’afegeix un apartat de valoració general de l’entrevistadora sobre el contingut i el 
funcionament de l’entrevista, que conté percepcions, idees i valoracions. A més, s’anoten les preguntes que, per 
diferents motius, no s’han pogut fer al llarg de l’entrevista. 



Una aproximació a l’estat dels serveis socials.  

La persona i el seu univers temàtic i lèxic com a centre de la intervenció 

2017
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