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1.
INTRODUCCIÓ

La Xarxa d’Atenció a Famílies i Infants del Raval (XAFIR), des de la seva creació ara fa onze
anys, pretén millorar la qualitat de vida dels infants i les famílies del Raval en els diferents
àmbits (social, educatiu, sanitari i de lleure), millorant també la coordinació, la cooperació i la
comunicació entre els i les professionals del territori que intervenen en diferents programes.
Els objectius del Projecte XAFIR fan referència a:
• 	Donar una resposta transversal a les necessitats de les famílies del territori.
• 	Augmentar el coneixement de la realitat de la infància i la família.
• 	Facilitar la cooperació entre serveis i entitats.
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Per aconseguir-los, disposa d’una estructura organitzativa pròpia i espais de treball diversos. També analitza periòdicament les seves realitzacions i tracta de millorar el seu funcionament, fent valoracions del Projecte i dels seus resultats.
Les actuacions de la XAFIR són notables i en deixen constància diferents documents i, sobretot, la memòria elaborada per al període 2010-2013, en la qual se sistematitzen aspectes
de la seva filosofia i del seu funcionament. Així, aquest document estableix un marc de referència en descriure extensament el context, els objectius, el funcionament i les principals
accions impulsades. S’assenyalen com a principals resultats els següents: el grau d’implicació dels i les professionals, la participació oberta a la xarxa, l’establiment d’una estructura
amb capacitat organitzativa, l’assentament d’una metodologia comuna i la formació continuada dels i les professionals. De fet, han estat contínues les formacions segons temàtiques
d’interès comunes a professionals i serveis o la constitució de comissions de treball.
Fruit d’aquesta feina, els i les professionals del territori manifestaven consens a l’hora d’assenyalar que la XAFIR ha contribuït millorar la coordinació entre professionals dels nombrosos serveis i entitats presents al Raval. Alhora, s’identificava un cert camí per recórrer amb
relació a augmentar encara més el coneixement mutu entre els serveis i amb l’impacte en
la mateixa intervenció professional. En aquest context, a més, s’assenyalaven com a reptes
estratègics per assolir des de la XAFIR: l’impuls de mecanismes organitzatius per incrementar l’estabilitat i la participació dels i les professionals del territori, l’impuls de processos
d’avaluació de l’impacte del treball en xarxa en la ciutadania i l’evidència i la sistematització
del coneixement que genera la mateixa xarxa. En comú, es tracta de reptes de naturalesa
organitzativa que, per poder ser abordats, requereixen unes condicions prèvies d’avaluació
sobre en quin moment es troba la mateixa XAFIR.
Després d’aquests més de deu anys de posada en marxa del Projecte XAFIR, des del seu
equip tècnic es planteja la necessitat i la conveniència d’analitzar l’impacte que ha generat,
tant entre els i les professionals que treballen en els diversos serveis que aglutina la XAFIR
com entre els infants i les famílies, destinataris últims de la intervenció dels i les professionals. Sobre aquest tema, s’estableixen els objectius d’avaluació següents, que inspiren i
donen sentit a aquest document:
• 	Analitzar l’opinió existent sobre el grau de consecució dels objectius que es proposa la
XAFIR.
• 	Avaluar els efectes del funcionament de la XAFIR en el treball dels i les professionals implicats i en les persones usuàries.

Cal dir, a més, que la XAFIR compleix els trets fonamentals que assenyala la literatura i la recerca de l’àmbit, i que a la pràctica configura el treball en xarxa. Alguns d’aquests trets són els
següents:
• 	Des d’una dimensió transversal, la XAFIR neix i s’entén des d’una clara voluntat de transformació social.
• 	Des de la seva base comunitària es contribueix a superar la clàssica distinció entre àmbits formal i no formal, o públic i privat, que sovint es presenta més com una limitació de la intervenció
que no com un veritable instrument funcional.
• 	Des d’un plantejament de complexitat: la creixent complexitat social que descriu un territori
com el Raval, a través de diferents interseccions (condició social, origen cultural, diversitat religiosa, nivell educatiu, factors de salut, diversitat sexual o familiar, entre d’altres), queda palesa en l’àmbit de la intervenció socioeducativa. Per això, la XAFIR es configura i es desenvolupa
de manera coherent amb la necessitat de disposar de plantejaments metodològics amplis i
complexos, que garanteixin una plena atenció a la ciutadania.
• 	Des d’una visió i acció plenament comunitàries, la XAFIR ofereix processos de treball compartits que fan coincidir en l’espai i en el temps diferents professionals, serveis i entitats d’un
mateix territori. De fet, aquesta coincidència permet avançar en els fonaments clàssics de
l’organització comunitària (Marchioni, 19971) alhora que situa com a objectiu estratègic que la
comunitat disposi de més capacitat d’organització i eficàcia davant dels seus propis reptes o
necessitats.
• 	Des d’una responsabilitat col·lectiva, la XAFIR promou una intervenció metodològica que
s’orienta a les desigualtats d’accés als recursos i a les necessitats bàsiques de la ciutadania.
En aquest context, els i les professionals interpreten moltes situacions socials, no com un repte individual, sinó com un repte de responsabilitat col·lectiva, que genera processos de treball
compartit.
La XAFIR es descriu com una xarxa territorial d’organitzacions formada per entitats i serveis del
Raval, tot i que també comparteix alguns elements propis de les xarxes temàtiques. És a dir,
l’àmbit d’intervenció en relació amb els infants i les famílies és alhora present als objectius de la
mateixa xarxa i els dota de sentit. Té un sistema d’organització i funcionament mixt entre la verticalitat i l’horitzontalitat. És a dir, hi és present una dimensió vertical a partir de l’existència d’un
nucli central de decisió i gestió i compta amb la participació de diferents membres de serveis i
d’entitats. Alhora, genera espais horitzontals on la relació entre el conjunt de professionals implicats és igualitària o directa. A més, disposa d’un equip que s’encarrega de dotar de coherència
les accions, de manera que s’afavoreixi la participació.
En resum, la XAFIR és una xarxa de professionals de present i futur. No és únicament una xarxa
de referència a la ciutat de Barcelona i en altres contextos locals, sinó que, producte de la seva
trajectòria i solidesa, pot generar els mecanismes i les condicions necessàries per assumir amb
èxit els reptes que té al davant. La combinació de la seva trajectòria i solidesa permet afirmar
que la XAFIR compleix les condicions necessàries perquè els i les professionals que hi participen
generin nou coneixement i noves visions (transformar una mirada de la realitat sovint fragmentada en una de global i comunitària), generin i promoguin relacions des d’una actitud de facilitació i
transformin la realitat social, sempre en benefici de la qualitat de vida dels infants i les famílies.
1 Marchioni, M. (1997). Planificación social y organización de la comunidad. Alternativas avanzadas a la crisis.
Madrid: Editorial Popular.
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2.
DISSENY I DESENVOLUPAMENT
DE L’AVALUACIÓ

En aquest bloc es presenta, d’una banda, la proposta avalada per la Comissió d’Avaluació
que ha servit com a punt de partida per desenvolupar l’avaluació d’impacte del projecte
de Xarxa d’Atenció a Famílies i Infants del Raval i, de l’altra, els aspectes operatius del
procés d’avaluació dut a terme.

2.1
LA PROPOSTA D’AVALUACIÓ
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L’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona va respondre a l’encàrrec de l’equip tècnic del Projecte XAFIR per dur a terme una
avaluació externa enfocada a conèixer els efectes del programa. Les primeres reunions
de contacte van servir per identificar el tipus d’avaluació que cal fer i prendre consciència dels aspectes que cal considerar (vegeu la figura 1).
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Figura 1. El procés d’avaluació.
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L’esquema lògic del procés d’avaluació del Projecte XAFIR pren com a referent el disseny
del pla d’intervenció, que es va basar en l’anàlisi de l’escenari sociocultural, econòmic i
institucional que hi havia en aquell moment, tot identificant i prioritzant un conjunt de
necessitats a les quals calia donar resposta, i que es van transformar en la definició dels
objectius generals i específics de la XAFIR, la seva estructura i les accions que calia dur
a terme per assolir els objectius, tot establint els resultats desitjables. En aquest sentit,
doncs, el procés d’avaluació parteix d’aquests referents per articular el disseny d’avaluació de l’impacte i fixa diferents nivells d’anàlisi.
L’avaluació de l’impacte del Projecte XAFIR suposa no només fixar-se en els resultats
aconseguits mitjançant la posada en marxa de les accions, sinó també valorar en quina mesura s’han satisfet les necessitats i s’ha aconseguit un impacte en l’entorn social
pròxim. Així, es poden distingir fins a tres nivells d’avaluació (vegeu la figura 2):
• 	Avaluació de primer nivell. Es tracta de valorar en quin grau el projecte ha aconseguit les
fites que es proposava i el grau en què s’han produït altres conseqüències no previstes
que, un cop conegudes, també poden resultar d’interès per als i les responsables del
projecte.
• 	Avaluació de segon nivell. Es tracta de verificar la vàlua del projecte, de cara a satisfer
les necessitats que es va plantejar cobrir (infraestructura, relacions personals, xarxa,
etcètera) en el moment de dissenyar-lo.
• 	Avaluació de tercer nivell. Es tracta de valorar fins a quin punt, a través de la posada en
marxa del projecte, s’ha aconseguit una millora de la realitat social i cultural de l’entorn
proper (i general) en què s’inscriuen els objectius i les accions del projecte.

Figura 2. Nivells d’avaluació.
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Atesa la finalitat del procés d’avaluació, es considera necessari incidir en una avaluació
de segon nivell, incorporant també alguns elements del primer i del tercer nivell d’avaluació a fi d’interpretar-ne correctament els resultats.
Així mateix, es va establir que les condicions que es necessiten per desenvolupar l’avaluació són les següents:
• 	Triangular la visió dels i les professionals de Serveis Socials, les persones usuàries de
Serveis Socials i els i les professionals d’altres serveis.
• 	Compartir el sentit o l’objectiu de l’avaluació: avaluar l’impacte o el canvi en les necessitats inicials a través dels objectius establerts a la XAFIR.
• 	Acotar i consensuar prèviament i operativament la metodologia de treball.
• 	Comptar amb els recursos necessaris perquè sigui viable.
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Objectius d’avaluació
Els objectius d’avaluació són els següents:
• 	Analitzar l’opinió existent sobre el grau de consecució dels objectius que es proposa
la XAFIR.
• 	Avaluar els efectes del funcionament de la XAFIR en el treball dels i les professionals
implicats i en les persones usuàries.

Hipòtesis de partida
Hipòtesi general
El procés d’avaluació parteix de la hipòtesi general que el Projecte XAFIR ha millorat el
treball dels i les professionals implicats en l’atenció de les famílies i infants del Raval.
Hipòtesis específiques
Amb l’objectiu d’aprofundir en la hipòtesi general, i tenint en compte que la XAFIR té
tres focus d’atenció prioritaris (intervenir millor, conèixer més la realitat i relacionar-nos
més), s’han definit tres hipòtesis de caire més específic:
Hipòtesi 1. La XAFIR contribueix a fer que professionals, serveis i entitats donin una
millor resposta a les necessitats del territori, així com a les necessitats que presenten
les famílies i els infants.
Hipòtesi 2. La XAFIR genera un coneixement permanent de la situació de les famílies i
els infants del territori.
Hipòtesi 3. La XAFIR promou la col·laboració entre professionals, serveis i entitats del
territori.

Metodologia i procés
La metodologia i els procediments vinculats als objectius assenyalats queden esquematitzats quan es consideren els plantejaments que guien la intervenció i l’operativa que
els fa possibles.
Alguns plantejaments que cal considerar es vinculen a l’interès per fer una avaluació participativa i amb assessorament extern i que es concreta en els punts següents:
• 	Respon a l’interès comú d’enriquir l’àmbit pràctic i d’intervenció des del qual se situa la
XAFIR amb l’àmbit científic i aplicat des del qual es defineix l’EDO.
• 	El seu contingut respon a la metodologia i les accions pròpies d’un procés d’avaluació
participatiu, i incorpora les visions i els coneixements del màxim nombre d’actors implicats. Preveu, en aquest sentit, una comissió de seguiment del procés d’avaluació
amb l’objectiu de garantir els objectius de l’avaluació i donar suport específic a l’equip
de treball.
• 	La seva naturalesa s’aplica en coherència amb els resultats, les conclusions i les recomanacions que es desprenguin del procés d’avaluació.
• 	L’equip de treball de l’EDO generarà processos de treball des dels paràmetres de la
qualitat avançada, de manera que contribuirà a fer que el conjunt d’actors participi en
un procés d’aprenentatge que generi coneixement i visió.
Els referents que es prenen com a punt de partida del procés d’avaluació es vinculen als
objectius de la XAFIR i als d’aquesta avaluació, d’acord amb l’esquema que es presenta
(vegeu la taula 1) i en el qual també es fa referència als instruments de recollida d’informació que cal utilitzar: anàlisi documental, qüestionari en línia, entrevistes individuals
en profunditat i grups de discussió.
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Taula 1. Referents del procés d’avaluació
AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA I EVOLUTIVA
Objectius generals
i específics
assenyalats a la memòria

Donar una resposta global a les
situacions familiars del territori
corresponsabilitzant tota la xarxa
en el diagnòstic, l’avaluació, el
tractament i la millora de les
intervencions
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• Millorar la coordinació entre els
serveis en el treball amb famílies
i infants, amb la finalitat de
consensuar criteris d’anàlisi,
d’actuació i d’avaluació.
• A partir d’una metodologia comuna, fer plans d’intervenció conjunts
amb l’acord de tots els serveis de
la xarxa que intervinguin amb les
famílies i els infants.
• Unificar protocols.
Augmentar el coneixement de la
realitat de la infància i la família,
i generar respostes, estratègies
i recursos adaptats a les noves
realitats

Focus àmbit coneixement:
CONÈIXER MÉS
LA REALITAT

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

Focus àmbit
relacions:
RELACIONAR-NOS
MÉS

• Organitzar cursos de formació
compartida amb l’objectiu
d’unificar un coneixement i
llenguatge compartit.
• Formació adreçada als
professionals sobre el treball en
xarxa.
• Seminari periòdic del coneixement
i l’actualització dels serveis.
• Crear i mantenir el web de la Xarxa
com a punt de trobada i intercanvi
de la informació generada per la
mateixa Xarxa.

Instruments per a la recollida d’informació
Anàlisi

Qüestionari

Entrevistes

Grups de

documental

en línia

individuals

discussió

Altres aspectes que s’han considerat són:
• 	Atendre les variables: rotació dels i les professionals, anys d’experiència professional
al territori, professionals que participen i professionals que no participen en la XAFIR.
• 	Incorporar la visió dels i les professionals amb històric, és a dir, amb una àmplia visió
de la XAFIR, amb visió diacrònica, així com també la visió dels i les professionals amb
experiència i que recentment van deixar de participar en la XAFIR.
L’atenció als i les informants considera, de partida, la contrastació de rols interns i
externs d’acord amb l’esquema següent:

Figura 3. Informants previstos: diversitat de rols.
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EQUIP
TÈCNIC

Triangulació
REPRESENTANTS
POLÍTICS

PROFESSIONALS
Ajuntament i altres
serveis o organismes

Més concretament, s’articula un procés progressiu de recollida d’informació que preveu:
• 	Qüestionari general en línia al conjunt de membres de la XAFIR.
• 	Entrevistes en profunditat a sis membres de l’equip tècnic, dues entrevistes a càrrecs
polítics o a alts càrrecs de l’Administració municipal, dues entrevistes a professionals
vinculats a l’Ajuntament (Salut, Educació, Habitatge) i sis entrevistes a professionals
vinculats a altres serveis i que no són de l’equip tècnic.
• 	Grups de discussió per posar en debat una anàlisi preliminar de les entrevistes i la informació existent i derivar propostes de millora. Es preveu la participació de professionals i
institucions implicats en la XAFIR, així com de beneficiaris de les seves accions.

2.2
EL DESENVOLUPAMENT DE L’AVALUACIÓ
El procés d’avaluació es va dur a terme entre els mesos de febrer i setembre del 2017, tot
i que es va començar a planificar l’octubre del 2016. Per garantir la correcta execució del
procés d’avaluació, es va constituir una comissió de seguiment, integrada per cinc membres que formen part de l’equip tècnic de la XAFIR i que treballen en diferents serveis públics que atenen famílies i infants del Raval, més el suport d’un membre del Departament
de Planificació i Processos de l’Ajuntament de Barcelona.
La comissió de seguiment es va trobar mensualment amb l’equip de treball extern (membres de l’EDO-UAB) per ajustar el disseny, validar els instruments per a la recollida de
dades i discutir els resultats del procés d’avaluació. Les trobades han garantit el compliment dels objectius de l’avaluació i han permès a l’equip de treball extern ajustar el
procés en funció de les necessitats, les demandes i les dinàmiques pròpies de la XAFIR.
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La figura 4 sintetitza el pla de treball del procés d’avaluació, que s’ha estructurat en
quatre fases: a) de recollida d’informació; b) de contrastació; c) d’anàlisi final, i d) de presentació dels resultats.

Figura 4. Cronograma i pla de treball del procés d’avaluació.
Feb.
Fase de recollida d’informació
Disseny qüestionari
Validació qüestionari
Aplicació qüestionari
Anàlisi resultats qüestionari
Elaboració guions entrevistes
semiestructurades
Realització entrevistes
semiestructurades
Fase de contrastació
Anàlisi de les dades qüestionaris
+ entrevistes
Elaboració guions grups
de discussió
Celebració dels grups de discussió
Fase d’anàlisi final
Anàlisi final de dades: qüestionaris
+ entrevistes + grups de discussió
Elaboració informe provisional
Fase de presentació
Revisió de l’informe per part de la
comissió d’avaluació
Presentació resultats
plenària XAFIR
Socialització dels resultats
* Pot ser que s’endarrereixi
fins al desembre

Març.

Abril.

Maig.

Juny.

Jul..

Ag..

Set..

Oct..

La Comissió de seguiment va informar, durant una reunió ordinària de l’equip tècnic de la
XAFIR, del procés d’avaluació que es desenvoluparia i va sol·licitar la participació expressa als i les professionals vinculats als diversos serveis i entitats. Així mateix, i durant la
fase d’entrevistes i grups de discussió, es van posar en contacte personalment amb els
i les professionals i les famílies per demanar-ne la col·laboració en l’avaluació. Aquesta
tasca ha facilitat i garantit l’accés de l’equip de treball extern als informants clau.

Dimensions i indicadors de l’avaluació
Els referents per a l’avaluació de la XAFIR s’han vinculat, tal com es va preveure durant la
fase de disseny, als objectius i als àmbits d’intervenció de la XAFIR, que es recullen a la
memòria elaborada per l’equip tècnic per al període 2010-2013, així com als objectius del
mateix procés d’avaluació, que es recullen a l’apartat 2.1.
La taula 2 presenta les dimensions, els indicadors i els criteris que han guiat el procés
d’avaluació per a cadascun dels tres àmbits analitzats (àmbit metodològic, àmbit coneixement i àmbit relacions) i a partir dels quals s’han dissenyat els instruments per a la
recollida d’informació —que s’exposen en el punt següent—.

15

Drets Socials

Xarxa d’Atenció
a Famílies i Infants
del Raval (XAFIR)

Taula 2. Dimensions, indicadors i criteris d’avaluació
DIMENSIONS

INDICADORS

Objectius

•
•
•
•

Estructura

• Grau de coneixement de l’estructura organitzativa de la XAFIR.
• Grau d’apropiació de l’estructura organitzativa per part dels i les
professionals que componen la XAFIR.
• Eficàcia i eficiència de l’estructura organitzativa.
• Relació entre l’estructura organitzativa i la qualitat de la intervenció.
• Relació entre l’estructura organitzativa i la promoció del treball en xarxa.

Actuacions

• Grau de coneixement de les actuacions de la XAFIR.
• Visió global de la metodologia d’intervenció entre els membres.
• Impacte de les intervencions (des d’una perspectiva de resultats
i de procés).
• Relació entre formacions i qualitat de les intervencions.
• Relació entre actuacions i resposta a les necessitats del territori.

Metodologia

• Treball en xarxa.
• Grau de desenvolupament i aplicació de la metodologia de XAFIR
(equips de cas).
• Metodologia reactiva vs. metodologia preventiva.

Àmbit
metodològic:
intervenir millor
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Àmbit
coneixement:
conèixer més
la realitat

Àmbit relacions:
relacionar-nos
millor

CRITERIS

Coneixement

Grau de coneixement dels objectius de la XAFIR.
Grau d’assoliment dels objectius de la XAFIR.
Alineació entre objectius i intervenció.
Dimensió organitzativa de la col·laboració (acords entre serveis).

•
•
•
•
•

Informació sobre la situació dels infants i les famílies del territori.
Eines i instruments per a l’actuació professional.
Dispositius per a la construcció i la gestió del coneixement.
Mecanismes per a la socialització del coneixement generat.
Relació entre coneixement i qualitat de les intervencions (inclou
referències a la creació de noves metodologies de treball).
• Relació entre el coneixement i la coordinació entre professionals,
serveis i entitats.

Coordinació

• Treball en xarxa.
• Grau de desenvolupament i aplicació de la metodologia de XAFIR
(equips de cas).
• Metodologia reactiva vs. metodologia preventiva.

Relacions

• Relacions entre professionals, serveis i entitats.
• Relacions de col·laboració.
• Relacions no presencials.

Formacions

•
•
•
•
•

Web

• Grau de coneixement del web de la XAFIR (saber que existeix
i l’ús que se’n fa).
• Web com a instrument per facilitar el coneixement.
• Web com a instrument per facilitar les relacions.
• Web com a instrument per facilitar la coordinació

Grau de satisfacció amb les activitats formatives.
Espais de formació.
Formacions per a la millora de les competències professionals.
Relació entre formació i qualitat de les intervencions.
Relació entre formació i eines i instruments d’intervenció.

Instrumentalització
S’han previst quatre tècniques, tant quantitatives (qüestionaris) com qualitatives (anàlisi
documental, entrevistes i grups de discussió), que s’han aplicat en dos moments diferenciats del procés d’avaluació: per a la recollida d’informació i per a la contrastació d’informació (vegeu la figura 5).

Figura 5. Tècniques emprades per a la recollida i la contrastació d’informació.

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ

CONTRASTACIÓ
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Memòria

Qüestionaris

Grups de discussió

Professionals de
diversos serveis i
entitats que participen
en la XAFIR

Administradors
/responsables de servei
Tècnics
Famílies

Entrevistes
semiestructurades

Membres de
l’equip tècnic
Professionals fora
de l’equip tècnic
Professionals que
no formen
part de la XAFIR
Càrrecs polítics

L’aplicació dels instruments per a la recollida d’informació ha seguit un procés seqüencial
en dos sentits: d’una banda, temporal, ja que l’aplicació de cadascuna de les tècniques per
a la recollida d’informació no ha coincidit temporalment, i, de l’altra, de disseny, ja que els
instruments s’han dissenyat segons l’anàlisi de la informació recollida a través de l’aplicació
d’instruments anteriors, fet que ha permès aprofundir encara més en els significats i les valoracions fetes pels i les participants.
Tot seguit descrivim breument cadascuna de les tècniques emprades. Els instruments per a
la recollida de dades s’han dissenyat ad hoc per al present procés d’avaluació, i se’n pot consultar una versió completa a l’annex2. La seva aplicació ha garantit la triangulació, no només
d’instruments, sinó també d’informants, ha comptat amb la participació de professionals
vinculats a diversos serveis i entitats del Raval, tant si participen en el Projecte XAFIR com
si no, i n’ha complementat la visió amb aquella que poden aportar càrrecs polítics i famílies.
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En una primera fase, es va demanar a l’equip tècnic de la XAFIR que facilités documentació
vinculada a la xarxa, especialment memòries o informes en els quals es recollís informació
sobre els objectius, l’estructura i les actuacions de la Xarxa, així com resultats de processos
d’avaluació interns. La demanda es va traduir, principalment —tot i que no únicament—, en
la revisió de la Memòria del Projecte XAFIR 2010-2013, així com de les propostes i memòries
del projecte presentades al Districte de Ciutat Vella els anys 2014 i 2015.
L’anàlisi de la documentació ha permès a l’equip avaluador copsar la filosofia i els valors del
Projecte XAFIR, conèixer l’estructura de funcionament de la XAFIR, conèixer els objectius
que la Xarxa es proposava a curt i llarg termini i obtenir informació sobre les actuacions dutes a terme els darrers anys. Tota aquesta informació ha servit per confeccionar la graella de
dimensions, indicadors i criteris d’avaluació, així com per orientar, fonamentalment però no
únicament, el procés de disseny del qüestionari.
Qüestionari
Tal com s’ha assenyalat anteriorment, a partir de la graella de dimensions, indicadors i criteris d’avaluació, l’equip d’assessors externs va dissenyar el qüestionari d’avaluació del Projecte XAFIR3, que va ser validat per la comissió de seguiment, tant pel que fa al contingut com al
procés d’aplicació en línia.
El qüestionari aporta informació descriptiva sobre com els i les professionals vinculats
a la XAFIR valoren la consecució dels objectius i el funcionament de la Xarxa. Específicament, recull la seva opinió sobre vuit dels nou indicadors en els que se centra l’avaluació: objectius, estructura, actuacions, coneixement, coordinació, relacions, formacions
i web. El qüestionari s’estructura en cinc blocs: el primer bloc recull informació sobre el
perfil dels i les professionals que hi donen resposta; els tres següents se centren en cadascuna de les dimensions d’anàlisi: àmbit metodològic, àmbit de coneixement i àmbit de relacions, sota els quals queden agrupats els indicadors. Per a cada indicador, els
i les participants han d’expressar el seu grau d’acord en un conjunt d’enunciats que han
2 Vegeu l’apartat 6.

de valorar segons una escala de Likert de quatre punts (1 = gens; 2 = poc, 3 = bastant; 4 = molt).
El darrer bloc inclou tres preguntes obertes a fi que els i les professionals puguin destacar les
fortaleses del Projecte XAFIR i indicar àrees de millora, i també puguin fer altres comentaris i
valoracions. També presenta una pregunta perquè els i les professionals expressin si estan interessats a participar en fases posteriors del procés d’avaluació (entrevistes o grups de discussió).
Per agilitzar el procés de recollida, buidatge i anàlisi de la informació, es va preparar una versió
en línia del qüestionari mitjançant el programari de codi obert LimeSurvey. La comissió de seguiment va ser l’encarregada d’enviar l’enllaç al qüestionari, juntament amb la carta d’invitació
a participar en el procés d’avaluació, a tots els i les professionals, les entitats i els serveis que
componen la Xarxa. El qüestionari va estar actiu tres setmanes, període en el qual es van fer
fins a tres recordatoris. Les dades recollides han estat tractades i analitzades amb el programa d’anàlisi estadística SPSS versió 15.0 per a Windows.
Entrevista semiestructurada
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Les entrevistes semiestructurades es van dissenyar i desenvolupar un cop analitzats els primers resultats del qüestionari amb l’objectiu d’aprofundir en els significats i les valoracions
dels i les professionals que treballen en serveis i entitats que componen la XAFIR. Es pretenia
copsar la seva visió des d’una triple perspectiva: a) descriptiva, com són les coses; b) ideològica, com haurien de ser, i c) metodològica, com s’haurien d’assolir.
Més enllà d’entrevistar professionals, vinculats o no a l’equip tècnic de la XAFIR, durant aquesta fase del procés de recollida d’informació es va considerar convenient incorporar la visió de
professionals, entitats i polítics no vinculats directament amb la Xarxa per conèixer si el projecte és conegut en el territori o no, i a quin nivell. La Comissió d’Avaluació de la XAFIR va ser
l’encarregada de seleccionar els informants clau que l’equip extern d’avaluació havia d’entrevistar, tenint en compte el perfil d’informants que havia estat establert en el disseny del procés
d’avaluació. Per a la selecció dels i les professionals vinculats a la Xarxa, es va partir del llistat
de persones que van indicar en el qüestionari que estaven interessades a participar en fases
posteriors del procés d’avaluació.
Atesos els diversos perfils d’informants, a partir d’una matriu general, es van derivar fins a
quatre guions d’entrevistes semiestructurades4. La fase d’entrevistes es va allargar més del
previst, per la coincidència temporal amb el període de vacances.
Les entrevistes semiestructurades es van concebre com a converses entre un membre de
l’equip avaluador i un informant. L’avaluador preguntava i escoltava els punts de vista i les opinions de l’informant al voltant de certs aspectes que havien estat definits prèviament, amb la
intenció d’aprofundir en els significats i les valoracions d’una seqüència de temes vinculats als
indicadors d’avaluació. Les entrevistes van tenir una durada aproximada de 45 minuts.
Les notes extretes de les entrevistes van ser analitzades seguint un procés de codificació inductiu, és a dir, agrupant les respostes dels diversos informants al voltant de les dimensions i
els indicadors d’avaluació identificats inicialment.
3 Podeu consultar la versió completa del qüestionari a l’annex 1 (apartat 6.1).
4 Podeu consultar la versió completa dels guions d’entrevistes a l’annex 2 (vegeu l’apartat 6.2).
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Grup de discussió
Els grups de discussió es van dur a terme durant la fase de contrastació (mes de juliol),
un cop analitzada i integrada la informació recollida a través dels qüestionaris i les entrevistes semiestructurades. Tal com estava previst inicialment, van tenir lloc dos grups
de discussió: un amb professionals i institucions implicades en la XAFIR i un altre amb
beneficiaris de les seves accions, en aquest cas eren famílies. De la mateixa manera que
en les entrevistes, va ser la comissió d’avaluació qui va seleccionar els i les participants
i s’hi va posar en contacte, tenint en compte els criteris següents:
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• 	Professionals: administradors i administradores, responsables i tècnics i tècniques de
serveis i entitats que formen part de la Xarxa, i que són professionals que formen part
d’estructures organitzatives de la XAFIR o no.
• 	Persones usuàries: famílies del barri del Raval que han estat ateses per professionals,
serveis i entitats que formen part de la XAFIR, però que el seu cas no ha format part
dels equips de cas.
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Els grups de discussió es van concebre com a converses o entrevistes col·lectives al voltant de sis temes d’interès (objectius, estructura, metodologia, coneixement, relacions
i actuacions per a la millora del Projecte XAFIR) amb l’objectiu de recollir la visió de professionals i persones usuàries. Els grups de discussió van ser conduïts per dos membres
de l’equip avaluador extern i van tenir una durada aproximada de 60 minuts.
El desenvolupament del grup de discussió amb professionals va seguir, bàsicament, el
guió establert, mentre que en el de persones usuàries i famílies es van fer intervencions
anecdòtiques.
Les notes extretes dels grups de discussió es van incorporar a l’informe preliminar de la
fase de recollida d’informació.
Participants
Tal com estava previst en el disseny, el procés d’avaluació del Projecte XAFIR ha incorporat l’opinió i el coneixement de diversos actors implicats en el treball en xarxa en el barri
del Raval, així com la visió de persones externes a la XAFIR, però que de manera més o
menys directa es beneficien de les seves accions.
La mostra final de participants està formada tant per informants interns, és a dir, professionals de serveis i entitats que formen part de la XAFIR, com per informants externs,
és a dir, serveis i professionals que no formen part de la Xarxa, però que formen part de
la seva àrea d’influència; també hi han participat beneficiaris i beneficiàries indirectes
del projecte. En aquest sentit, durant el procés d’avaluació han participat directament
o indirectament prop de 150 persones, tenint en compte les que van tenir accés al qüestionari i els i les participants en les entrevistes i els grups de discussió, amb què es va
aconseguir donar veu als diversos col·lectius implicats.
En aquest punt informem de la mostra participant en cada fase de l’estudi.

Fase de recollida d’informació
• Qüestionaris
El qüestionari va ser remès per correu electrònic a tots els i les professionals vinculats
als diversos serveis i entitats que participen o han participat en el Projecte XAFIR al llarg
d’aquests darrers 11 anys, de manera que s’ha obtingut una mostra final de 52 respostes,
d’una població estimada entre 130 i 150 professionals5. Del total de respostes obtingudes, un 56% pertanyen a professionals que participen actualment en la XAFIR (vegeu el
gràfic 1), i la mitjana d’anys de vinculació és de 4 anys i 10 mesos (vegeu la taula 3).
Específicament, el 42,4% dels i les professionals que han respost el qüestionari es vinculen a serveis de salut (21,2%) i centres oberts (21,2%), seguits de professionals que
treballen a serveis socials (17,3%), EAIA (11,5%) o altres serveis que promou l’Administració (11,5%), amb un percentatge molt menor dels vinculats a altres serveis d’atenció a
famílies (5,8%) (vegeu el gràfic 2).
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Pel que fa a l’àrea de dependència del servei, un 69,2% dels i les professionals treballa en
serveis públics, mentre que el 30,8% restant es vincula a entitats privades (vegeu el gràfic 3).

Gràfic 1. Vinculació amb la XAFIR.
40%
60%

Participo actualment
Vaig participar

Taula 3. Anys de vinculació a la XAFIR.
Anys de vinculació

% (n)

Menys d’un any

1,9 (n = 1)

1

19,2 (n = 10)

2

17,3 (n = 9)

3

7,7 (n = 4)

4

7,7 (n = 4)

5

9,6 (n = 5)

6

5,8 (n = 3)

7

3,8 (n = 2)

8

5,8 (n = 3)

10

17,3 (n = 9)

11

3,8 (n = 2)

5 Cal recordar que l’enviament de l’accés al qüestionari va dependre de la tramitació dels i les responsables
dels serveis següents (entre parèntesis s’inclou una estimació del nombre de professionals que van poder
rebre el correu per accedir al qüestionari): Serveis Socials Bàsics Raval Nord i Raval Sud (39), EAIA – Ciutat
Vella (11), Serveis de Salut (20), CSMIJ (10), EIPI (6), EAP (4), escoles bressol (3), Casal dels Infants (12), Centre
Obert Joan Salvador Gavina (9), centres oberts (21), Districte de Ciutat Vella (3), Escola Cintra (1), Diàleg de
Dones (1), Càritas Diocesana de Barcelona (1), Fundació Tot Raval (1), Mossos d’Esquadra i Policia Local (3) i
Associació Benestar i Desenvolupament (3).
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Gràfic 2. Servei en què treballa.
11,5%

5,8%
21,2%

13,5%

11,5%

17,3%
19,2%
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Altres serveis que promou l’administració:
EIPI, districte, Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat, Mediació intercultural

Altres serveis d’atenció a les
famílies que no queden inclosos
en categories anteriors

Gràfic 3. Àrea de dependència.
31%
69%
Servei públic
Entitat privada
En relació amb la categoria professional (vegeu Gràfic 4), el gruix de professionals que
han respost al qüestionari són personal tècnic (educador/a, treballador/a social, metge/
essa, infermer/a, professor/a, psicòleg/a, psiquiatre/a, entre d’altres), seguit de directors/es (13,5%), responsables de servei (9,6%) i coordinadors/es (9,6%), en coherència
amb l’estructura dels serveis i les entitats.

Gràfic 4. Categoria professional.
13,5%

9,6%
9,6%

63,3%

Tècnic/a

Responsable de servei

Director/a

Coordinador/a

Del conjunt de professionals vinculats a serveis i entitats de la XAFIR, el 53,8% manifesta haver participat en alguna estructura tècnica (equip motor, equip tècnic i comissions plenàries),
amb un 35,7% que hi ha participat menys de 10 vegades, un 35,7% que hi ha participat entre
10 i 30 vegades i un 28,6% que hi ha participat més de 30 vegades (vegeu Gràfic 5 i Gràfic 6).

Gràfic 5. Participació en alguna estructura tècnica.

46,2%
53,8%
23

Si

No

Gràfic 6. Vegades en què s’ha participat en una estructura tècnica.

28,6%
35,7%
35,7%

Menys de 10

Entre 10 i 30

Més de 30

Pel que fa a la participació dels i les professionals en alguna estructura d’intervenció
(equips de cas, comissions i formacions), un 78,8% dels i les professionals manifesta haver-hi participat, amb un 56,1% que hi ha participat menys de 10 vegades, un 31,7% que
hi ha participat entre 10 i 30 vegades i un 12,2% que hi ha participat més de 30 vegades
(vegeu Gràfic 7 i Gràfic 8).
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Gràfic 7. Participació en alguna estructura d’intervenció.
21,2%

78,8%
Si
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Gràfic 8. Vegades en què s’ha participat en una estructura d’intervenció.
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56,1%
Més de 30

Menys de 10

Entre 10 i 30

• Entrevistes semiestructurades
Un total de 16 informants van ser entrevistats, tal com estava previst inicialment. Es va
cercar garantir la representació equilibrada de membres de dins i fora de l’equip tècnic,
buscant incorporar també la visió de professionals externs a la Xarxa. El perfil dels i les
professionals entrevistats es pot consultar a la taula 4.

Taula 4. Perfil de la mostra de participants (entrevistes semiestructurades).

3 històrics
PROFESSIONALS
DE L’EQUIP TÈCNIC
(n = 6)
3 actuals

PROFESSIONALS FORA DE L’EQUIP
TÈCNIC (n = 6)

PROFESSIONALS QUE NO HAN
PARTICIPAT MAI EN LA XARXA,
PERÒ QUE FORMEN PART
D’ENTITATS DEL TERRITORI (n = 2)

Responsable de servei - Centre Obert - Entitat privada
Hi participa actualment - 11 anys de vinculació

SÍ

Tècnic/a - Salut - Servei públic
Hi participa actualment - 10 anys de vinculació

SÍ

Tècnic/a - Salut - Entitat privada
Hi participa actualment - 10 anys de vinculació

SÍ

Tècnic/a - Educació - Servei públic
Hi participa actualment - 2 anys de vinculació

SÍ

Educador/a de carrer - Serveis Socials - Servei públic
Hi participa actualment - Coneix la XAFIR des de fa anys

SÍ

Treballador/a social - Atenció a les famílies - Servei públic
Hi participa actualment - Coneix la XAFIR des de fa anys

SÍ
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Coordinador/a - Educació - Entitat privada

SÍ

Tècnic/a - Salut - Servei públic

SÍ

Educador/a - Atenció a les famílies - Servei públic

SÍ

Director/a - Educació - Entitat privada

SÍ

Coordinador/a - Atenció a les famílies - Servei públic

SÍ

Tècnic/a - Serveis Socials - Servei públic

SÍ

Càritas – Coneix la XAFIR des de fa 10 anys

SÍ

Fundació Tot Raval – Coneix la XAFIR des de fa 6 anys

SÍ

Conseller/a del Districte de Ciutat Vella

SÍ

Conseller/a del Districte de Ciutat Vella

SÍ

CÀRRECS POLÍTICS (n = 2)

Xarxa d’Atenció
a Famílies i Infants
del Raval (XAFIR)

• Fase de contrastació
En el grup de discussió hi van participar un total de nou persones, cinc de les quals eren
professionals (entre responsables i tècnics i tècniques de serveis) i quatre eren persones
usuàries (dues de les quatre famílies convocades).

Taula 5. Perfil de la mostra de participants – Grups de discussió.

26

Drets Socials

Xarxa d’Atenció
a Famílies i Infants
del Raval (XAFIR)

RESPONSABLES I TÈCNICS I TÈCNIQUES DE SERVEIS

5

PERSONES USUÀRIES

4

3.
RESULTATS

A continuació es presenta l’anàlisi integrada de les dades recollides a través del qüestionari, les entrevistes i els grups de discussió. Atès que tant les entrevistes com els grups
de discussió aprofundeixen en els resultats del qüestionari, la presentació gira entorn
d’aquest, de manera que s’organitza la informació en nou subàmbits agrupats en tres
àmbits temàtics: metodologia, coneixement i relacions.
La presentació dels resultats inclou fragments literals extrets de les entrevistes i els
grups de discussió. A fi de mantenir l’anonimat dels informants s’ha eliminat qualsevol
informació que en permeti la identificació. Tot i això, al final de cada fragment i entre
parèntesis s’inclou un codi que remet a la informació següent (vegeu la taula 6):

Taula 6. Codi d’identificació de fragments extrets d’entrevistes i grups de discussió.

CODI IDENTIFICACIÓ
ET

NET

EXPLICACIÓ
Entrevista – Professionals de l’equip tècnic

Entrevista – Professionals de fora de l’equip tècnic

FX

Entrevista – Professionals que no han participat mai
en la Xarxa, però que formen part d’entitats del territori

CP

Entrevista – Càrrecs polítics

GD_PROF

Grup de discussió – Professionals

GD_FAM

Grup de discussió – Persones usuàries

Cal tenir en compte que els resultats es basen en les opinions expressades pels i les
professionals i per les persones participants en l’avaluació, fet que comporta que es presentin visions complementàries, i a vegades contradictòries, sobre un mateix aspecte.
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3.1
ÀMBIT METODOLÒGIC
Sobre els objectius de la XAFIR
El 86,5% dels i les professionals que han participat o participen en la XAFIR afirmen
conèixer bastant o molt els objectius de la Xarxa (vegeu el gràfic 9).

Gràfic 9. Coneixement dels objectius.
13,5%

86,5%
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Bastant/Molt

Poc/Gens

Els i les professionals entrevistats consideren que la XAFIR s’orienta tant a donar resposta a les necessitats del territori com a millorar el treball dels i les professionals que
hi intervenen, tot i que la impressió general és que fins al moment la XAFIR s’ha centrat
més a donar resposta a les necessitats dels i les professionals.
L’actuació és molt tècnica i té poca repercussió quantitativa i qualitativa en els usuaris.
La metodologia s’aplica en pocs casos i no sempre es dona resposta a les necessitats
detectades en diagnòstics previs. (ET)
Creuen que això es deu al fet que, a l’inici del projecte, es parlava molt de vetllar, d’una
banda, pel mutu coneixement dels serveis, entitats i professionals i, de l’altra, per la
coordinació de les actuacions (raons històriques). Ara creuen que, un cop superada la
possible descoordinació entre serveis, entitats i professionals, el que cal és centrar els
esforços a conèixer més les necessitats del territori, articulant mecanismes de recollida
i anàlisi de la informació.
Crec que el fet de poder identificar les necessitats per prioritzar el treball de la XAFIR
és clau i, potser, en centrar-se en com treballar dins la Xarxa ha fet que no es tingui com
a primer objectiu l’atenció d’infants i famílies. Com es poden identificar? Penso que hi
hauria d’haver algun mecanisme de recollida de necessitats des de les entitats i serveis
que s’anés actualitzant. (CP)
Els i les professionals que coneixen els objectius del Projecte XAFIR consideren que, al llarg
d’aquests més de deu anys de funcionament de la Xarxa, els tres objectius inicials que es van
marcar s’han assolit (vegeu el gràfic 10). Consideren que l’objectiu de “Facilitar la cooperació
entre serveis i entitats” és el que s’ha assolit en menor mesura, tot i que el treball en xarxa
entre serveis i entitats es considera fonamental per donar resposta a les necessitats dels infants i les famílies del Raval, i és un dels aspectes més destacats i valorats, tant a través dels
comentaris recollits en el qüestionari com a través de les entrevistes i els grups de discussió.
Tot i això, hi ha qui considera que els avenços són insuficients i que cal continuar-hi treballant:

Els avenços són insuficients, si considerem que per millorar cal dedicar temps i espais
a la coordinació i que no es pot confiar tot a la bona voluntat dels professionals. Cal
considerar que el dia a dia angoixa i impedeix planificar i pensar en el futur, llevat que es
bloquegin agendes. (ET)

Gràfic 10. Grau d’assoliment dels objectius.

Donar resposta transversal
a les necessitats familiars del terrirtori

3,44

Augmentar el coneixement de la realitat
de la infància i la família

3,09
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Hi ha acord en el fet que “Donar resposta transversal a les necessitats familiars del territori”,
“Augmentar el coneixement de la realitat de la infància i la família” i “Facilitar la cooperació
entre serveis i entitats” són els tres objectius que han estat i són els eixos vertebradors del
Projecte XAFIR, però que potser caldria revisar, actualitzar i concretar, tenint en compte dos
principis: a) cal comptar amb l’aval institucional i b) la XAFIR es mou en el marc del treball
col·laboratiu i del treball en xarxa.
Per tenir un altre objectiu es necessita un aval institucional i els serveis municipals no
poden anar per lliure, ni tampoc les entitats, si volen col·laboració. Parlem aquí de legitimitat institucional. (GD_PROF)
El marc de la XAFIR és el marc de treball col·laboratiu i de treball en xarxa, on es dona
resposta a les necessitats dels professionals per donar un millor servei. (GD_PROF)
De fet, professionals no vinculats a la XAFIR i persones usuàries identifiquen el Projecte
amb el treball en xarxa de professionals de diversos serveis que donen resposta a les
necessitats dels infants i les famílies del territori. El treball en xarxa és el tret d’identitat
del projecte.
Jo identifico que és una xarxa de professionals que treballen en l’àmbit de la infància
des d’un vessant molt transversal (professionals de l’Educació, de Serveis Socials, de
Salut, de Drets socials, etcètera) que donen una atenció i que s’orienten molt a l’infant i
a les seves necessitats. (CP)
D’altra banda, professionals de l’equip tècnic reflexionen fins a quin punt els objectius del
Projecte estan sent assumits per les institucions que en formen part; hi ha un compromís
en l’àmbit personal dels i les professionals, però quin compromís s’assumeix institucionalment i quin impacte genera en l’estructura i dinàmica interna de cada servei i entitat?

Xarxa d’Atenció
a Famílies i Infants
del Raval (XAFIR)

Els objectius són vàlids, però cal plantejar-se fins a quin punt cadascuna de les institucions que hi participen els integren en els seus propis objectius i maneres de funcionar. Les persones hi participen i s’hi impliquen perquè interessa personalment i professionalment, però tinc la impressió que aquí s’acaba tot el compromís. [...] La XAFIR
coordina actuacions, formació, etcètera des d’un punt de vista instrumental, però no
repercuteix en els processos interns de cada institució. Així, per exemple, organitza
formació, però aquesta formació no s’integra en els plans de formació de les diferents
institucions ni en els plans agrupats conjunts que es podrien plantejar. (ET)
La taula 7 mostra comentaris i valoracions generals sobre el Projecte XAFIR i sobre els
seus objectius recollits a través del qüestionari.
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Taula 7. Comentaris i valoracions generals sobre el Projecte XAFIR i els seus objectius.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atenció transversal.
Territorialitat.
Transversalitat.
Treball en xarxa.
Treball col·laboratiu.
Treball comunitari.
Visió comunitària; visió global del territori.
Aportar més coneixement de la Xarxa.
Objectius que cal treballar.
Implicar-se en la millora de les condiciones
de les famílies i els infants del barri.

ÀREES DE MILLORA
• Millorar el sentiment de pertinença i que tots els
serveis assumeixin el projecte com a propi.
• Més treball en xarxa.
• Més transformador.
• Més actius.
• Més incidència en el barri.
• Fixar objectius concrets.
• Dificultats en la concreció d’objectius d’intervenció.
• Visió de futur i planificació anual coproduïda entre
tots els agents.
• Aprofundir en les necessitats dels col·lectius del
territori.
• Donar resposta transversal a les necessitats dels
infants.
• Més denúncia i reivindicació de les situacions que
pateixen les famílies des dels diferents serveis.
• Intervenció comunitària.
• Gestió intercultural del territori.
• Millorar l’aspecte comunitari, en el sentit d’estar més
oberts “al carrer”, aconseguint una certa implicació
de la ciutadania.
• Millorar la relació amb els infants i les famílies del
territori.
• Pressupost

ALTRES COMENTARIS O VALORACIONS
• Visió comunitària.
• Sempre s’ha dit que, com a tal, la XAFIR no pot fer intervencions i hi ha projectes o activitats concretes que
no s’han pogut desenvolupar per aquest motiu.

Sobre l’estructura organitzativa
El 63,5% dels i les professionals que han participat o participen en la XAFIR diuen
conèixer bastant o molt l’estructura organitzativa de la XAFIR (equip tècnic, equip motor
i comissions de treball) (vegeu Gràfic 11).

Gràfic 11. Coneixement de l’estructura.
63,5%
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Observem que els i les professionals tenen menys coneixement de l’estructura organitzativa que dels objectius. Els i les professionals que tenen un coneixement menor de
l’estructura són els que no formen part de l’equip tècnic.
Potser no la conec suficientment per valorar si l’estructura és adequada o no. Sí que sé
que hi ha un equip tècnic que ens envia informació quan hi ha formacions, sí que sé que
es reuneix una vegada al mes, però no conec gaire bé quins criteris tenen per decidir
quin cas entra a la XAFIR, quins criteris tenen per decidir si es fa una formació o no, etcètera. (NET)
La valoració dels i les professionals que tenen un grau de coneixement elevat de l’estructura organitzativa és positiva (vegeu el gràfic 12). Consideren que és adequada i que
facilita i promou aspectes diversos: la millora de la qualitat de les intervencions, la representació de la xarxa social del territori i la coordinació entre entitats, però que cal
millorar certs aspectes: el reconeixement, l’estabilitat dels i les professionals que hi
participen, etcètera.
L’estructura és adequada. De tota manera, tot el que implica treballar en xarxa està poc
reconegut en les organitzacions participants, no només l’horari d’assistència, sinó també les activitats prèvies i posteriors de preparació i d’execució. D’altra banda, l’elevada
mobilitat del personal dona poca continuïtat a les activitats que es programen. (ET)
Crida l’atenció, però, que la promoció del treball en xarxa sigui l’ítem que rep una valoració més baixa, tot i rebre una puntuació mitjana de 3 sobre 4. Aquesta puntuació podria
raure en el fet que qui no s’implica tant en el projecte no acaba de percebre de manera
tan clara el treball en xarxa: hi ha xarxa de serveis i entitats, però potser no tant entre
professionals.

Xarxa d’Atenció
a Famílies i Infants
del Raval (XAFIR)

Un dubte que tinc és si tot aquest treball després acaba baixant a la resta de professionals que no participen en el grup motor. (CP)

Gràfic 12. Valoració de l’estructura organitzativa.

3,3

És adequada
Facilita la millora de la qualitat de les
intervencions en l’àmbit d’infància i família
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Tot i valorar que l’estructura facilita la millora de la qualitat de les intervencions en l’àmbit d’infància i família, durant les entrevistes i els grups de discussió els i les professionals manifesten que l’impacte és indirecte, ja que la XAFIR no intervé directament sobre
els infants i les seves famílies, sinó que ho fa a través dels serveis, les entitats i els i les
professionals. De fet, professionals que pertanyen a serveis de fora de la Xarxa assenyalen que quan tenen un problema contacten amb els serveis i les entitats, no directament
amb la XAFIR. L’estructura, però, sí que representa un suport per coordinar actuacions,
compartir experiències, disposar d’eines compartides, etcètera.
No es duen a terme intervencions concretes per fer un canvi en la població, per incidir en
els problemes del barri. Es fa molta formació dels professionals, de molta qualitat, molt
ben preparada i pensada, però no ens hem de quedar aquí. (ET)
Des de la XAFIR en si no s’intervé amb les famílies, per això hi ha la dificultat de poder
avaluar. No és que la XAFIR sigui una entitat en si mateixa que faci accions directes amb
els infants i les famílies, sinó que és una xarxa de serveis, de recursos, que treballem
amb infància i famílies. (ET)
Les famílies expressen que haurien de participar en les reunions dels i les professionals,
ja que, a vegades, perceben que no se’ls valora prou.
De manera més específica es comenta:
• 	Equip tècnic. Els i les professionals que hi participen perceben que, a vegades, les
reunions no són del tot efectives, i que caldria millorar-ne l’organització incloent-hi:
mecanismes més efectius i eficients de coordinació i la figura d’un moderador o moderadora que garantís el compliment de l’ordre del dia i evités que certs professionals
monopolitzin les intervencions.

Les reunions són un avorriment i tinc la sensació que marxo sense haver après res. (ET)
Totes les reunions acaben sent feixugues pels professionals que hi assisteixen periòdicament. (ET)
L’equip tècnic no té un relat: sembla una mica el dia de la marmota. S’ha d’avançar en la
metodologia de les reunions. (GD_PROF)
D’altra banda, també hi ha qui es pregunta per quin motiu els casals d’infants, i altres
serveis d’atenció a la infància, no formen part de l’equip tècnic. També s’exposa fins a
quin punt s’haurien d’assumir plantejaments externs —tot i que aportin recursos econòmics—, com per exemple ho és la demanda de l’Obra Social La Caixa d’articular una taula
sobre infància.
• 	Comissions. Tot i valorar que el seu funcionament és adequat, els i les professionals
que en formen part sovint hi han de dedicar hores fora de l’horari laboral, de manera
que molts acaben deixant la comissió abans d’haver acabat l’encàrrec. Caldria buscar
una solució i per això proposen, d’una banda, que els i les professionals que en formen
part vagin rotant i, de l’altra, que s’estableixin mecanismes per alliberar-los d’altres
tasques, evitant la sobrecàrrega de feina que sovint pateixen els tècnics i les tècniques que participen en comissions.
Quan explico què és la XAFIR dic que som tots, tot i que hi hagi una representació. Cal
que la institució t’avali la participació, però hi ha casos en què ho fas fora de l’horari
laboral. (GD_PROF)
Crec que els tècnics i les tècniques de la XAFIR haurien d’anar canviant, perquè crec que
són els mateixos que hi van durant un any. Potser s’haurien de canviar més freqüentment perquè els professionals no ho vegin com una càrrega. (NET)
Podria ser millorable, però, és clar, són molts serveis. Hi ha un cos tècnic que s’encarrega de tirar endavant, però aquests tècnics o tècniques no estan alliberats d’altres
feines. (NET)
• 	Equips de cas. Es percep que ara hi ha menys equips de cas que abans i que hi ha
poca rotació de professionals. A més, s’observa que, mentre que en les reunions multiserveis es produeixen lideratges, això no succeeix en el cas dels equips de cas. Es
creu necessari avançar en la designació d’un referent de cas perquè guiï l’establiment
d’hipòtesis i permeti avançar en aspectes de la mateixa metodologia de treball. D’altra
banda, als casos i a la seva resolució tan sols hi tenen accés els i les professionals que
participen en aquests equips. Es creu que seria interessant fer accessibles els casos
a tots els i les professionals de serveis i entitats de dins i fora de la Xarxa, com a font
d’aprenentatge i reflexió.
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Alguns perceben l’elevada rotació dels i les professionals que participen particularment
en comissions i equips de cas com un problema que cal abordar a mitjà termini, ja que influeix en la sedimentació de les accions de coordinació, en els processos de transmissió
d’informació i en la generació de coneixement.
Ha contribuït a millorar el creixement dels professionals, però no ha sedimentat la coordinació entre institucions (sanitat, Serveis Socials, escoles, etcètera). El problema serà
quan es jubilin o canviïn les persones que ara hi participen. (ET)
La taula 8 presenta els comentaris i les valoracions que s’han recollit a través del qüestionari:

Taula 8. Comentaris i valoracions extrets del qüestionari en relació amb l’estructura.
FORTALESES
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representativitat d’agents.
Implica molts professionals.
Equip tècnic multiserveis.
Vinculació àmbit públic i privat.
Treball per comissions.
Capacitat de reunió.
Participació.
Compromís.
Integra diferents punts de vista.

ÀREES DE MILLORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obertura.
Dificultat en la integració de mirades diferents.
A vegades costa avançar en temàtiques diferents.
Implicar més els professionals que no assisteixen a les
reunions.
Ampliar la xarxa; ampliar-la a tot el districte.
Incorporar nous agents o serveis que treballen a la zona: serveis d’atenció a la infància, psiquiatres, metges, etcètera.
Està molt centrat en serveis socials.
Falten professionals vinculats a altres sectors que intervenen en el barri.
Cal augmentar la presència de professionals de l’àmbit de
l’educació i aconseguir més implicació dels mestres de barri.
Continuïtat de la presència d’algunes entitats o serveis a
l’equip tècnic.
Implicació d’alguns serveis.
Implicació de les direccions de les empreses o els serveis.
Equip tècnic: més actius, més diagnòstic.
Potenciar el treball per comissions.
Crear comissions transversals per grups d’edat.
Més participació en les comissions de professionals que no
són a l’equip tècnic.
Temps de dedicació.
Reconeixement.
Professionalització.
Alliberament d’hores professionals per poder-hi dedicar més
temps.
Comptar amb un professional alliberat o un pla d’ocupació
que faci una tasca tècnica.
Millorar la conducció de les reunions.
Reunions que es converteixen en un intercanvi d’informació
sense acords ni la definició d’un pla de treball en acabar.
Reunions de casos feixugues.
Periodicitat insuficient.

ALTRES COMENTARIS O VALORACIONS
• Excessiu protagonisme de Serveis Socials i excessiu aïllament de les escoles (no hi participen).
• En el meu cas, vaig participar en la Comissió de Joves; en estar un temps de baixa i reincorporar-me ningú sabia què havia
passat, però havia desaparegut6.
• Trobo a faltar més suport a tots aquells i totes aquelles professionals que han estat partícips de diagnòstics i treballs en xarxa.
• Treballem amb realitats molt complexes que requereixen més professionals a tots els serveis del sector social.

6 A la pràctica, no existeix ni ha existit cap Comissió de Joves. Sí que existeix la Comissió de Relacions
Abusives entre Adolescents.

Sobre les actuacions
El 69,2% dels i les professionals que han participat o participen en la XAFIR afirmen
conèixer bastant o molt les actuacions de la Xarxa (equips de cas, comissions i formacions) (vegeu Gràfic 13).

Gràfic 13. Coneixement de les actuacions.
30,8%
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La valoració global de les actuacions de la XAFIR és positiva (vegeu el gràfic 14), i les
vinculades a “Donar a conèixer a l’àmbit institucional les necessitats del territori” i “Disminuir l’aïllament professional” són les més ben valorades. Per contra, es considera que
la XAFIR ha contribuït en menys mesura a “Unificar protocols d’intervenció” i a “Millorar
la relació amb els infants i les famílies del territori”.
En relació amb els protocols, hi ha professionals que opinen que sí que s’han unificat
protocols i que caldria seguir-ne generant, mentre que d’altres opinen que no és necessari generar protocols d’intervenció comuns, ja que cada servei estableix els seus propis
i la diversitat de visions és el que enriqueix la Xarxa. Sí que consideren, però, que cal
arribar a acords i consensos sobre el que cal aconseguir, compartint recursos i el mateix
llenguatge. Alguns càrrecs polítics valoren que potser seria positiu que serveis i entitats
del barri disposessin d’un protocol comú de traspàs d’informació.
Per exemple, s’ha creat un llistat únic de llista d’espera per al centre obert d’infància,
mentre que abans cada servei tenia la seva llista d’espera. D’altra banda, es generen
prioritats d’intercanvi d’informació. També hi ha un protocol de casos que s’ha unificat
i està servint per intervenir i per socialitzar una manera de fer entre els nous professionals que s’incorporen al territori. (ET)
Crec que és molt difícil que tots puguem veure la realitat d’una mateixa manera i el que
és enriquidor del treball en xarxa és que hi hagi moltes visions d’una mateixa situació,
és a dir, que tothom aporti des de la seva perspectiva. Però, a l’hora d’actuar i prendre
decisions, cal arribar a acords i consensos. (NET)
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Gràfic 14. Valoració de les actuacions.
La XAFIR ha millorat/ha permès
3,14

La coordinació entre serveis i entitats

2,72

Donar resposta a les necessitats dels infants i les famílies

2,83

Consensuar criteris d’anàlisi, d’actuació i d’avaluació

3,11

Establir una metodologia de treball comuna
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La comunicació entre professionals

2,75

Establir plans d’intervenció conjunts i consensuats

2,78
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La supervisió conjunta de casos

2,67
3
3,11

La gestió intercultural del territori
Aprofundir en les necessitats dels col·lectius del territori

2,97

Donar respostes transversals a les situacions dels infants
i les famílies del territori

2,94
2,67

Millorar la relació amb els infants i les famílies del territori

3,03

La resposta a les necessitats del territori
Donar a conèixer a l’àmbit institucional
les necessitats del territori

3,5
2,89

La formació dels professionals que intervenen en el territori

2,97

La intervenció del servei/entitat en la que treballo

2,97

La meva intervenció professional

3,47

Disminuir l’aïllament professional

1
Gens

1,5

2

2,5

3

3,5

4
Molt

Es percep que la XAFIR ha contribuït a l’apropament entre serveis i entitats, tant públiques com privades, a través del coneixement de la tasca que duu a terme al Raval. El coneixement mutu ha contribuït a millorar la comunicació entre els i les professionals, que
és un dels aspectes més reiterats i valorats durant les entrevistes i grups de discussió.
Els espais conjunts de treball que s’han generat, com són les reunions i les formacions,
han estat el mitjà a través del qual s’ha aconseguit que la comunicació sigui més àgil i
fluida, i també s’ha percebut una millora en les actuacions professionals —i que justament s’assenyala com a finalitat última del projecte—.

Penso que l’element fort és la comunicació, no tant per a les famílies, sinó per a nosaltres.
Hem trencat estereotips que teníem. A més, va molt bé, perquè nosaltres coneixem molt
els infants i les famílies perquè hi passem molta estona i altres serveis poden obtenir informació; també nosaltres podem compartir coneixement que ens dona el temps. (NET)
La xarxa fomenta aquest coneixement entre professionals, ja que som conscients que cap
servei no pot donar una resposta completa a tot el problema. (NET)
Quan he anat a formacions, sempre, en cadascuna d’aquestes formacions, he après alguna cosa diferent i sobretot l’existència de recursos en el territori, és a dir, persones que
estan fent la mateixa feina que tu però des d’una altra perspectiva. (NET)
La taula 9 mostra comentaris i valoracions recollits a través del qüestionari:
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Taula 9. Comentaris i valoracions extrets del qüestionari en relació amb les actuacions.
FORTALESES
• Espai per compartir coneixements i
inquietuds.
• Espai per conèixer altres serveis i
professionals.
• Espai per pensar.
• Espais de reflexió conjunta.
• Intercanvi professional.
• Intercanvi d’experiències.
• Posada en comú de criteris.
• Facilitador de recursos.
• Eina de treball unificada en el territori.
• Mirada global.

ÀREES DE MILLORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detecció de necessitats.
Suport a les xarxes de diagnòstic existents.
Unificar criteris.
Disposar d’un model d’atenció.
Disposar d’instruments compartits
d’intervenció.
Temporalitzar actuacions.
Articular projectes comuns (interserveis/
entitats).
Elaborar protocols d’intervenció.
Establir metodologies conjuntes de treball.
Crear un observatori de la realitat.
Protocols poc àgils i feixucs.
Trobades de discussió de casos; treball de
casos.
Ús de la taula tècnica per difondre accions.

ALTRES COMENTARIS O VALORACIONS
• Podria anar molt més enllà de la detecció de necessitats i aportar eines transformadores.
• Pla estratègic: reorganització. Repensar actuacions individuals, socials i comunitàries, i
traducció en estratègies.
• Avançar en col·lectius concrets i en el disseny d’actuacions en el territori (infància en risc,
planificació cultural, esportiva, etcètera.
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Sobre la metodologia de XAFIR
La visió general és que la metodologia de XAFIR, tot i que promou el treball en xarxa, és
una metodologia reactiva i que dona una resposta limitada a les necessitats del territori,
atès el baix nombre de casos als quals dona suport. Només s’atenen els casos urgents
en què és necessari dur a terme una intervenció conjunta i coordinada de tots els serveis
i professionals, i quan tots els esforços anteriors per reconduir la situació no han donat
cap fruit (casos complexos). Tot i així, hi ha professionals que apliquen la metodologia, o
la seva filosofia, a altres situacions menys problemàtiques, fet que consideren que, en
certa manera, respon a una visió més preventiva.
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Alguns professionals consideren que es podria avançar cap a actuacions de tipus més
preventiu —fent, per exemple, accions específiques dirigides a les famílies del barri o
creant grups de treball pluridisciplinaris—, mentre que n’hi ha d’altres que no tenen clar
que la prevenció pugui tenir lloc dins la XAFIR. Consideren que el treball de casos no permet la prevenció i es necessita més temps i personal que no tenen.
Perquè fos una metodologia més preventiva, es podria fer atenció amb famílies, o sigui,
atenció directa a famílies. Igual que es fa formació per a professionals, caldria fer un tipus
de formació, de jornades, per atendre les famílies, treballant temes que preocupen a nivell
general al barri: atencions parentals, límits, nutrició, economia domèstica, etcètera. (NET)
Podríem fer més prevenció, però, en lloc de tenir 5 casos, en tindríem 23 i això estaria
fora dels nostres paràmetres. Ens centrem en col·lectius de risc en funció de criteris i
recursos. La prevenció seria el més rendible a llarg termini, però a curt termini allò urgent està per sobre. (ET)
Jo crec que hauria de crear estructures més d’acció-reacció: si hi ha X problemes per
a determinades situacions, doncs caldria crear estructures des d’on es pugui treballar
això. Hi podria haver grups pluridisciplinaris on, quan intueixes un problema, ja hi derives la gent. (NET)
Altres valoracions sobre la metodologia de XAFIR són: estendre la metodologia a altres
tipologies de casos no tractats fins ara (per exemple, en l’àmbit de la discapacitat) i avaluar en quina mesura la metodologia del treball de cas impregna la cultura col·laborativa,
fent esforços per garantir l’establiment d’una mirada comuna, d’una metodologia clara
de treball.
De quina manera la metodologia del treball de cas, considerant que a l’inici són tres
casos, impregna la cultura col·laborativa? Aquest és el repte, però hi ha un factor d’alta
rotació. Potser el tema és definir una mirada comuna, encara que l’origen i la trajectòria
de cada servei sigui diferent. (GD_FAM)

La taula 10 mostra comentaris i valoracions recollits a través del qüestionari:

Taula 10. Comentaris i valoracions extrets del qüestionari en relació amb la metodologia.
FORTALESES
• Metodologia de treball comuna.
• Treball de casos.
• Abordatge de casos amb una metodologia
comuna.
• Supervisió conjunta de casos.
• Prevenció.

ÀREES DE MILLORA
• Més informació sobre el treball en xarxa.
• La metodologia de XAFIR no acaba d’aportar
un valor diferencial respecte a altres
coordinacions.
• Augmentar el nombre de casos que es porten
amb metodologia de XAFIR.
• Poques reunions de casos.
• El treball en xarxa i les reunions multiservei
s’han de fer en tots els casos, no només en els
casos que decideix l’equip tècnic.
• Anàlisi de casos.
• Derivació de casos.
• Plans de treball conjunts amb els casos.

ALTRES COMENTARIS O VALORACIONS
• Aprofundir en el treball de casos i revisar com continuar treballant per millorar-lo.
• La forma de treballar els casos s’hauria de poder traslladar a altres casos atesos des dels
serveis i no inclosos a la XAFIR.
• Des del nostre servei pensem que el treball en xarxa pel qual aposta la XAFIR no és un fet aïllat
només dels casos que estan a la XAFIR, sinó que és una metodologia que, per sort, s’utilitza en
gairebé tots els casos que atenem. Treballem en xarxa, o ho hauríem de fer, en tots els casos
que atenem. Aquesta estratègia d’intervenció està estesa al territori i no discriminaríem uns
casos dels altres.
• Quin és el model d’intervenció que caldria consensuar?
• Ja s’estan duent a terme coordinacions multiserveis per a casos complexos.
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Idees clau de l’àmbit metodològic

• 	Els i les professionals coneixen els objectius específics del Projecte XAFIR, però aquest
coneixement és menor entre els i les professionals externs a la Xarxa i les famílies consultades. La Xarxa es vincula a la col·laboració i al coneixement entre serveis i entitats.
• 	La XAFIR ha contribuït més a millorar la feina dels i les professionals que intervenen en
el territori, que no pas a donar resposta directa a les necessitats de famílies i infants
del Raval.
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• 	Els i les professionals coneixen l’estructura organitzativa de la XAFIR. Tot i que la valoren com a adequada, consideren necessari millorar aspectes específics de funcionament de l’equip tècnic, les comissions i els equips de cas: el funcionament de les
reunions; els serveis, les entitats o els i les professionals que hi intervenen; la periodicitat, etcètera.
• 	Les actuacions de la XAFIR són conegudes pels i les professionals, els quals opinen
que caldria articular més mecanismes de treball conjunt: processos de detecció de
necessitats, anàlisi del territori, protocols, etcètera.
• 	La metodologia de XAFIR es concep com una metodologia més reactiva que preventiva.
Caldria valorar si un dels objectius del Projecte XAFIR és fer prevenció o no.

3.2
ÀMBIT CONEIXEMENT
Sobre el coneixement generat
Els i les professionals que han participat i participen en la Xarxa consideren que la XAFIR
ha contribuït i contribueix a augmentar el coneixement del context social i familiar del
territori, així com de la xarxa de serveis i de les entitats que hi operen (vegeu el gràfic
15). Això és possible gràcies a la creació d’espais comuns de trobada i d’intercanvi (de
formació, de discussió, etcètera).

Gràfic 15. Valoració del coneixement generat.
En relació al coneixement, la XAFIR ha millorat…
El coneixement de la realitat sociocultural
del territori per part dels professionals

2,96
3,15

El coneixement de la realitat dels infants i les famílies
per part dels professionals

2,65

La creació col·laborativa de coneixement professional

2,79

Que com a professionals compartim a la xarxa allò que aprenem
El coneixement de la realitat a través de la creació d’un
observatori permanent de la situació dels infants
i les famílies del territori

2,75
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La satisfacció de les necessitats del territori a través
de la generació d’eines professionals

3,13

Drets Socials

2,52

El grau de coordinació entre els professionals

Xarxa d’Atenció
a Famílies i Infants
del Raval (XAFIR)

2,63

La meva formació

3

El meu coneixement sobre el context social i familiar

3,17

Les intervencions amb infants i famílies

3

El coneixement dels altres serveis i entitats
El coneixement sobre la forma de treballar
d’altres serveis i entitats

3,06
1
Gens

1,5

2

2,5

3

3,5

4
Molt

El coneixement generat pels i les professionals de la Xarxa contribueix, globalment, a
millorar les intervencions que duen a terme els i les professionals amb els infants i les
famílies, ja que hi ha més coneixement de la realitat dels infants i les famílies i de la tasca que fa cada servei i entitat en el barri i s’han generat eines professionals. Ara caldria
avançar en la construcció col·lectiva de coneixement.
En relació amb aquest últim aspecte, es valora que a través de les reunions d’equip tècnic, d’equip de cas, de les comissions, de les formacions i dels contactes de caire més
informal entre els i les professionals la XAFIR ha generat i genera molt coneixement, però
que aquest es queda en l’àmbit individual i que no passa a l’esfera del grup o de l’organització: només traspassa aquest àmbit quan algú comparteix informacions amb la resta
de membres del seu equip, servei o entitat.
L’equip comparteix informació i aquest coneixement genera creixement en l’organització. (GD_PROF)

Creuen que la retenció i la socialització del coneixement és clau per construir una mirada
comuna —per exemple, sobre la realitat i les necessitats dels infants i les famílies del
barri—, però que aquí els representants de cada servei i entitat també tenen certa responsabilitat i que, per tant, no només és feina de l’equip tècnic fer-ho possible. Afegeixen
que segurament no es duu a terme perquè no hi ha ningú que la sistematitzi ni es té el
coneixement expert per fer-ho.
El coneixement hi és, el que passa és que manca sistematitzar-lo. Aniria bé tenir un espai on recollir-lo, però de manera molt simple, que sigui àgil de consultar. (ET)
Els i les professionals de la XAFIR no estem preparats per fer recerca i no és el nostre
objectiu. Hem de conèixer la realitat, però no és suficient passar unes hores amb les
famílies. Potser necessitem el suport extern. (NET)
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El problema és que moltes vegades aquest coneixement es va disgregant... Tenim molta
informació, però una altra cosa és coordinar-la i transmetre-la... És arriscat, perquè
tampoc podem entrar a la xafarderia; si és una cosa que es va repetint, llavors sí. (NET)
Professionals de dins i fora de la XAFIR identifiquen eines que podrien facilitar la socialització del coneixement generat, com en el seu moment va poder ser el vídeo de presentació de la XAFIR, que va resultar didàctic i facilitador perquè els tècnics i les tècniques
coneguessin el projecte. En aquest sentit, alguns professionals proposen:
• 	Elaborar un protocol d’acollida per als nous membres de la XAFIR.
• 	Crear un espai virtual compartit, que compti amb la figura d’un/a dinamitzador/a o
d’un/a gestor/a encarregat/ada de revisar i pujar els continguts. A més de funcionar
com a repositori, també donaria peu a crear un espai de trobada virtual per als i les
professionals no vinculats a l’equip tècnic.
Disposar d’un servidor comú seria ideal, per exemple un Drive, per garantir la comunicació i on es generi un espai per compartir dubtes. També es podrien crear tipologies de
casos i veure com hi respondríem. (NET)

La taula 11 mostra comentaris i valoracions recollits a través del qüestionari:

Taula 11. Comentaris i valoracions extrets del qüestionari
en relació amb el coneixement generat.
FORTALESES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnòstics transversals.
Disseny propi d’intervencions.
Anàlisi de la realitat complexa.
Anàlisi de les necessitats del barri.
Informació del context de les famílies.
Compartir coneixement.
Compartir pluridisciplinàriament.
Coneixença del territori.
Coneixement compartit sobre el territori.
Coneixement de les problemàtiques
emergents.
Coneixement dels diferents recursos.
Coneixement dels serveis i entitats
(coneixement interserveis).
Coneixement de les activitats i les accions
del territori.
Coneixement dels i les participants de les
diferents realitats.
Millor coneixement dels diferents serveis
i professionals.

ÀREES DE MILLORA
• Informar els nous professionals sobre la
trajectòria de la XAFIR.
• Dossier de benvinguda per als nous membres.
• Recollida de la informació que genera la XAFIR.
• Sistematitzar l’aprenentatge i el coneixement
que es genera.
• Difusió a tots els i les professionals del territori
que no participen en l’equip tècnic.
• Revertir en els equips el coneixement compartit
en l’equip tècnic.
• Reflexió sobre temes d’interès general.

ALTRES COMENTARIS O VALORACIONS
• Els diagnòstics és difícil que els facin, en la seva totalitat, professionals que estan treballant
en altres entitats o recursos a la vegada.

Idees clau de l’àmbit coneixement

• 	La XAFIR ha contribuït i contribueix a augmentar el coneixement del context social i
familiar del territori, així com de la xarxa de serveis i entitats que hi operen.
• 	Els i les professionals de dins i fora de la Xarxa consideren que cal avançar en l’establiment d’eines que permetin retenir i socialitzar el coneixement que el mateix treball
en xarxa està generant i que contribueix a un millor coneixement de les necessitats del
territori i a l’establiment d’eines de treball comunes.
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3.3
ÀMBIT RELACIONS
Sobre les activitats de coordinació de la XAFIR
Els i les professionals que han participat i participen en la Xarxa valoren que las activitats de coordinació de la XAFIR són suficients i que han permès abordar temes d’interès
professional i avançar en la resposta a necessitats i reptes professionals (vegeu el gràfic
16). En menor mesura, consideren que ha permès augmentar el bagatge d’eines i instruments per a la intervenció.
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Jo crec que el fet de poder tenir un espai comú de comunicació permet tenir un espai en
el qual es puguin compartir experiències i angoixes. A la sessió en què vaig participar,
vaig veure que esdevenia un espai de suport mutu i un àmbit de comunicació per poder
compartir mirades des dels diferents àmbits d’intervenció. Crec que això és molt positiu
de cara als professionals per tenir una mirada més integral dels casos i dels problemes
que es comparteixen. (CP)
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Gràfic 16. Valoració de les activitats de coordinació.
Sobre les activitats de coordinació
3,19

Suficients
Abordar temes d’interès professional

3,06

Avançar en la resposta a necessitats i reptes professionals

3,04

Augmentar el meu bagatge d’eines
i instruments per la intervenció

2,54
2,75

Establir vies de col·laboració amb altres serveis i entitats

2,92

Establir vies de col·laboració amb altres professionals

2,77

Vinculades al bon clima humà

1
Gens

1,5

2

2,5

3

3,5

4
Molt

Les persones usuàries, les famílies, perceben que hi ha coordinació entre els i les professionals i que, per exemple, hi ha contactes entre les escoles i els serveis socials, però tot
i això opinen que els seus fills reben missatges de molts professionals, a vegades contradictoris, i que caldria vetllar perquè el missatge fos únic i sempre en positiu. Aquesta opinió és compartida per alguns professionals que treballen en institucions que no formen
part de la XAFIR. És per això que creuen que caldria aprendre a funcionar amb menys
recursos i amb menys interlocutors, fent servir estratègies com la de la finestreta única,
com suggereixen alguns dels entrevistats.

Amb tantes institucions i recursos al Raval, caldria coordinar-se més i millor. De fet,
la sensació és que les persones i famílies passen per un lloc i després van a un altre.
Tothom va desbordat i als professionals els ajudaria comptar amb un procés d’atenció
més integral que evités duplicar esforços. (FX)
La millora de la coordinació entre els serveis i les entitats del barri era una de les finalitats principals a l’inici del projecte, no només com a mesura per afrontar la descoordinació entre professionals de diversos serveis, sinó també com una forma de millorar el
funcionament intern dels mateixos serveis —tot i que no ha servit per reordenar les mateixes organitzacions—. Creuen que s’ha aconseguit, però igualment remarquen que és
important que el o la professional que participa en l’equip tècnic ha de ser una persona
interessada i amb capacitat de lideratge dins la seva pròpia organització.
Tot i la valoració positiva de les activitats de coordinació entre serveis, es considera necessari reflexionar sobre com es podria millorar encara més la coordinació, amb l’objectiu que els mateixos i les mateixes professionals vegin la utilitat del treball en xarxa,
es comparteixin també projectes d’intervenció i s’abordin temes, com els de salut comunitària, encara no tractats. Així mateix, professionals vinculats a institucions que no
formen part de la XAFIR consideren que caldria avançar cap a la coordinació general en
l’àmbit tècnic, fent front a problemes com la falta de recursos econòmics.
Estem en un moment de pensar que de cara al setembre hi ha coses per millorar. Per
exemple, buscar un espai perquè cadascú pugui aportar informació o detectar necessitats i compartir-les, per fer reunions més lleugeres i més ben organitzades. (ET)
La taula 12 recull comentaris i valoracions recollits a través del qüestionari:

Taula 12. Comentaris i valoracions extrets del qüestionari en relació amb la coordinació.
FORTALESES
• Espais per a la coordinació.
• Facilitar la coordinació general i
específica: d’equip, d’entitats, de
recursos, etcètera

ÀREES DE MILLORA
• Qualitat de les intervencions conjuntes.
• Molts projectes simultanis sense comunicació
entre ells.

Sobre la relació entre serveis, entitats i professionals
Els i les professionals valoren que les relacions entre serveis, entitats i professionals
han millorat al llarg d’aquests més de deu anys de posada en marxa del Projecte XAFIR
i que han estat suficients (vegeu el gràfic 17). Consideren que ha augmentat el bagatge
d’eines i instruments per a la intervenció, però que això ha estat més a causa del contacte informal que s’ha establert entre els i les professionals que no de les activitats de
coordinació que s’han desenvolupat.
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Atesa la bona entesa que hi ha actualment entre serveis, entitats i professionals, caldria
aprofitar-ho per augmentar encara més l’intercanvi i la col·laboració entre ells, sobretot
pel que fa referència a la informació vinculada amb les necessitats de les famílies i els
infants del territori. Fins i tot s’assenyala l’interès de generar espais compartits de reflexió amb les persones usuàries.
La diversitat al Raval és un repte per als i les professionals i la identificació de necessitats resulta clau per poder, des de la política pública, dotar de recursos per generar
mecanismes d’atenció. Reforçaria el repte de traspassar la informació de l’equip tècnic
a tots els professionals i potser seria interessant generar mecanismes de traspàs quant
a la detecció de necessitats que es va fent i així enriquir-nos mútuament. (NET)
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Generar espais compartits amb els usuaris permetria obtenir una valoració més propera de la detecció de necessitats, ara, l’enfocament, la lògica de treball és tècnica i, per
tant, s’hauria de definir molt bé la línia de treball, perquè no seria la mateixa. (CP)
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Gràfic 17. Valoració de les relacions entre serveis, entitats i professionals.
Sobre les relacions entre serveis, entitats i professionals
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Han estat suficients
Han estat satisfactòries en relació
a les meves expectatives professionals
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Han permès avançar en la resposta
a necessitats i reptes professionals

2,81

Han augmentat el meu bagatge d’eines
i instruments per a la intervenció

3,02
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La taula 13 mostra comentaris i valoracions recollits a través del qüestionari:

Taula 13. Comentaris i valoracions extrets del qüestionari
en relació amb les relacions.
FORTALESES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clima de confiança.
Escolta.
Predisposició.
Proximitat.
Millora de les relacions entre els serveis
del territori.
Relacions personals.
Relació entre els i les professionals.
Comunicació entre els i les professionals.
Cooperació entre serveis i entitats.
Suport entre els i les professionals.
Col·laboració entre serveis.
Col·laboració entre equips

ÀREES DE MILLORA
• Ens coneixem entre professionals, però no
entre serveis.
• Potenciar les sinergies entre professionals
o entitats.
• Relació amb altres xarxes del Raval.
• Seguir en el coneixement dels equips que
treballen en el barri.
• Participació de persones usuàries.
• Intercanvis.

ALTRES COMENTARIS O VALORACIONS
• Des que la XAFIR està en funcionament, han augmentat les relacions de confiança entre els i les
professionals que intervenen en els casos. Hi ha predisposició a col·laborar i a establir plans
d’intervenció conjunts.
• Són molt importants els espais informals d’interrelació professional.

Sobre la formació
Les activitats formatives7 organitzades per la Xarxa es consideren suficients, amb formacions que permeten avançar en la resposta a les necessitats i els reptes d’interès
professional (vegeu el gràfic 18). Tot i això, la satisfacció global quant als continguts i els
procediments no és gaire alta. Durant les entrevistes són diversos els i les professionals,
sobretot no vinculats a l’equip tècnic o al mateix projecte, que assenyalen l’interès dels
continguts i el nivell dels formadors, tot i que s’expressa l’interès de comptar amb formadors que tinguin contacte amb la realitat del barri o hi treballin.

7 Nota: és en l’àmbit formatiu on especialment s’observa que coexisteixen diferents visions, algunes d’elles
contradictòries. Tot i que no comptem amb mecanismes de comprovació, és probable que les diferents
opinions expressades pels i les professionals depenguin dels anys o del tipus de vinculació amb la Xarxa.
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Gràfic 18. Valoració de la formació.
Sobre les formacions
3,06

Han estat suficients

2,94

Han abordat temes d’interès professional

2,58

Han estat satisfactòries en els seus continguts i procediments

2,79

Han permès unificar el llenguatge
Han millorat el meu coneixement sobre la situació dels infants i
les famílies del territori
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2,9

Han permès avançar en la resposta a necessitats i reptes
professionals

2,98

Han augmentat el meu bagatge d’eines i instruments per a la
intervenció
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i entitats

2,71

Han promogut vies de col·laboració i intercanvi entre
professionals

2,81

Han millorat el meu grau de coneixement sobre el context social
i familiar del territori

2,94
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professionals

2,88

Han contribuït al desenvolupament de la meva carrera
professional

3,1
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intervenció professional

2,65
1
Gens

1,5

2

2,5

3

3,5

4
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Es valora que les formacions poden ser un mecanisme de socialització i sedimentació del
capital intel·lectual, però que cal més implicació dels i les responsables de les entitats
i serveis.
Les formacions serveixen per unificar llenguatges i intercanviar informació, així com
també poden ajudar a sedimentar i socialitzar el capital intel·lectual. (GD_FAM)
Depèn de cada formació. El que cal és agafar el que més t’interessa de cada formació i
després fer-te-la teva i construir el que calgui per al teu lloc de treball. (ENT)
De manera més específica, i pel que fa al desenvolupament de les competències professionals, tot i que es valora que les formacions hi contribueixen globalment, els i les professionals consideren que és un tema molt personal, que depèn de la formació i de la capacitat de
cada professional per adaptar i transferir els coneixements adquirits al seu lloc de treball.

Depèn de cada formació. El que cal és agafar el que més t’interessa de cada formació i
després fer-te-la teva i construir el que calgui per al teu lloc de treball. (ET)
Cal assenyalar que els i les professionals fora de l’equip tècnic entrevistats denoten poc
coneixement de les activitats organitzades per la XAFIR, fet que és un indici que segurament no tots els i les professionals destinataris de les formacions reben informació
sobre elles. D’altres manifesten que són insuficients i que no sempre són compatibles
amb les seves demandes professionals.
La formació és insuficient. De totes maneres, ampliar el temps de formació és compatible amb l’activitat que es vol fer i les demandes laborals que es tenen? (ET)
D’altra banda, alguns professionals, així com les mateixes famílies, manifesten que podria ser interessant incloure la veu de les persones usuàries en les formacions, organitzant trobades per parlar, per exemple, sobre aspectes culturals o sobre com tractar els
adolescents.
La taula 14 mostra comentaris i valoracions recollits a través del qüestionari:

Taula 14. Comentaris i valoracions extrets del qüestionari
en relació amb la formació.
FORTALESES
• Capacitat de la XAFIR per fer accions
formatives (es disposa d’un pressupost).
• Formació oberta a professionals de
diversos serveis i entitats.
• Formació conjunta o compartida entre
professionals de diversos serveis i
entitats.
• S’ofereix formació vinculada a temes
d’interculturalitat.
• Qualitat de les formacions.

ÀREES DE MILLORA
• Augment del pressupost destinat a formació.
• Més formació per als i les professionals i per als
equips.
• Generar espais de formació per a nous
professionals.
• Millorar la difusió de les activitats formatives.
• Augmentar la freqüència dels cursos.
• Oferir formació de tarda.
• Organitzar trobades per parlar de salut mental
(alternatives, teràpies creatives, etcètera).
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Sobre el web
Tan sols un 20% dels i les professionals que han donat resposta al qüestionari diuen
conèixer bastant o molt el web de la XAFIR (vegeu Gràfic 19), i en fan una valoració força
negativa (vegeu Gràfic 21). Perceben poca utilitat en els continguts que s’hi presenten,
fonamentalment per la poca actualització i perquè s’ha acabat convertint en un simple
repositori. Per aquests motius l’ús que en fan és gairebé anecdòtic (vegeu el gràfic 20).

Gràfic 19. Coneixement web XAFIR.
19,2%
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Gràfic 20. Nombre de vegades que s’accedeix durant un mes al web de la XAFIR.
30%

10%

60%

Cap

Menys de 5
vegades al mes
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Més de 10
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Gràfic 21. Valoració del web.
Sobre la web
2,1

Ha estat un bon canal per a la difusió de les actuacions
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2,2
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Ha inclòs eines i recursos professionals d’interès per a la meva
activitat professional

2,3

Ha inclòs eines i recursos suficients per a
la meva activitat professiona

2,1
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No hi ha acord respecte a la necessitat de disposar d’un espai web o no. Mentre que uns
consideren que per al treball en xarxa no cal cap web —la seva dinamització, a més,
comporta una inversió de temps considerable—, d’altres creuen que és important mantenir el que consideren un canal per a la difusió i la visibilització del que es fa a la XAFIR,
però creuen que és necessari replantejar-ne la utilitat. Alguns parlen de la possibilitat de
reconvertir-la en un blog o en un espai a Facebook, ja que consideren cabdal seguir difonent el treball de la Xarxa, sobretot quan hi ha gent que encara en desconeix l’existència
i la tasca específica que s’hi desenvolupa. Així mateix, creuen que és un bon canal per
identificar serveis, entitats i professionals del barri.
La XAFIR fa moltes coses i seria bo que es difonguessin. El web seria una bona eina, és
un element de visibilització. (ET)
Quina és la finalitat de l’espai web? Què volem comunicar? No es destaca res fora del
normal i invertir temps en fer això... per mi això és perquè toca, però jo no hi veig el sentit
per una xarxa. (ET)
Avui en dia sembla que tothom necessita una pàgina web, però calen més coses que siguin útils per als usuaris. A la XAFIR li falta crear-se una marca i deixar molt clara quina
és la finalitat d’aquesta xarxa. Cal eficàcia en el que es fa, crear una cultura a partir del
que volem aconseguir. (NET)

La taula 15 mostra comentaris i valoracions recollits a través del qüestionari:

Taula 15. Comentaris i valoracions extrets del qüestionari
en relació amb el web.
FORTALESES

ÀREES DE MILLORA
•
•
•
•

Visibilitat.
Més difusió.
Donar-se a conèixer més.
Millora del web.
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Idees clau de l’àmbit relacions
• 	Les relacions entre serveis, entitats i professionals han millorat des de la posada en
marxa del Projecte XAFIR. La Xarxa ha contribuït a l’apropament entre serveis i entitats a través del coneixement de la tasca que els diversos serveis i entitats, tant públics com privats, porten a terme al Raval.
• 	Les formacions aborden temes d’interès professional i s’han convertit en un espai per
a la trobada de professionals que treballen en diversos serveis i entitats. Els i les professionals opinen que caldria cercar mecanismes que permetin socialitzar i sedimentar l’aprenentatge i el coneixement que es genera en els espais de trobada.
• 	Els i les professionals no fan ús del web, tot i que creuen que és important seguir comptant amb un canal de difusió i visibilització del Projecte XAFIR.

4.
CONCLUSIONS

Les conclusions que es presenten a continuació són una síntesi descriptiva i fidel de les
aportacions dels diferents informants que han participat en el procés d’avaluació. La
seva elaboració queda mediatitzada per l’objecte i el disseny de l’avaluació, per la composició final de la mostra d’informants, per la naturalesa i el contingut dels instruments
utilitzats en la recopilació de la informació i per l’actuació dels avaluadors.
Com a conclusió general estem en condicions d’afirmar que la XAFIR funciona correctament i que dona resposta als seus objectius. Des que es va crear, s’ha millorat el coneixement mutu dels i les professionals, s’ha compartit informació i s’ha contribuït a una
imatge d’unitat d’actuació. Alhora, queda pendent avançar en alguns punts específics,
incorporant algunes evidències en la seva pròpia dinàmica organitzativa.
D’una manera més concreta, presentem conclusions més específiques segons la naturalesa de l’evidència (verd [satisfactori], taronja [suficient] i vermell [millora urgent]), agrupant-les pels subàmbits considerats en l’avaluació (objectius, estructura, actuacions,
metodologia, coneixement, activitats de coordinació, relacions, formació i web).

Objectius
• 	Els i les professionals coneixen els objectius i en destaquen la dimensió
territorial, en xarxa i col·laborativa.
• 	La XAFIR ha contribuït significativament a donar a conèixer les necessitats del territori i la coordinació entre professionals.
• 	S’ha avançat en la intervenció comunitària i en la gestió intercultural del
territori; també a implicar serveis i professionals en la millora de les condicions de les famílies i els infants del barri.

Estructura
• 	L’estructura organitzativa de la XAFIR és un reflex de la diversitat del
teixit i dels serveis del territori.
• 	La representació a la XAFIR és diversa quant a la titularitat dels serveis
(públic i privat) i punts de vista i perspectives.
• 	L’estructura s’ha dotat de mecanismes interns per a la presa de decisions
i l’anàlisi conjunta de situacions. De totes maneres, el seu creixement pot
aconsellar que es generi una estructura mínima pròpia i reforçar el treball
per comissions.

Actuacions
• 	Els i les professionals coneixen les actuacions de la XAFIR (equips de
cas, comissions i formacions).
• 	Les actuacions es descriuen des de la capacitat de posar en comú criteris,
experiències, metodologies i persones. Aquests elements a la pràctica contribueixen a construir una mirada global.
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Metodologia
• 	La XAFIR ha permès consolidar una metodologia pròpia, tant des
d’un punt de vista preventiu (comissions i formacions) com reactiu
(estudis de cas).
• 	El treball a partir de casos amb actuacions pluridisciplinàries i arrelades en el territori es considera un valor en si mateix.
Coneixement
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• 	El coneixement que es genera s’orienta a disposar de més elements
per al diagnòstic, tant del territori (serveis i professionals) com de les
persones usuàries (necessitats).
• 	La XAFIR s’ha configurat com a espai per a la reflexió conjunta i per a
la posada en comú de criteris d’actuació.
Activitats de coordinació
• 	Els espais que ha generat la XAFIR han permès millorar la relació
personal, aspecte que ha contribuït a millorar la coordinació dels i
les professionals davant d’una mateixa situació.
• 	L’interès dels i les professionals envers la Xarxa ha possibilitat la
coordinació, però aquesta no es pot fonamentar únicament en la
seva voluntarietat, de manera que és necessari avançar cap a un reconeixement institucional.
Relació entre serveis, entitats i professionals
• 	El context de clima i relacions que configura la XAFIR es percep des
d’elements positius (cooperació, proximitat o predisposició).
Formació
• 	Les formacions són presencials, periòdiques i variades en les seves
temàtiques.
• 	Són formacions transversals pel que fa al perfil de qui hi participa i
són capaces de generar relacions.

Objectius
• 	No tots els i les professionals que formen part de serveis integrats en la XAFIR en
coneixen els objectius. Igualment, agents externs a la Xarxa els desconeixen.
• 	Hi ha marge per incorporar estratègies que connectin els objectius de la XAFIR a
una incidència més important en la intervenció professional.
• 	Cal comptar més amb la visió, la implicació i la participació de les persones
usuàries del territori.

Estructura
• 	Si bé l’estructura organitzativa és adequada i coneguda, cal replantejar-ne el funcionament intern per incrementar-ne l’efectivitat: eficàcia del temps, reunions àgils, etcètera.
• 	Hi ha marge per dotar-se d’una estructura més àgil i representativa de professionals i serveis de l’àmbit de la infància i l’educació.
• 	Cal que la metodologia en els espais d’intercanvi sigui més àgil i dinàmica.
• 	Cal avançar en una representativitat més important, tant de serveis i professionals
com de la ciutadania en els equips de cas. Així doncs, té sentit explorar en quins moments és adequat incorporar persones usuàries dels serveis que componen la XAFIR.
• 	És recomanable explorar el recorregut dels espais d’intercanvi (equips de cas i formacions) per incrementar la qualitat en les intervencions conjuntes.
• 	L’equip tècnic hauria d’incidir més en la difusió de les actuacions que es fan i en els
aprenentatges acumulats.

Actuacions
• 	Cal revisar els mecanismes de detecció de necessitats.
• 	Cal incorporar més proactivitat a partir d’objectius concrets i de planificacions
generals.
• 	Cal avançar en mecanismes que afavoreixin que en moments concrets es promogui la intervenció compartida entre diferents serveis i entitats de la Xarxa
(per exemple, protocols, pautes de referència, criteris comuns, etcètera).

Metodologia
• 	Cal que la metodologia de la XAFIR s’adeqüi al conjunt i la diversitat de situacions familiars. Per fer-ho, sembla adient basar-se en un principi de flexibilitat
que consideri l’atenció a més situacions familiars, una anàlisi conjunta més àmplia o la incorporació de nous agents socioeducatius reflex de la diversitat de
perfils professionals que caracteritza el territori.
• 	El desenvolupament de la metodologia ha de promoure protocols comuns i instruments compartits d’intervenció8 en algunes situacions.

8 Es tracta de valorar com unificar determinades intervencions que siguin compatibles amb el grau
d’autonomia dels diferents serveis i entitats.
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Coneixement
• 	Cal explorar mecanismes per connectar l’aprenentatge informal que genera la
XAFIR amb la seva estructura i els i les participants.
• 	Cal generar dispositius d’acollida per als nous membres que garanteixin que el
coneixement existent se socialitzi.
• 	Calen estratègies que promoguin que el coneixement que es genera i comparteix entre els i les professionals de la XAFIR sigui també socialitzat entre els i
les responsables d’entitats i serveis professionals.

Activitats de coordinació

56

• 	S’identifica la coexistència de diferents visions al voltant de la incidència de la
XAFIR en la intervenció professional (directa o indirecta).
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• 	És recomanable explorar vies per connectar els aprenentatges de la formació
amb la resta de membres de la Xarxa.
• 	Cal potenciar espais de formació conjunta capaços de promoure relacions entre
els i les professionals dels diferents serveis que hi participin.

Relació entre serveis, entitats i professionals
• 	Cal explorar vies de connexió directa entre la Xarxa i les persones usuàries (famílies, etcètera).
• 	Cal explorar vies de connexió directa entre la Xarxa i altres xarxes de dins i fora
del territori.

Objectius
• 	És necessari millorar el sentiment de pertinença i que tots els serveis assumeixin com a propi el Projecte.

Estructura
• 	És necessari implicar més els i les professionals que no assisteixen a les reunions.

Coneixement
• 	És necessari sistematitzar la informació i el coneixement que es genera.

Web
• 	És necessari millorar la visibilitat, la difusió, l’ús, l’accés i els continguts del web.

Tanmateix, l’anàlisi organitzativa ens permet afirmar que en l’espectre entre alt individualisme dels i les professionals i institucions i màxima integració, s’han superat estadis
(intercanviar informació, compartir criteris, consensuar actuacions, participar d’un projecte
comú, etcètera) que ens permeten constatar molts avenços. L’anàlisi també ens permet assenyalar que hi ha reptes (ser més proactius, fer prevaldre més les necessitats de les persones usuàries i del territori, generar estructures de coordinació, etcètera) que, de superar-los,
permetrien situar la XAFIR en un escenari final d’integració de les institucions (i no només
dels i les professionals) en plans conjunts i, potser, en estructures conjuntes9.
La figura 6 esquematitza la realitat actual a la vegada que serveix per apropar-nos a altres
possibles escenaris:
• 	L’eix horitzontal representa les persones que es mouen entre un espectre de màxim individualisme a un altre de màxima col·laboració; enmig podrien presentar-se possibilitats
com l’individualisme, el treball per parelles o petits grups, la col·laboració artificial o la
cooperació.
• 	L’eix vertical representa la dimensió organitzativa i un espectre que aniria des d’estructures mínimes i executives a estructures de suport a l’activitat col·lectiva, com podrien ser
plantejaments organitzatius i professionals amb diferents graus de desenvolupament.
La combinació de les variables esmentades (dimensió de persones i dimensió organitzativa
o, també, capacitat d’agrupar professionals i capacitat d’integrar serveis) dona quatre possibilitats:
• 	El quadrant 1 representa la combinació d’un alt individualisme amb una estructura organitzativa fragmentada i poc interessada a donar suport al treball col·lectiu. És el cas de
moltes organitzacions que, tot i que compten amb bons professionals, tenen actuacions
molt individualistes sense que es pugui detectar una línia institucional d’actuació que
reforci i amplifiqui les actuacions professionals.
• 	El quadrant 2 representa la combinació d’un alt individualisme amb una estructura organitzativa que dona suport a la col·laboració. L’organització, en aquest cas, preveu espais
i temps per a reunions de coordinació i per plantejar temàtiques comunes, però la manca
d’una cultura col·laborativa i el poc interès per modificar els esquemes professionals d’actuació converteixen aquests espais únicament en trobades per a l’intercanvi d’informació.
• 	El quadrant 3 representaria la situació d’una organització en la qual hi ha molta feina
col·lectiva i elements de suport organitzatiu variats (temps i espais per a reunions, desenvolupament de projectes col·lectius, etcètera). De fet, ens situem en un quadrant desitjable, si pensem que les organitzacions han de ser entorns on els i les professionals desenvolupin la seva activitat col·laborant en un projecte col·lectiu al servei de les persones
usuàries (internes i externes) i de la societat.

9 A l’apartat 5.2 es desenvolupa un model teòric de desenvolupament de la col·laboració interna i externa entre
professionals i institucions.
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• 	El quadrant 4 representa la situació d’una organització en la qual s’observa molta
col·laboració entre els i les professionals, però manca una estructura organitzativa
que li doni suport. Moltes vegades, els i les professionals senten la necessitat de compartir les seves experiències, però també les seves inquietuds, i ho fan; no obstant
això, la manca d’espais institucionals per a la trobada fan que siguin esporàdiques i
resten en l’àmbit personal, de manera que l’organització perd l’oportunitat d’aprofitar
el capital de les experiències dels i les professionals que hi treballen.
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A tall d’exercici, l’equip d’avaluació ha situat els diferents indicadors del procés d’avaluació en la figura resultant (vegeu la figura 6). L’observació dels resultats ratifica els
avenços en coordinació, metodologia, actuacions i formació, però també situacions de
millora respecte al web, l’estructura de funcionament, les relacions i el coneixement
compartit. De tota manera, totes les variables d’anàlisi estan subjectes a millora si pensem que la situació desitjable és situar-se en el tercer quadrant i en la part superior.

Drets Socials
Xarxa d’Atenció
a Famílies i Infants
del Raval (XAFIR)

Figura 6. Anàlisi de la dimensió persones i dimensió organitzativa
del Projecte XAFIR.
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La figura 6 intenta reflectir la posició dels diferents àmbits considerats en l’avaluació. De
totes maneres, qualsevol valoració hauria de considerar la naturalesa actual de la XAFIR
i les seves aspiracions. Si entenem que la XAFIR és una eina de coordinació entre institucions per a la resolució de casos concrets, té sentit mantenir un elevat grau d’autonomia
per part de les entitats i els serveis que hi participen, respectant els seus protocols. Al
contrari, si es considera la XAFIR com un instrument que forma part d’un procés progressiu d’integració de la intervenció social en el territori, caldrà considerar l’aspiració a sedimentar protocols propis i comuns d’actuació i la progressiva integració de les decisions
preses en el funcionament de les institucions que col·laboren en la Xarxa.
Finalment, cal esmentar que a l’apartat 5.2 es desenvolupa un model teòric de desenvolupament de la col·laboració interna i externa entre professionals i institucions que
també pot servir per a la reflexió, la decisió i la planificació de possibles canvis a partir
de la representació de la situació actual.
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5.
PROPOSTES DE PRESENT I FUTUR
5.1
ALGUNES QÜESTIONS PER MILLORAR L’OPERATIVA
Les conclusions s’acompanyen de propostes o recomanacions, que són el resultat immediat de l’avaluació realitzada i conseqüència dels seus resultats. La seva presentació
pretén ajudar en el procés de presa de decisions i assumeix, per avançat, la realitat i la
necessitat que, moltes vegades, les decisions dels i les responsables de les institucions
han d’obeir i obeeixen més interessos socials i culturals que no els estrictament tècnics.
Parlem, per tant i principalment, de possibles actuacions tècniques que podrien millorar el funcionament actual de la XAFIR sense entrar en aspectes com la conveniència i
l’oportunitat de posar-les en funcionament o no i en un moment determinat, per entendre
que aquesta decisió és més política i està més vinculada al model d’intervenció que es
vulgui impulsar.

60

Drets Socials
Xarxa d’Atenció
a Famílies i Infants
del Raval (XAFIR)

La formulació de propostes queda mediatitzada per l’anàlisi que l’equip d’avaluació ha
fet sobre les dades que ha aportat la informació recopilada. Sovint, connecten amb els
punts de vista expressats unànimement en una direcció pels i les diferents participants
en l’avaluació, però d’altres vegades són el resultat d’una presa de posició davant la disparitat de criteris expressats. La seva presentació va acompanyada d’indicacions sobre
el seu desplegament, remarcant específicament quan es tracta de mesures a mitjà o
llarg termini.

En relació amb l’estructura organitzativa
• 	Disposar de la figura del moderador o moderadora a les reunions a partir de la formació
en metodologies participatives.
• 	Afavorir la rotació de professionals dins l’estructura organitzativa (comissions i equips
de cas).
• 	Explorar vies o estratègies que permetin incorporar la visió i el coneixement d’algunes
persones usuàries a la XAFIR.
• 	Establir mecanismes que permetin alliberar els i les professionals per una implicació i
dedicació més grans a la XAFIR, sobretot aquells que tenen responsabilitats i funcions
en la gestió de la XAFIR (mitjà termini).
• 	Desenvolupar estratègies d’acompanyament i acollida de nous professionals que s’incorporin a serveis i entitats que pertanyen a la XAFIR. Per exemple: mentoria, plans
d’acollida, mapa de recursos, còpia de la darrera memòria de la Xarxa, assignació
d’un/a referent o mentor/a per als primers mesos (mitjà termini).
• 	Incorporar més serveis i professionals en els casos en què es necessiti (mitjà termini).
• 	Davant la complexitat d’algunes situacions familiars, té sentit que la XAFIR proveeixi
i articuli mecanismes externs de suport, orientats als professionals que duen a terme
l’atenció (llarg termini).

En relació amb les actuacions
• 	Aplicar criteris perquè els i les professionals, davant d’una mateixa situació, comparteixin objectius de treball, recursos i llenguatges.
• 	Crear un dispositiu longitudinal d’avaluació de l’impacte de la XAFIR (llarg termini).

En relació amb el coneixement
• 	Publicar al web informació sobre els diversos professionals que integren la XAFIR: servei en què treballen, àmbit d’especialització, què poden oferir, etcètera.
• 	Documentar els casos per socialitzar els nous i les noves professionals i per millorar la
intervenció (mitjà termini).
• 	Utilitzar els casos com a instrument formatiu dels nous i les noves professionals (mitjà
termini).
• 	Crear un anecdotari10 com a mecanisme per a la institucionalització de l’aprenentatge
informal, integrat a l’espai web (mitjà termini).
• 	Habilitar espais informals de trobada i intercanvi durant les formacions presencials11
(mitjà termini).
• 	Crear una intranet per treballar col·laborativament els casos (llarg termini).
• 	Crear una base documental que permeti la consulta i la difusió de tota la documentació vinculada a la XAFIR. Per fer-ho, cal dotar-se dels elements estructurals necessaris
(llarg termini).

En relació amb el web
• 	Actualitzar les dades bàsiques dels serveis i les entitats que formen part del Projecte
XAFIR.
• 	Dotar de recursos temporals i personals la Xarxa (tècnic o tècnica de perfil Pla d’ocupació) per a la creació i la dinamització del web (mitjà termini).
• 	Promoure una web interactiva amb intranet per als i les professionals (llarg termini).

En relació amb la comunitat
• 	Incorporar les persones usuàries en els processos d’intervenció i avaluació.
• 	Crear una comissió de persones usuàries en el marc de l’estructura de la XAFIR (mitjà
termini).
• 	Reforçar els mecanismes de coordinació entre serveis i entitats amb l’objectiu que les
famílies coneguin els circuits d’intervenció, fent-ne una gestió més àgil (llarg termini).

10 Ens referim a la creació d’un espai documental on es pugui deixar constància escrita de situacions que han
viscut els i les professionals que han participat i participen en la XAFIR i que poden servir com a eina per a la
reflexió individual i la discussió col·lectiva.
11 En l’àmbit anglosaxó aquesta estratègia és coneguda com a knowledge café. Es tracta d’una estratègia
de creació i gestió del coneixement que es basa en la generació d’un ambient que afavoreixi que un grup de
persones (entre 12 i 30) puguin compartir els seus coneixements i les seves experiències sobre un tema. Del
que es tracta és d’afavorir que els i les participants puguin aprendre conversant informalment amb altres
professionals, per exemple, al voltant de la “màquina de cafè”.
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5.2
UN MODEL DE SÍNTESI PER AL TREBALL COL·LABORATIU,
QUE COMBINA LA MILLORA INTERNA I LA MILLORA EXTERNA
Sota el principi de proporcionar elements per a la reflexió col·lectiva sobre el present i el
futur de la XAFIR, es presenten algunes reflexions sobre la transformació que el rol organitzatiu pot adquirir a partir de la implantació i el desenvolupament de processos col·laboratius
més intensos i vinculats a la millora permanent i a la utilitat social de les institucions.

Xarxa d’Atenció
a Famílies i Infants
del Raval (XAFIR)

La situació de les organitzacions acostuma a ser diferent encara que ens movem en un mateix
context sociocultural. La particular manera en què es relacionen els seus components, l’acció
diferenciada de la direcció, la manera com s’aplica el procés organitzatiu, la mateixa història
institucional i les seves inquietuds en relació amb la millora configuren diferències i doten
cada institució i, per tant, cada procés organitzatiu d’una personalitat única i particular.
Des d’una perspectiva analítica, considerem que les organitzacions presenten diferents estadis de desenvolupament d’acord amb la síntesi recollida a la figura 7.

Figura 7. Estadis relatius al paper de les organitzacions12.

+

+
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Les institucions (serveis públics i entitats privades) que comparteixen finalitats i objectius
es conceben com a estructures socials creades per respondre a les necessitats de la realitat
social. Tot i així, i en nombroses ocasions, la supeditació de la seva tasca principal a processos administratius o legals que s’identifiquen com a necessaris, les dificultats tècniques per
actuar o els problemes socioeconòmics que arrosseguen fan que algunes d’aquestes institucions no avancin tant com haurien d’avançar com a estructures de procés en la línia de
promoure el canvi i assumir el compromís social. Aquest fet exigeix prioritzar principis, superant la simple preocupació tècnica i considerant aquestes organitzacions com a contextos
de gestió, de realització professional i de desenvolupament social.

Segon estadi
L’organització com a context/text d’actuació

Primer estadi
L’organització com a marc/estructura del projecte d’intervenció

-

-

12 Vegeu Gairín, J. (1999). Estadios de desarrollo organizativo: de la organización como estructura a la
organización que aprende. A M. Delgado et al. (Coord.), Enfoques comparados en Organización y Dirección de
Instituciones Educativas (p. 47-91). Granada: Grupo Editorial Universitario.

1. El primer estadi es podria identificar amb la situació que assigna un paper secundari
a l’organització. L’important és el programa d’intervenció i l’organització és el continent que, segons com s’adeqüi, podrà facilitar o no el desenvolupament del projecte.
El paper assignat a l’organització resulta ser, d’aquesta manera, subsidiari i fàcilment
substituïble; de fet, el projecte podria donar-se en un altre marc d’actuació, si així
es decidís, i la intervenció pretesa no tindria necessàriament per què ressentir-se’n.
Aquesta concepció i el paper assignat a l’organització ha estat i està present en moltes actuacions. Podríem dir que, sovint, el procés organitzatiu actua com a suport d’un
projecte d’intervenció, i proporciona, per al seu desenvolupament, espais, temps, normativa, recursos humans o altres requeriments; és a dir, adequa els recursos a las tasques assignades amb la intenció d’assolir els estàndards establerts. Actua així com a
continent de la intervenció i no sempre ho fa des d’una perspectiva positiva. Succeeix
això, per exemple, quan no es prioritza l’atenció a les persones, falten recursos bàsics,
manca formació als professionals o es donen altres circumstàncies.
2. El segon estadi implica una posició activa per part de les organitzacions. Els plantejaments institucionals (plans estratègics, projectes d’intervenció o d’altres que defineixen
les metes que l’organització tracta d’aconseguir) es troben explicitats. Aquest compromís
exigeix una presa de consciència col·lectiva que obliga a reflectir compromisos més enllà
de l’espai institucional o de l’acció individual dels i les professionals que hi intervenen.
Però més enllà de l’existència i de la realització de projectes, podem entendre com un
compromís de les organitzacions el fet d’institucionalitzar els canvis que progressivament es vagin plantejant. Tot això exigeix l’existència de mecanismes d’autoavaluació
institucional i d’un clar compromís polític amb el canvi.
3. L’organització autoqualificant, o la també anomenada organització que aprèn (tercer
estadi), se situa en un nivell que poques institucions assoleixen i és que instaurar, aplicar i utilitzar mecanismes d’avaluació permanent en la perspectiva del canvi exigeix
d’actituds personals i de processos de seguiment i avaluació que xoquen amb la nostra
tradició i forma de fer en les organitzacions.
La consideració de les organitzacions com a creacions socials exigeix tenir una forta relació amb l’entorn, que es pot materialitzar de formes molt diverses: intercanvis mutus,
obertura a noves activitats, préstecs de béns, etcètera. Allò que és significatiu, tot i
que és important, no és només l’intercanvi d’experiències, sinó la capacitat d’influència
que té el coneixement subjacent.
4. El quart estadi representa el compromís institucional amb la transmissió a altres organitzacions del coneixement après, entenent per això més aviat la filosofia i els esquemes de referència que no pas la mera informació sobre les activitats realitzades.
Aquest nivell de desenvolupament comporta la difusió dels aprenentatges realitzats i
contrastats sobre la intervenció i el sotmetiment a debat públic i científic dels avenços
realitzats, amb un clar sentit de socialitzar i compartir el coneixement adquirit.
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Parlem, per tant, del fet que les institucions poden millorar en la seva organització i funcionament si els seus marcs d’autonomia ho permeten i també del fet que la millora suposa
nivells més alts de col·laboració interna, que permeten compartir informació, participar en
el desenvolupament de projectes col·lectius, impulsar-ne la millora a través de mecanismes
extensius d’avaluació i potenciar-ne la funció social compartint-ne els aprenentatges.
Però aquesta feina de millora interna no té per què convertir-se en un repte solitari i personal
de cada organització i dels i les professionals que hi treballen, sinó que pot anar conjuntament amb la feina d’altres institucions. Diem d’alguna manera que els processos de col·laboració interna es poden reforçar i complementar amb processos de col·laboració externa, que
adquireixen més sentit quan són diverses les institucions que actuen en un mateix territori.
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Parlem de col·laboració entre professionals de diferents organitzacions i entre aquestes
institucions, assumint que sempre s’acostuma a donar, però no sempre d’una manera organitzada, estructurada i estable. Bon exemple d’aquest fet són les reunions periòdiques de
coordinació entre serveis o els intercanvis puntuals d’informació entre professionals.
Aconseguir unes organitzacions més obertes, flexibles i participatives exigeix la instauració
i la promoció de la col·laboració interna i externa sobre el principi de la competència, que
tradicionalment ha potenciat l’aïllament dels i les professionals de la intervenció. Suposa,
en aquest sentit, un canvi cultural important en assumir, explícitament o implícitament, un
conjunt de consideracions que tenen a veure amb la concepció que es tingui de com funciona la realitat, amb els valors socials i institucionals que assumeixen i amb les prioritats que
s’estableixen13.
D’una banda, enllaça amb una determinada manera de veure la realitat. Un context de caràcter tècnic com el que hi ha, en el qual abunda l’individualisme, la fragmentació i la privacitat,
no pot ser el marc adequat per desenvolupar processos col·laboratius. Tractar d’esquinçar
aquesta “cultura de l’individualisme”, que impossibilita desfer-se de determinats valors
i creences, no sembla una qüestió fàcil. Promoure la col·legialitat i el sentit del treball en
equip seria una possibilitat en el marc d’un canvi cultural que promou nous valors com la solidaritat, la coordinació, la col·laboració, el respecte a l’autonomia, la interdependència, la reflexió, el debat i la negociació en el context d’un canvi institucional i professional permanent.
D’altra banda, s’entén la col·laboració com un valor que és coherent amb el procés d’intervenció social i suposa alienar-se amb una determinada opció que ressalta la importància del
factor humà en les organitzacions. S’identifica també amb una exigència dels processos de
qualitat i com una estratègia de desenvolupament professional.
Les possibilitats que tenen les institucions i els seus i les seves professionals de col·laborar
entre si són reals. Si no fos així, no podríem recordar experiències com la de la mateixa XAFIR
o d’altres xarxes. Tanmateix, podem dir que aquestes experiències col·laboratives són poc
nombroses i queden mediatitzades per necessitats concretes i, en molts casos, relacionades amb contextos deficitaris.

13 Vegeu Gairín, J. (2000). La colaboración entre centros educativos. A J. Gairín i P. Darder, Organización y
Gestión de Centros Educativos (p. 177-202). Barcelona: Praxis.

No estem parlant de col·laboracions esporàdiques, sinó de contactes lliures que inclouen el
compromís mutu i les accions institucionals per dur-los a terme; les possibilitats de col·laboració són variades, tal com recollim a la taula 16. Aquestes haurien de basar-se en: a) la llibertat
d’associació, b) el respecte a les decisions de cada institució, c) la igualtat de tracte o la ruptura
dels nivells de dependència, d) la lleialtat i el compromís amb els termes de la col·laboració, e)
la participació en polítiques, processos i resultats, f) el respecte a la diferència o l’assumpció
que hi poden haver situacions específiques que justifiquen respostes diferents a les esperades, i g) la complementarietat o la concurrència d’actuacions des de l’especialitat de cadascú.

Taula 16. Actuacions de millora continuada per a l’anàlisi i la millora
de la col·laboració entre institucions d’intervenció.
GRAUS

ACTUACIONS POSSIBLES

Possibilitar, fomentar
i augmentar el
coneixement recíproc

•
•
•
•
•
•
•

Denunciar situacions
injustes i reivindicar
millores i el compliment
de les lleis

• Respectar els criteris establerts sobre l’atenció a persones, famílies i
col·lectius.
• Delimitar clarament les variables de qualitat en la presentació dels serveis.
• Intervenir coordinadament en casos concrets.
• Evitar conductes de confabulació en els serveis que presten.
• Proporcionar recursos per compensar situacions injustes.
• Transparència dels processos de gestió i de les situacions de partida que els
acompanyen.
• …

Compartir recursos

•
•
•
•
•
•

Participar en projectes
comuns

•
•
•
•
•

Establir xarxes
institucionals

•
•
•
•
•

Fusionar institucions

Intercanviar informacions sobre situacions o activitats coincidents.
Desenvolupar contactes formals i informals aprofitant trobades.
Cursar invitacions per a presentacions i activitats de desenvolupament.
Promoure i incrementar els contactes motivats pel traspàs d’informacions.
Intercanviar experiències, ja sigui de manera esporàdica o sistemàtica.
Aplicar programes d’intervenció i avaluació interna i externa contextualitzats.
…

Intercanviar recursos d’intervenció.
Compartir personal especialitzat.
Gaudir de serveis complementaris comuns.
Compartir espais.
Utilitzar els mateixos serveis externs de suport
…

Desenvolupar intervencions conjuntes.
Fer intercanvis de professionals.
Concretar plans conjunts d’intervenció.
Desenvolupar conjuntament plans d’intervenció en el territori.
Potenciar l’associacionisme d’institucions mitjançant federacions o accions
mancomunades.
• …
Promoure xarxes de col·laboració entre els i les professionals.
Establir convenis amb serveis de suport comuns.
Establir xarxes de treball col·laboratiu entre institucions.
Fusionar institucions.
Signar convenis amb institucions externes per a l’avaluació, la recerca
i la innovació.
• Participar en xarxes europees i internacionals.
• …
• Reestructurar serveis comuns.
• Redefinir nous marcs institucionals de servei social.
• Crear noves estructures de treball sociocomunitari.
• …
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Parlem, per tant, de diferents nivells que es poden considerar a l’hora de desenvolupar i potenciar la feina col·laborativa, fins a arribar a una fusió d’institucions en el marc de la reordenació de serveis i persones. En aquest context progressiu, té sentit parlar de comunitats,
que inclouen el sentit de pertinença, però també una determinada orientació: la interacció
entre els membres de la comunitat ha de permetre un avenç de tots i cadascun dels seus
components a la vegada que l’enfortiment d’una cultura comuna i la possibilitat que es faci
real l’aprenentatge i el desenvolupament de les organitzacions.
Avançar en la idea de comunitat és avançar en la idea del compromís i de compartir, fet que
exigeix canviar actituds personals i col·lectives i modificar formes de funcionar institucionalment; és a dir, suposa crear un estil propi que permeti el creixement personal i col·lectiu i on
els reptes sorgeixin de compromisos col·lectius.
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La XAFIR s’identifica com una xarxa de treball col·laboratiu entre professionals i
institucions que ha aconseguit millorar el coneixement mutu, l’intercanvi d’informació i la formació comuna. Ha significat, per tant, un avenç significatiu davant
de situacions anteriors d’individualisme professional i competència institucional.
De totes maneres, el repte existent és definir l’escenari final que institucions, serveis i professionals volen aconseguir i els passos que es comprometen a fer per
aconseguir-ho. Els models complementaris presentats i vinculats al desenvolupament intern i extern són, en aquest sentit, imatges per a una reflexió necessària.
Parlem de la necessitat de potenciar processos de col·laboració en un procés progressiu i cada vegada més compromès. Es tracta així de superar els mecanismes
de coordinació formal per avançar cap a models més professionalitzadors i institucionals en els quals prevalgui la necessitat de les persones usuàries sobre la
competència de diferents serveis o les formes de treball individual.
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ANNEXOS
6.1
ANNEX 1. QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE XAFIR
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