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JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

18 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 1 

 

Quines penseu que són les principals avantatges i dificultats associades al treball 

en xarxa? 

AVANTATGES DIFICULTATS 

Supera la mirada fragmentada envers infants i 
famílies que tenim com a entitats o serveis i ens 
permet tenir una més global. 

Definir el treball en xarxa. Cal establir concrecions a 
cada cas. 

Treballar en xarxa implica treballar no només per a 
la família, també amb la família. Posar-la al centre 
de la intervenció. 

Treballem en microxarxes, moltes vegades per a 
què la situació o la manca d’organització a un nivell 
més alt ens obliga. 

Treballar en xarxa és una tasca interdisciplinar i 
per tant cada qual aporta el seu coneixement per 
‘solventar’ problemes. 

És complex donar veu a infants i famílies dins la 
xarxa. 

Pots donar resposta més enllà del que et permet la 
teva parecel.la professional. 

Ens coordinem però no fem treball en xarxa, és a 
dir, parlem de casos concrets però no acabem de 
fer una tasca conjunta o tenint en compte els 
recursos que la xarxa ens aporta. 

Tothom veu la necessitat de treballar en xarxa i ho 
valora positivament. 

Manca de lideratge en les diferents xarxes de 
treball, és fa necessari que algú ‘tiri del carro’. 
Caldria més que un líder, potser un dinamitzador. 

Quan es fan coordinacions per casos concrets el 
treball en xarxa funciona. Hiha voluntat de 
col.laboració. 

Manca de rols estables en la xarxa.  

Parlem de treball en comú. La manca de temps. 

Estem d’acord en que la família ha de ser la 
protagonista d’aquesta xarxa. 

Cal marcar objectius comuns en els espais de 
coordinació, per què cadascú ‘vomita lo suyo’ però 
no acabem d’enfocar de forma interseccional. 

 Manca la inclusió de la família en les coordinacions 
que es fan, no es connecta el que fem per ells i ells. 

Hi ha un bon treball en xarxa a l’hora d’apagar focs, 
però caldria aplicar-ho des de una perspectiva més 
preventiva. 

Les famílies estan fartes de d’anar ‘de ruta’ dels 
professionals. Cal respectar el seu referent i 
treballar en xarxa des d’aquest punt. 

No preguntem als nens, invalidant la seva veu en 
qüestions que els afectem de forma directa. Cal 
personalitzar. 

La clau d’una bona coordinació parteix del propi 
protagonista (la família o l’infant) i per tant els 
lideratges han de canviar en funció de cada cas. 
Això ara per ara no és porta a terme d’aquesta 
manera. 

Desconeixem tots els serveis que ofereix la ciutat 
per poder implicar-los. Manca una fotografia de 
recursos/serveis. 



JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

18 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 1 

 

Com penseu, de forma concreta, que la TIAB pot servir per aprofitar aquestes 

avantatges i superar les dificultats relacionades amb el treball en xarxa? 

APROFITAR AVANTATGES SUPERAR DIFICULTATS 

Tot i que és una fita a llarg plaç es contempla la 
possibilitat de erigir la TIAB com a dinamitzadora i 
facilitadora del treball en xarxa, l’encarregada de 
marcar les regles del joc del treball en xarxa a 
Badalona. Es contempla com a facilitadora de les 
línies de treball en xarxa. 

 

Considerar la TIAB  com l’encarregada de crear un 
document que aglutini els diferents serveis i recursos 
de la xarxa. 

 

Podem aprofitar la TIAB per identificar necessitats 
concretes a nivell ciutat i no pas de casos concrets i 
aprofitar-ho per a fer pressió institucional i canviar-
les. 

 

Pot ser el vehicle d’avaluació de l’impacte de les 
accions dutes a terme pels serveis. 

 

 

 

 



JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

23 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 2 

 

Quines penseu que són les principals avantatges i dificultats associades al treball 

en xarxa? 

AVANTATGES DIFICULTATS 

Punt de trobada entre els diferents recursos. 
Comunicació directe.  
Aporta riquesa. 
 

Requereix inversió de temps del qual a vegades no 
es disposa. Esforç. 
Es precisa una organització de les tasques laborals 
per poder fer treball en xarxa. 
A vegades el temps és lent i la resposta lenta. 

Fomenta el treball multidisciplinari entre les 
diferents especialitats.  
Transversalitat. “Anem tots a una”.  
Donem coherència a la intervenció. 
 

Eficiència? És treball en xarxa o més bé una trobada 
de catarsis? 

Repercussió positiva en l’abordatge del cas i en les 
famílies.  
 

El treball en xarxa pot arribar a ser poc àgil i poc 
concret. 

Afavoreix l’adaptació a la realitat.  
Resposta més global. 
 

COMUNICACIÓ: Dificultats per posar-se d’acord i 
per portar a terme allò que s’ha acordat. Poc fluïda. 
Es pot duplicar feina o arribar a deixar espais buits 
sense que s’intervingui. 
 

Repartir tasques i unir/sumar esforços. 
Objectius comuns. 
 

Pots trobar falta d’empatia dels altres serveis.  

El treball en xarxa afavoreix “fer barri/ciutat”. 
 

Discrepàncies de metodologia. Competitivitat entre 
els rols dels serveis i entre professionals. 
 

Compartir diferents punts de vista d’una mateixa 
situació.  
 

A vegades el treball en xarxa és de difícil accés. 

Catarsis entre els professionals com a recolçament 
entre els diferents agents. 
 

Hi ha poc coneixement de les funcions dels altres 
serveis i dels seus professionals. 

Amb el treball en xarxa hi ha un impacte major en 
la intervenció. 
 

Per poder fer treball en xarxa cal treballar des de la 
NO immediatesa.  

Ens acompanyem els uns als altres en la 
intervenció. 
 

A vegades no s’entén igual el treball en xarxa des 
dels diferents serveis.  

Accés ràpid a la informació. 
 

 

 



JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

23 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 2 

 

Com penseu, de forma concreta, que la TIAB pot servir per aprofitar aquestes 

avantatges i superar les dificultats relacionades amb el treball en xarxa? 

APROFITAR AVANTATGES SUPERAR DIFICULTATS 

Objectius comuns. La TIAB ens aporta un fil conductor, ens focalitza. 

La TIAB com a espai de coneixença i contacte 
entre els diferents agents. 

És referent pels serveis i ens ajuda a poder 
reconduir intervencions. 

Espai de debat. T’obliga a posar-hi mirada a la infància i a les 
famílies. La jornada fa que tots els serveis li donem 
un espai en la nostra agenda. 

Crear compromisos dels diferents agents a partir 
del objectius comuns. 

Saber que tots treballem des del nostre servei amb 
un objectiu comú. 

La TIAB ens obliga a tenir com a objecte central a 
la infància i a les família. Ens centra. 

 

Amb la TIAB s’està fent un històric.  
Tot i que passi el temps la TIAB continua amb els 
seus objectius i focalitzada. 

 

 

 



JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

18 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 3 

 

Quines penseu que són les principals avantatges i dificultats associades al treball 

en xarxa? 

AVANTATGES DIFICULTATS 

Posar-nos cara, “humanitzar” els processos. En el 
dia a dia sorgeixen dificultats i és molt més fàcil si 
sabem qui hi ha al darrera. 

Hem de canviar la mirada. No hem de parlar de 
coordinació. És important definir quina és la 
responsabilitat comuna. El treball en xarxa no és 
només explicar que fa cadascú o traspassar la 
informació del cas sinó que ha d’haver una 
corresponsabilitat comuna. 

Conèixer l’altre (també els espais físics), què fa i 
quines son les seves tasques i les seves limitacions. 
Tot plegat ens permet no crear falses expectatives. 

Tendència “ a apagar focs”. S’inverteix molt poc en 
prevenció. 

 

Ens permet treballar des de diferents disciplines i 
amb diferents departaments. 

Quan un servei de la ciutat funciona, es col·lapsa. 

 

 Es dupliquen intervencions, fet que provoca 
frustració en els usuaris/es amb qui treballem. No 
existeix cap document “viu” dels recursos dels que 
disposa la ciutat (son molts). 

 Cadascú treballa des de la seva parcel.la és 
important que cadascú es pregunti: “ porqué y para 
qué”. 

 No sempre és fàcil trobar temps. Els equips estan 
saturats. 

 Burocràcia que treu molt temps en l’essència de la 
feina. El mateix succeeix amb el tema dels 
objectius. Cal trobar un equilibri entre la 
transparència i la burocràcia (estaria bé que els 
professionals participessin en la selecció de dades, a 
vegades és demanen dades que no son útils). 

 

  



JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

18 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 3 

 

Com penseu, de forma concreta, que la TIAB pot servir per aprofitar aquestes 

avantatges i superar les dificultats relacionades amb el treball en xarxa? 

APROFITAR AVANTATGES SUPERAR DIFICULTATS 

La TIAB ha de ser referent i líder que aglutini tot allò 
que té a veure amb la infància i l’adolescència de la 
ciutat. 
 

La TIAB ha de ser pionera de deixar enrere 
l’adultisme. Com integrem la participació real de la 
infància? 

La TIAB pot encarregar-se de crear una guía de 
recursos “viva” 
 

 

 

 



JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

18 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 4 

 

Quines penseu que són les principals avantatges i dificultats associades al treball 

en xarxa? 

AVANTATGES DIFICULTATS 

Tothom treballa pel mateix objectiu Temps i falta de fluïdesa 

Visió global, tot i que amb mirada diferent i 
complementaria (multidisciplinar) 

Professionals no tenen integrada la mirada de la 
família. Cal un canvi de mirada i revisar el que s’ha 
fet fins ara.  

No estar sol davant la situació Limitacions del lloc de treball 

Major eficiència Les urgències i la burocràcia acaparen bona part de 
la jornada laboral 

Capacitat d’aprenentatge i de coneixença No hi ha lloc a la reflexió: moment social de molta 
acceleració 

És fer prevenció primària Recursos desaprofitats. Diferents serveis fent 
intervenció a l’hora. 

 Volem fer les coses ràpid i resultats immediats i no 
es tenen en compte els tempos (institució, famílies, 
treballadores, …) 

 

  



JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

18 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 4 

 

Com penseu, de forma concreta, que la TIAB pot servir per aprofitar aquestes 

avantatges i superar les dificultats relacionades amb el treball en xarxa? 

APROFITAR AVANTATGES SUPERAR DIFICULTATS 

Reconeixement que hi ha un conjunt de serveis que 
treballa per la ciutadania 

Altaveu dels tècnics cap al govern: per expressar la 
falta de temps i la quantitat d’urgències per fer la 
feina 

Afavorir el coneixement dels altres a través de 
trobades i formacions interprofessionals 

Lideratge per superar les dificultats: més 
comunicació i treball comú no es dupliquen les 
intervencions. 

 Oferir canals de comunicació més àgils 

 Trobades de diferents agents per crear complicitats 
i discurs comú 

 

 



JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

18 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 5 

 

Quines penseu que són les principals avantatges i dificultats associades al treball 

en xarxa? 

AVANTATGES DIFICULTATS 

Mirada compartida i mirada des dels diferents 
serveis, entitats. Mirada àmplia. Permet centrar 
discursos des de aportacions diverses. 
Totes les aportacions són bones i enriqueixen el 
discurs. Passem del jo al nosaltres 

Trobar els temps. Sovint s’inicien propostes de 
treball en xarxa que no tenen continuïtat 

La xarxa  com espai de trobada. Genera confiança, 
empatia  i sentiment de pertinença.  Coneixement -
rexoneixement de l’altra. 

Dificultats en la inversió econòmica de les 
institucions 

La xarxa com espai generador de projectes 
compartits i accions concretes. La xarxa com a 
oportunitat d’aglutinar propostes, optimitzant els 
recursos. “Fins on arribem junts..., fins on arriba 
cadascú... La suma multiplica” 

Els interessos diversos de cada entitat, institució 
dificulta el treball en xarxa. Diferents ritmes de 
treball, metodologies de treball, objectius que cal 
consensuar. 

Coneixement de diferents realitats i de recursos 
disponibles a un territori. Alguns desconeixem que 
existien i ens permet millorar la nostra atenció 

Des de les direccions dels serveis no s’afavoreix el 
treball en xarxa, no es fomenta. Dificultats en que 
formi part del pla de treball dels tècnics i després 
organitzar espais per tal d’afavorir la transferència 

Transferència al propi servei d’experiències d’altres 
serveis adequant-lo a la pròpia realitat 

Poca organització del treball en xarxa. Cal lideratge, 
seguiment dels acords, implicació, 
coresponsabilitat. Necessitat d’un lideratge 

Visió global de projectes i accions des d’una mirada 
transversal. Permet acompanyament global a 
famílies, persones i enfortiment de projectes. 
Posem el focus en el treball 

Dificultat per prioritzar l’acció compartida en el 
treball en xarxa 

La xarxa permet enfortir aliances, generar-ne de 
noves i aprofitar les sinergies de totes. Juntes som 
més potents, arribem més lluny. 

De vegades pot haver malentesos i discrepàncies si 
no hi ha una mirada compartida i objectius comuns 
consensuats 

Amplia el focus amb més idees i més participació Duplicació d’intervencions que generen 
frustracions en famílies i persones. 

Els guanys i les pèrdues són de totes i tots. 
Millorem resultats 

 

S’eviten duplicitats en l’acció  

 

  



JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

18 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 5 

 

Com penseu, de forma concreta, que la TIAB pot servir per aprofitar aquestes 

avantatges i superar les dificultats relacionades amb el treball en xarxa? 

APROFITAR AVANTATGES SUPERAR DIFICULTATS 

Coneixent les potencialitats i dificultats dels 
diferents agents per coordinar i complementar 
accions 

Traslladar als caps de les diferents institucions, 
serveis, entitats voluntat de treball en xarxa i 
recollir-ho i sistematitzar-ho en els plans de treball. 
Reserva a l’agenda del temps específic 

Afavorint espais de trobada i de coordinació reals 
en base a projectes.  

Recollir les necessitats d’entitats, centres, 
associacions per orientar esforços i propostes cap a 
necessitats concretes.  

Oferir eines concretes per afavorir el treball en 
xarxa i concretar plans 

Impulsar projectes compartits a nivell ciutat. 
Treballar amb els mateixos objectius. Aglutinar tot 
el treball a nivell ciutat. 

Fer de paraigües de projectes i accions Cal més difusió i comunicació entre la ciutadania en 
general 

És una caixa d’eines, de dinàmiques, de noves 
formes de treball 

La TIAB ha de ser un altaveu i també ha de dona 
veu a nens/nenes, adolescents ijoves, convertitn la 
seva veu en propostes 

Espai generador de coneixement i de projectes Crear discursos compartits 

Compartir el que no sabem des de cada entitat per 
trobar respostes entre totes i aprendre dels altres 

Cohesionar serveis 

Hi ha una xarxa creada. Cal aprofitar el seu altaveu, 
estructura i créixer en participació i projectes 

 

 

 



JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

18 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 6 

 

Quines penseu que són les principals avantatges i dificultats associades al treball 

en xarxa? 

AVANTATGES DIFICULTATS 

Coneixement dels diferents serveis que intervenen 
en infància i adolescència. S’ha començat a 
reconèixer la resta de serveis, saber com funcionen 
i com treballen. 

Cal treballar la transversalitat, sobretot dins de 
l’ajuntament. No hi ha treball en xarxa dins 
d’algunes organitzacions. 

Millora la comunicació entre serveis. Es treballa en molts moments desde la urgència i 
emergència i no es permet mirar més enllà ni a llarg 
plaç, això dificulta una visió de xarxa i de eficàcia 
del treball en xarxa. 

Mirada compartida i mirada des dels diferents 
serveis, entitats. Mirada àmplia. Permet centrar 
discursos des de aportacions diverses. 
Totes les aportacions són bones i enriqueixen el 
discurs. Passem del jo al nosaltre 

Existeixen problemes d’estructura ( ajuntament) 
que no permet un treball en xarxa real. La rotació 
de professionals dificulta el treball en xarxa. Quan 
entren els professionals nous, no hi ha 
traspassos,no coneixen xarxa, recursos… quan ja ho 
coneixen els contractes finalitzen. 

La xarxa com espai generador de projectes 
compartits i accions concretes. Treball desde la 
proximitat de serveis, ja no ens sentim lluny. 

Es confon el treball coordinat amb el treball en 
xarxa, i de vegades el considerar que coordinar-nos 
ja es treballar en xarxa, dificulta fer canvis per 
millorar i passar al treball en xarxa real. 

La xarxa és jove i noves generacions a la xarxa que 
poden contribuir a canvis, en la visió compartida. 

Trobar els temps. Sovint s’inicien propostes de 
treball en xarxa que no tenen continuïtat 

Tenim una estratègia clara com a xarxa i es 
compartida entre tots els agents que hi participem, 
ara cal que els polítics la comparteixin tots. 

Hi ha franges d’edat que no estan ateses per ningú i 
que per tant son casos que queden diluïts a la 
ciutat, com son els 0-3 que no estan en escoles 
bressol o maternos. 

 Cal lideratge, seguiment dels acords, implicació, 
coresponsabilitat. Necessitat d’un lideratge 

Duplicació d’intervencions que generen 
frustracions en famílies i persones. 

Manca de metodologia en quant a treballar en 
xarxa 

 

  



JORNADA “ELS DRETS DELS INFANTS NO ÉS UN TEMA MENOR” 

18 de Novembre 

Espai Grupal. Grup 5 

 

Com penseu, de forma concreta, que la TIAB pot servir per aprofitar aquestes 

avantatges i superar les dificultats relacionades amb el treball en xarxa? 

APROFITAR AVANTATGES SUPERAR DIFICULTATS 

Coneixent i reconeixent els diferents agents per 
coordinar i complementar accions 

Orientar esforços i propostes cap a necessitats 
concretes.  

Som molts agents en un mateix espai i hem pogut 
treballar conjuntament i reflexionar sobre la nostra 
feina com a xarxa. 

 Treballar amb objectius comuns i genera 
coneixement. 

La TIAB ens posa devant reflexions i un barret crític. Cal més difusió i comunicació entre la ciutadania en 
general 

Es una inversió de futur per la ciutat La TIAB ha de ser un altaveu i també ha de dona 
veu a nens/nenes, adolescents ijoves, convertitn la 
seva veu en propostes 

Espai generador de coneixement i de projectes Crear discursos compartits 

Ens ha fet posar el focus en com estem treballant per 
la participació de infants, adolescents i families. 

Cohesionar serveis 

Hi ha una xarxa creada. Cal aprofitar el seu altaveu, 
estructura i créixer en participació i projectes 

 

 

 



 

 

Configuració  
dels grups de treball 
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