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Introducció

La tasca del personal tècnic en integració social se centra prioritàriament a donar
suport als col·lectius en risc exclusió social. Aquest mòdul se centra en el treball
amb famílies i, en general, la tasca a fer en els contextos de convivència dels
usuaris. Aquest mòdul proporciona aquesta informació i respon als continguts
establerts per currículum LOE del cicle d’integració social.

És imprescindible que l’equip professional tingui un bon coneixement teòric
i empíric sobre els aspectes estructurals i organitzatius del concepte d’unitat
familiar així com un bon coneixement de les diferents metodologies d’intervenció
que es fan servir des de l’àmbit social. Aquest coneixement és un eix fonamental
per tal de portar a terme la seva feina com a integrador social i contribuir a la
millora del benestar i la qualitat de vida de les famílies.

Pel que fa als continguts que es treballen a cada unitat, es concreten en la següent
organització per unitats:

• Unitat 1: “Intervenció en la unitat familiar”. Se centra en la família
com a unitat bàsica de convivència. S’analitzen la diversitat de tipologies
organitzatives i els diferents models d’intervenció.

• Unitat 2: “Organització i seguiment de la intervenció amb la família”.
Fa una aproximació a l’organització d’aquesta intervenció: metodologia,
recursos organitzatius, etc.

• Unitat 3: “Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència”.
Estableix les bases per al reconeixement i la intervenció en situacions de
violència familiar, incidint especialment en la violència de gènere.

• Unitat 4: “Projectes d’intervenció en unitats de convivència”. Aprofun-
deix en les diferents opcions de convivència alternatives a la llar familiar
adreçades a persones les quals per diferents motius no poden o no es
recomana continuar vivint a la llar familiar.

• Unitat 5: “Àmbits d’intervenció en les unitats familiars i convivencials”.
Se centra en l’anàlisi de la intervenció del professional als domicilis dels
usuaris pel que fa a l’organització i gestió de tasques com l’administració
de l’economia domèstica, suport psicosocial, oci, etc.

A partir de l’estudi d’aquests continguts, es busca afavorir la reflexió i anàlisi
sobre les noves dinàmiques familiars i socials que donen lloc al sorgiment d’unes
relacions marcades per la diversitat i nous estils de vida. Aquests nous escenaris
generen noves necessitats i demandes socials que requereixen la conscienciació i
l’enteniment social així com una actualització normativa.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Intervenció en famílies

1. Planifica la intervenció en les famílies relacionant els models d’intervenció
amb els aspectes generals de la metodologia d’intervenció social.

2. Organitza la intervenció en la família, analitzant-ne les necessitats en
l’àmbit domèstic, personal i relacional.

3. Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la famí-
lia, justificant la selecció d’estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.

Projectes d’intervenció en unitats de convivència

1. Planifica la intervenció en la unitat de convivència, relacionant els models
d’intervenció amb els aspectes generals de la metodologia d’intervenció
social.

2. Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la unitat
de convivència, justificant la selecció de les estratègies, les tècniques i els
instruments d’avaluació.

Gestió de la unitat de convivència

1. Dissenya activitats del projecte d’intervenció en les unitats de convivència,
analitzant-ne les estratègies d’intervenció.

2. Dissenya activitats d’avaluació del projecte d’intervenció en les unitats de
convivència, justificant la selecció de les estratègies, tècniques i instruments
d’avaluació.

Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

1. Organitza estratègies d’intervenció en l’àmbit de la prevenció de la violència
de gènere, analitzant-ne els factors personals i socials.

2. Implementa estratègies d’intervenció en violència de gènere, relacionant les
característiques de la situació amb el protocol establert.

3. Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la
prevenció i intervenció en situacions de violència de gènere, justificant la
selecció d’estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.
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Continguts

Intervenció en famílies

Unitat 1

Intervenció en la unitat familiar

1. La família

2. La intervenció

Unitat 2

Organització i seguiment de la intervenció a la unitat familiar

1. Organització de la intervenció en el si de la família

2. Seguiment de la intervenció en el si de la família

Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

Unitat 3

Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

1. Organització d’estratègies de prevenció

2. Estratègies d’intervenció en violència masclista

3. Seguiment de la intervenció en situacions de violència masclista

Projectes d’intervenció en unitats de convivència

Unitat 4

Projectes d’intervenció en unitats de convivència

1. Les unitats de convivència

2. La intervenció en les unitats convivencials.

3. Seguiment de la intervenció en les unitats de convivencia.

Gestió de la unitat de convivència

Unitat 5

Gestió de la unitat de convivència
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1. Gestió de la unitat de convivència.

2. L’alimentació

3. Neteja i ordre de l’habitatge

4. Manteniment de la roba: Neteja i ordre

5. L’àmbit psicosocial i emocional



Intervenció en la unitat familiar
Anna Fabregat

Atenció a les unitats de convivència
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Introducció

L’integrador social o TIS desenvolupa bona part de la seva activitat professional
en contacte directe amb les famílies. La tasca d’intervenció en l’àmbit familiar es
basa en els principis de justícia social, drets humans i el respecte a la diversitat.
Busca promoure el canvi, el desenvolupament i l’ajustament social i familiar dels
seus membres implicant els individus en el procés de canvi. L’atenció se centra
en una concepció holística de l’individu i d’un enfocament multidisciplinari de
l’atenció.

Per aquest motiu és imprescindible tenir un bon coneixement de l’actual concepte
de família i de les bases teòriques sobre les quals es basa la pràctica professional
del TIS, i també del marc d’actuació i normativa específica que estableixen les
diferents administracions. Aquests coneixements facilitaran la posterior elecció
d’eines metodològiques adients a cada situació.

Actualment hi ha un moment d’inflexió i canvi a molts nivells. Moltes de les
institucions aparegudes al segle XX han entrat en crisi. També la família ha
entrat en un procés de canvi i revisió. El model de família tradicional de caràcter
patriarcal ja no respon a la realitat social ni a les necessitats dels membres de
la família. Els escenaris familiars han variat i això ha generat canvis a diferents
nivells: canvis legislatius perquè han aparegut nous models de família i canvis
en les relacions entre els seus membres, tant pel que fa a les relacions de poder i
autoritat com pel que fa a les dinàmiques d’organització domèstica i de cura dels
seus membres. Aquest canvi d’escenari social ha generat noves necessitats de les
famílies, noves demandes socials i, per tant, es demanen noves respostes.

Per tal de donar contingut a aquests conceptes i necessitats, aquesta unitat s’ha
organitzat en dos apartats:

• Apartat 1. Es considera la família com un ens dinàmic i es posa en valor
la mútua influència entre els seus membres i els vincles amb altres grups
i xarxes socials del seu entorn. En aquest primer apartat es desenvolupa
l’actual concepte de família.

• Apartat 2. Els poders públics han establert uns procediments per tal de
donar suport a les famílies i assegurar la seva protecció social, econòmica
i jurídica. Cada administració ha estat l’encarregada d’elaborar un marc
legislatiu i, d’acord amb les seves respectives competències, es despleguen
un conjunt d’ajuts, prestacions, serveis, programes i recursos per a les
famílies. En aquest apartat ens centrarem en el model organitzatiu que s’ha
establert des dels serveis socials per donar resposta a aquesta realitat social
i familiar.

Són continguts imprescindibles per iniciar-se en la pràctica professional de l’inte-
grador social en l’àmbit familiar.
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És molt important que l’alumne faci un exercici de reflexió i anàlisi sobre les parti-
cularitats dels continguts a partir de l’elaboració de les activitats d’aprenentatge i
d’autoavaluació proposades així com de la lectura i estudi de la resta de materials
proposats.



Atenció a les unitats de convivència 7 Intervenció en la unitat familiar

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

RA.1 Planifica la intervenció amb les famílies, relacionant els models d’interven-
ció amb els aspectes generals de la metodologia d’intenció social.

• CA.1 Identifica els diferents models d’intervenció en la unitat famliar.

• CA.2 Analitza els recursos destinats a la intervenció en la família en l’àmbit
estatal i autonòmic.

• CA.3 Identifica les característiques de la intervenció en el servei d’atenció
domiciliària i els programes dirigits a les famílies.

• CA.4 Defineix els objectius que es volen aconseguir en una intervenció en
la família.

• CA.5 Descriu les principals estratègies i tècniques per a la intervenció en
les famílies.

• CA.6 Defineix les activitats dins el projecte d’intervenció amb la família.

• CA.7 Determina les pautes per a la intervenció directa del tècnic superior
en integració social en els diferents projectes.

• CA.8 Valora el treball en equip per a la planificació de la intervenció en la
família.
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1. La família

La família com a institució social és subjecte d’anàlisi des de diferents perspectives
teòriques. Entre les ciències socials i humanes destaquen l’antropologia, la socio-
logia i el dret. L’aproximació a cada una d’aquestes ciències permet dimensionar-
ne l’abast ampli i evolutiu.

Des dels seus orígens, la família ha estat immersa en processos d’adaptació i canvi,
i aquesta flexibilització és la que permet l’aparició de nous tipus de relacions i
composicions familiars. Per mostrar les seves transformacions, cal analitzar els
canvis produïts en les famílies occidentals des de la segona meitat del segle XX
fins a dia d’avui. Actualment un dels debats més recurrents entorn de la família
és la valoració de si es troba en situació de crisi.

Popularment s’entén la família com el vincle relacional i afectiu més proper que
cobreix i satisfà moltes de les necessitats bàsiques de les persones com a éssers
socials i abasta un conjunt de funcions significatives i rellevants. Cal tenir presents
les funcions més significatives i com la família les incorpora.

Cal tenir presents les característiques de les famílies amb risc d’exclusió social,
multiproblemàtiques i/o disfuncionals, que són les més susceptibles de ser subjec-
te d’intervenció professional.

1.1 La família com a unitat de convivència

La tasca de l’integrador social (TIS) se centra en l’atenció a les necessitats de la
persona oferint els recursos i serveis més adequats per a cada cas. Tot i que aquesta
atenció ha de ser individualitzada, cal tenir en compte que la persona és un esser
social i, per tant, és imprescindible tenir en compte el seu context social i la unitat
de convivència a la qual pertany.

La unitat de convivència és el conjunt de persones que comparteixen habitatge.
En aquest context es generen uns vincles relacionals entre els membres que cal
tenir en compte en qualsevol intervenció. El nexe d’unió entre els membres que
conformen les unitats de convivència pot ser el parentiu, l’amistat, l’afinitat o
algun tret diferencial comú que comparteixin com a col·lectiu.

Diferenciem dos tipus d’unitat de convivència:

• Família: unitat de convivència fonamental en la qual els seus membres
estan units pel parentiu i el vincle afectiu.

• Unitats convivencials: recursos assistencials creats per la societat com
a recurs per donar resposta conjunta a les necessitats comunes d’alguns
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col·lectius específics i alhora oferir la possibilitat de viure de manera
autònoma. Entre els membres no hi ha una relació de parentalitat. Per
exemple, els pisos tutelats.

L’atenció se centra a donar resposta a les necessitats individuals dels membres
tenint en compte els aspectes relacionals i convivencials que es generen a la unitat
de convivència.

1.2 Concepte de família

L’ésser humà és un ésser social, la qual cosa fa que durant tot el seu cicle vital, i
sobretot en les edats primerenques de formació, la influència del seu entorn social
sigui molt important.

Aquesta interacció social compleix diferents funcions:

• Biològica: per tal de perpetuar l’espècie.

• De supervivència física de l’individu.

• D’integració: a través de l’aprenentatge i la integració d’una sèrie de normes
i regles socials i conductes socialment acceptades.

Segons l’ús quotidià que es fa del terme, la família és un conjunt d’individus units
per vincles de parentiu. És el tipus d’agrupament més habitual que històricament
s’ha donat a la nostra societat.

Si s’aprofundeix ens adonem de la complexitat del concepte. En l’àmbit norma-
tiu/jurídic, la família és entesa com a pilar de la societat per l’Organització de
les Nacions Unides (ONU). Aquesta concepció s’ha utilitzat com a base de la
legislació en molts països, entre ells Espanya. Disciplines acadèmiques com el
treball social han fet de la família un subjecte privilegiat d’intervenció des dels
seus orígens fins a dia d’avui.

La família és una construcció social i el concepte es modifica i alhora genera
controvèrsia a mesura que la societat evoluciona. A mesura que la societat avança
cal que aquest concepte també canviï i s’adapti a la nova realitat social. Davant
d’aquesta situació es fa palesa la necessitat d’una anàlisi acurada del concepte des
de diferents disciplines.

L’aproximació a la família es pot fer des de tres perspectives: antropològica,
sociològica i jurídica, per tenir una dimensió àmplia del concepte.



Atenció a les unitats de convivència 11 Intervenció en la unitat familiar

L’antropòleg Murdock va
recopilar material etnogràfic
de diferents societats
d’arreu del món. Es va
evidenciar, entre altres, que
en els pobles caçadors i
recol·lectors, la família
nuclear hi era present,
desmuntant teories
evolucionistes on els
considerava com a hordes
promíscues, sense cap tipus
d’organització procreativa.

1.2.1 Antropologia i família

L’antropologia des dels seus inicis ha analitzat les societats denominades “primi-
tives” on les relacions de parentiu eren considerades com a bàsiques (A. Gonzalez,
1993). Progressivament s’ha desenvolupat una teoria de la família classificatòria,
centrant-se en el vincle del matrimoni i la residència comuna i el concepte de
filiació.

Subjecte d’estudi de l’antropologia i classificació

L’antropologia és la ciència que estudia l’espècie humana quant a la seua evolució biològica
i el seu comportament social i cultural. Es centra en l’estudi de l’home des de diferents
facetes. Aquest estudi es divideix en dos grans camps: l’antropologia física, que tracta
de l’evolució biològica i l’adaptació fisiològica dels éssers humans, i l’antropologia social o
cultural, que s’ocupa de la formació i organització d’aquestes societats. És l’estudi de la
humanitat, dels pobles antics i moderns i dels seus estils de vida.

A meitat del segle XIX, es considera la família nuclear com la més funcional (regu-
lació de les relacions sexuals, realització de tasques econòmiques, reproductives
i enculturatives) i la tendència preferent del conjunt de la humanitat. En aquesta
etapa impera una visió etnocèntrica jeràrquica, on es concep la societat pròpia
occidental com la més evolucionada i producte final d’una suposada evolució a
la qual han de derivar també les societats no occidentals. Aquesta concepció és
manté durant tot el segle XX.

En el Diccionari temàtic d’antropologia (A. González, 2015) es defineix la família
com el “nucli procreatiu en el qual es generen les relacions bàsiques de parentiu”
i considera el concepte família com el recurs que totes les societats fan servir
per organitzar la reproducció biològica. Tanmateix, les funcions que compleix la
família a la nostra cultura són diverses i plurals, van més enllà de la reproducció
biològica, com apunta la mateixa autora.

Progressivament es considera que la institució familiar de principis del segle XXI
no és ni millor ni pitjor que les anteriors. Amb totes les seves complexitats i
dificultats que ha d’afrontar la institució familiar, continua sent el primer lloc de
protecció de l’individu i de socialització de l’infant.

1.2.2 Sociologia i família

La sociologia concep la família com la institució social més universal i alhora
reconeix que és de difícil definició si es vol abastar la seva pròpia diversitat
històrica, i incorporar el conjunt dels factors culturals i biològics que la componen.
Durant el segle XIX i el primer terç del XX la preocupació dels científics socials
fou conèixer els orígens i l’evolució de la família. Científics com H. Spencer, L.
M. Morgan, F. Engels o E. Durkheim es van centrar a descriure les tendències
evolucionistes de formes “primitives” de la família a les posteriors (S. Giner, E.
Lamo de Espinosa, C. Torres, 2006).
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En el segle XX, la sociologia s’interessa especialment per detectar i preveure
l’orientació de la família, arran dels grans canvis que ha experimentat: canvis
estructurals, reducció del nombre, augment de separacions/divorcis, flexibilització
de les normes socials, increment de famílies monoparentals, creixement de
famílies reconstituïdes, reivindicació de parelles homosexuals, influència dels
moviments feministes en el replantejament de tasques d’atenció i cura, etc.

El sociòleg Lluís Flaquer (2004) posa de relleu que en aquests països l’atenció
i cura del conjunt de membres de la família, el seu benestar i la responsabilitat
d’atorgar-lo recau principalment en les famílies mateixes, especialment en les
dones, que queden relegades a les polítiques familiars en segon terme.

A partir de l’anàlisi antropològica i sociològica, la família té caràcter d’univer-
salitat, afecta tots els individus de la societat i de totes les cultures. Es tracta
d’una institució fonamental, ja que contribueix a la regulació intergeneracional,
l’establiment de les relacions de parentiu, la transmissió del nom propi (procés
d’identitat psicosocial fonamental) i la socialització de l’individu (necessitat
d’interdependència).

1.2.3 Dret i família

La regulació jurídica de la família es troba en estaments internacionals com
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i la Carta Social Europea fins a
estaments nacionals com la Constitució espanyola, el Codi civil català i l’Estatut
d’autonomia de Catalunya.

L’article 16 de la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides,
del 1948, proclama que “la família és l’element natural i fonamental de la societat
i té dret a la protecció de la societat i de l’Estat”. L’ONU reconeix la família com
la unitat bàsica de la societat que mereix especial atenció. Considera que cal dotar-
la de protecció i assistència de la forma més àmplia possible i que ha d’abastar i
tenir en compte les necessitats de tot tipus de família.

L’article 16 de la Carta Social Europea, del 1961, incorpora el “dret de la família
a una protecció social, jurídica i econòmica” i insta les parts a comprometre’s,
especialment mitjançant prestacions socials i familiars, disposicions fiscals, suport
a la construcció d’habitatges adaptats a les necessitats de les famílies, suport als
acabats de casar o per mitjà de qualsevol altra mesura adaptada.

En la Constitució espanyola de 1978 hi ha dos articles relacionats amb la família.
L’article 32 diu que “l’home i la dona tenen dret a contraure matrimoni amb plena
igualtat jurídica”. L’article 39 proclama que “els poders públics asseguren la
protecció social, econòmica i jurídica de la família [...], la protecció integral dels
fills, iguals davant la llei amb independència de la seva filiació, i de les mares,
qualsevol que sigui el seu estat civil [...] Els pares han de prestar assistència de
tot ordre als fills dins o fora del matrimoni. Els nens han de gaudir de protecció
prevista en els acords internacionals que vetllen pels seus drets”.
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S’incorpora la igualtat jurídica dels cònjuges i l’equiparació jurídica dels fills/es
dins i fora del matrimoni. És necessari recordar la influència del context polític
a Espanya, on se sortia d’un règim dictatorial i conservador, en què es retractava
la família com una realitat incontestable, estimulada pel propi discurs ideològic i
dificultant el sorgiment d’altres models familiars.

La Constitució espanyola és el marc jurídic de referència. El Codi civil espanyol
i les diferents lleis despleguen i apliquen normes legislatives. En aquest sentit,
cal mencionar que la Llei del divorci data de l’any 1981 i és un exemple de com
l’Estat pot reconèixer la constitució formal de noves formes de família i la seva
protecció legal.

Un altre exemple rellevant en l’obertura i l’acceptació de la diversitat familiar és
la Llei 13/2005, de l’1 de juliol, on es reconeix el dret a contraure matrimoni
a persones del mateix sexe, amb els mateixos efectes jurídics que el matrimoni
format per una dona i un home. Permeten la sol·licitud d’adopció d’infants per part
d’aquestes parelles. L’aprovació de la llei de matrimonis homosexuals ha suposat
tant la normalització d’un tipus de família, com la resposta a una reivindicació
històrica del propi col·lectiu. El reconeixement jurídic de la família i el tipus de
relacions de parentiu és determinant, a més del reconeixement d’uns drets i deures,
per establir prioritats en aspectes com el cobrament d’una herència, accedir al
sistema de prestacions econòmiques, etc.

En l’àmbit territorial de Catalunya, l’article 40 de l’Estatut d’autonomia disposa
que els poders públics han de garantir la protecció jurídica, econòmica i social de
les diverses modalitats de la família, com a estructura bàsica i factor de cohesió
social i com a primer nucli de convivència de les persones. L’article 116.4 dicta
que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de promoció
de les famílies.

La Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la família, ha tingut en compte l’evolució, els canvis i
característiques de les famílies catalanes, acollint noves formes de convivència
diferents de la matrimonial com les formades per un progenitor sol/a amb els
seus descendents, les famílies reconstituïdes, la convivència en parella estable,
la família homoparental i les relacions convivencials d’ajuda mútua.

1.3 Transformacions en el model de família

Al llarg de la història es produeixen canvis significatius en la composició tradici-
onal de la família i sorgeix el debat de si aquesta està en crisi. Ni antropòlegs ni
sociòlegs consideren que la institució estigui en crisi. La família és considerada
una institució viva, dinàmica i en constant procés de d’adaptació/transformació,
sensible a canvis econòmics, polítics i socials.

Per organitzar l’estudi d’aquestes transformacions cal centrar-se en tres perspecti-
ves diferents:
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1. Composició de la família

2. Distribució de les funcions dels seus membres

3. Nous tipus de relacions familiars

1.3.1 Composició

Durant el segle XIX i part del segle XX en la societat catalana la família més
habitual i acceptada era la família extensa. És l’agrupament familiar en el
qual conviuen en una mateixa llar parents que pertanyen a diferents generacions.
D’aquesta manera es dona resposta a l’elevada necessitat de mà d’obra en les
societats agràries.

En la tipologia de família extensa, hi ha diferents models. A Catalunya, el model
predominant de família extensa és la denominada família troncal. Aquest model
propi responia a les necessitats d’un model de producció econòmica agrícola, on
la transmissió del patrimoni era un element clau, i el fill primogènit (preferentment
home) era el beneficiari quasi exclusiu del patrimoni familiar. A canvi havia de
mantenir la casa, assumir l’explotació agrícola, assegurar la successió amb la seva
descendència i tenir cura i atenció dels pares.

A partir dels anys 60 del segle XX, la família considerada més adaptativa és la fa-
mília nuclear. És el tipus de família predominant a les societats occidentals i a les
societats industrials, formada per un pare, una mare i els fills reconeguts. Aquest
canvi de tendència envers la família nuclear es va iniciar primer en les famílies
burgeses i progressivament es va estendre entre les classes populars/obreres.

Aquest model es basa en l’amor de parella i el repartiment de tasques diferencials
entre l’home i la dona. El primer treballa fora de la llar i aporta diners mentre que
la segona es fa càrrec de l’atenció i cura dels fills i de les tasques derivades del
manteniment de la llar. Hi ha una distribució clara i poc flexible de les funcions.
En aquest model de família, les relacions entre els membres de la família es basen
en l’autoritat indiscutible del pare. És l’anomenada societat patriarcal, on la
construcció de les relacions de parella és desigual en perjudici de les dones (propi
societat patriarcal).

A Catalunya, la família nuclear representa el 39,2% de la composició de les llars, és
la més predominant. El pas d’una tipologia preferent de família d’extensa a nuclear
suposa modificacions en les funcions que tradicionalment garantia la família.

Les famílies extenses amb major presència d’adults poden garantir una major
cobertura quant a l’atenció de les persones més vulnerables (infants, dependents,
gent gran ...) que les famílies nuclears, especialment, si els dos membres de la
parella conjugal treballen.

Tanmateix, tot i el canvi progressiu de la família extensa cap a la família nuclear
s’observa que hi ha una sèrie de suports que es mantenen més enllà de la
família nuclear, i són necessaris en situacions específiques com en l’atenció i
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cura dels infants o en moments de crisi econòmica. Hi ha una relació d’ajut i
suport entre la parella conjugal i els seus respectius pares. Per facilitar aquestes
solidaritats s’observa també una tendència d’establir la residència dels fills quan
s’independitzen i formen una nova família físicament a prop de la dels seus
progenitors.

1.3.2 Canvis en el rol dels membres

La família nuclear, des del seu naixement fins a dia d’avui, igual que totes les altres
tipologies de famílies, s’ha vist afectada per canvis socials i històrics significatius
quant a expectatives, distribució de rols i funcions.

L’antropòleg Joan Bestard (2012) enumera tres factors influents, propis de la
societat moderna, que configuren nous models de relacions familiars que afecten
tant la família nuclear (anomenada també biparental) com altres tipologies:

• Llibertat d’elecció individual en la formació de la parella: aquest
és un dels primers canvis que es va produir. En les famílies extenses
l’elecció de parella era considerada un assumpte familiar. A través del
matrimoni s’establien vincles i aliances, es protegien patrimonis, etc. Amb
la difusió del model de família nuclear l’elecció de parella ha deixat de ser
un assumpte familiar. El sentiment individual predomina sobre l’interès
familiar a l’hora de triar parella.

• Principi d’igualtat entre gèneres: la divisió sexual del treball entre homes
i dones s’ha flexibilitzat. Les dones casades s’han anat incorporant al mercat
laboral. L’ètica de l’atenció i cura així com la realització de les tasques do-
mèstiques deixa de ser exclusivament tasca de les dones. Amb tots aquests
canvis la dona va assolint noves parcel·les de l’autonomia, responsabilitat
i de llibertat i progressivament l’autoritat patriarcal és discutida dins de la
llar i entra en crisi. Tot i això, en aquests moments els moviments feministes
denuncien que el principi d’igualtat dista molt de ser un objectiu assolit.

• Centralitat de l’infant en la formació de les relacions familiars: la
tendència ha estat disminuir el nombre de fills per família. Paral·lelament,
hi ha una major inversió sentimental i social envers aquests. Els adults de
la família dediquen molt de temps i esforços a atendre les necessitats de
l’infant (materials, afectives, de seguretat...).

En les famílies monoparentals, reconstituïdes i del mateix sexe s’ha canviat la
relació amb la descendència en molts aspectes. En les famílies monoparentals,
formades majoritàriament per dones, hi ha un major vincle maternofilial amb
els fills, com també la manca de model i suport paternofilial. En les famílies
reconstituïdes, els fills han de construir múltiples relacions amb les parelles del
pare o la mare, fet que inicialment pot produir certa confusió de rols (padrastres,
madrastres, germanastres...) que enriqueixen però també creen conflictes en les
relacions. En les famílies del mateix sexe, els infants poden sentir el rebuig social
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Vegeu el documental
“Amb ulls de nen”, on els

nens són els màxims
protagonistes

de certa part de la societat, i això pot dificultar la comprensió de la situació per
part de l’infant.

1.3.3 Nous tipus de relacions familiars

Les ràpides transformacions socials que han tingut lloc en les últimes dècades i
que han sacsejat les societats occidentals durant la segona meitat del segle XX
han suposat el naixement de realitats familiars impensables fa trenta anys. El
ventall de possibles relacions familiars que s’ha obert davant d’aquesta situació
és molt ampli. Actualment és un fet constatat que les noves famílies són diferents
d’aquelles considerades convencionals.

Aquest documental mostra el fet diferencial de families des de la perspectiva
infantil.

Un d’aquests grans canvis ha estat el divorci. Durant molt de temps, als països
de tradició catòlica el matrimoni s’ha considerat una institució indissoluble.
Actualment el vincle o unió de dues persones ha deixat de ser indissoluble i el
divorci o la separació de les parelles és ja un fet reconegut jurídicament i acceptat
socialment. Com a conseqüència de la separació dels cònjuges de la parella, en
moltes famílies l’estructura familiar canvia.

Per tant, hi ha altres tipologies de família sorgides de tots aquests canvis socials
que configuren noves formes de relació i convivència (vegeu la figura 1.1)

Figura 1.1. Diversitat d’agrupaments familiars
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Famílies monoparentals

Les famílies monoparentals són famílies formades per un sol progenitor (pare o
mare) i fills menors d’edat a càrrec seu. Històricament les famílies monoparentals
a Espanya estaven formades principalment per dones vídues i llurs fills. En aquest
tipus de família existeixen realitats molt diverses que es relacionen amb l’origen
de la seva monoparentalitat. Amb la regulació del divorci l’any 1981, les ruptures
de parella (constituïdes dins i fora del matrimoni), l’accés a la maternitat que fan
alguns individus de forma voluntària i sense parella estable, la migració, on primer
s’estableix un adult amb fills, es fa palès un canvi de perfil preferent i ampliació
de la seva diversitat interna.

En aquests moments les famílies monoparentals representen el 9% de les llars
catalanes amb tendència a augmentar. En el context actual, un element comú
és que majoritàriament estan compostes per dones, com a referent adult, tant a
Catalunya com en el conjunt de l’Estat espanyol. S’evidencia la feminització de
la monoparentalitat, i la majoria són dones solteres menors de 45 anys.

En l’estudi Les famílies monoparentals a Catalunya: perfils, necessitats i percep-
cions de la Universitat Pompeu Fabra es destaquen les següents problemàtiques:

• Precarietat econòmica

• Dificultat d’accés a l’habitatge

• Dificultats de conciliació entre la vida familiar i laboral

• Dèficits d’escoles bressol, dificultat d’accés

• Manca de suport per part de l’Administració a entitats i xarxes de famílies
monoparentals

• Necessitats relacionades amb la manca de temps propi

A les llars monoparentals els referents de l’infant són més reduïts, ja que només
conviu amb un adult de referència, inclús els vincles amb la família extensa són
menors en tenir només una branca familiar. Hi ha certa tendència de l’adult a viure
d’una manera més aïllada. La responsabilitat educativa és només seva.

Tant l’adult com els fills necessiten una xarxa més àmplia de relacions amb altres
membres de la seva família, més enllà de la família monoparental de convivència.
És important que el pare o la mare doni l’oportunitat al seu fill de relacionar-se no
només amb la seva família extensa, de la qual en forma part, sinó també amb altres
adults o grups familiars, socials, etc. amb els quals establir vincles emocionals,
relacionals i alhora tenir altres referents de conducta. També l’adult queda reforçat,
ja que té accés a ajuts que li permeten portar una vida laboral i social satisfactòria.

Aquestes famílies reben protecció pública per part de diferents estats de la Unió
Europea, donat que les seves taxes de pobresa superen altres tipologies de famílies.
El deteriorament del mercat de treball i la dificultat de conciliar la vida laboral i
familiar les fa més vulnerables a situacions d’exclusió social. El sociòleg Lluís
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Per aprofundir en aquesta
tipologia de família, vegeu

el llibre de la sociòloga
Elisabet Almenda (2004).

Vegeu el capítol
Redefinint la conjugabilitat

i la parentalitat de l’obra
citada a la bibliografia.

Flaquer (Les polítiques familiars en una perspectiva comparada, 2000) analitza
com aborden la monoparentalitat països com Anglaterra i França. El primer opta
per donar protecció i suport econòmic a les dones amb fills a càrrec i França
prioritza la seva inserció laboral, com a estratègia per fer front a situacions de
precarietat econòmica.

A Catalunya, el govern ha elaborat el decret 151/2009, de 29 de setembre, que
inclou, entre altres, la creació d’un títol de família monoparental, fet que faria
possible l’elaboració d’un cens i la gestió amb major eficàcia/eficiència de mesures
de suport. En l’àmbit de l’educació, hi ha bonificacions fins al 50% en les escoles
bressol i deduccions a la universitat. En l’àmbit del lleure i el transport públic
gaudeixen també de descomptes.

El teixit associatiu que configura l’Associació de Famílies Monoparentals a
Catalunya i altres entitats sorgides de la mateixa ciutadania és una oportunitat i un
repte per a l’Administració publica, per dissenyar, elaborar i implantar estratègies
d’intervenció conjuntes.

Famílies reconstituïdes, reconstruïdes i enllaçades

Les famílies reconstituïdes sorgeixen a partir de que dues persones adultes formen
una nova família i, com a mínim, un dels dos membres de la parella aporta fills
fruit d’una relació prèvia.

Històricament les famílies reconstituïdes més comunes i acceptades eren les
formades per un cònjuge vidu, amb fills previs. En aquests moments a mesura que
les parelles divorciades augmenten, la taxa de persones separades que decideixen
formar una nova família aportant els seus fills a la nova unitat familiar també
augmenta. Així, el nombre d’adults i infants que han d’establir nous vincles rela-
cionals amb altres persones dins la unitat familiar de manera parcial o permanent
és força significatiu.

Una nova família

L’Associació Nacional de Noves Famílies, fundada a la Gran Bretanya el 1983, aporta la
següent definició del que es considera una nova família: “Una família es crea quan dos
adults, dels quals un o ambdós membres ja tenen un o més fills, estableixen una relació
estable en la qual la nova parella es converteix en una figura paterna/materna important
per al(s) fill(s)”.

L’univers de relacions familiars s’amplia i es diversifica, tant en relació amb els
infants, que han d’establir noves relacions amb el cònjuge del pare o mare, amb
els fills del cònjuge (si tots dos aporten fills), com també amb altres membres de la
família del cònjuge, que, tot i no residir amb ells són significatius, com serien els
pares del cònjuge, avis no consanguinis. Tanmateix, si el pare/mare té la custòdia
compartida dels fills, aquests poden també viure entre dues llars, i això n’augmenta
la complexitat, i no es disposa de rols relacionals prèviament establerts per la
nostra societat.

L’antropòleg Xavier Roigé (2012) ho exposa de forma molt clara quan subratlla el
gran canvi per als infants membres que suposa l’augment de la seva constel·lació
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Associació d’Atenció a la
Diversitat Familiar

Visiteu la seva web:
bit.ly/2WYpfWe.

familiar, a l’haver d’integrar padrastres, mig germans, germanastres i aviastres,
sense que les funcions de cadascun d’aquests parents siguin clares ni socialment
ni jurídicament.

Per visualitzar aquesta tipologia de famílies han sorgit associacions com l’Associa-
ció d’Atenció a la Diversitat Familiar (AADF), que presenta propostes als mateixos
cònjuges a fi de dotar-los d’estratègies educatives i pedagògiques, assumint els
reptes que plantegen els infants en la seva ampliada xarxa de relacions familiars,
directes i per afinitat.

Família nombrosa

Tradicionalment, s’entén que una família és nombrosa quan està formada per dos
progenitors i un nombre elevat de fills. En aquests moments aquest concepte s’ha
anat adaptant per respondre a les noves realitats socials i familiars. Progressiva-
ment hi ha hagut propostes legislatives per considerar com a famílies nombroses
els nuclis que inclouen gent gran, persones econòmicament dependents i vitalment
quan sobrepassen un determinat nombre de membres.

La legislació vigent de l’Estat espanyol data de 1971, tot i que s’ha anat modificant
per tal d’adaptar-se al canvis socials. Actualment es consideren família nombrosa
les llars constituïdes pel cap de família, la parella i tres fills o més, sempre
respectant determinades condicions quant a edat i convivència. El nombre de
membres es redueix a dos quan un dels fills o els progenitors tenen reconeguda
una minusvalidesa.

Famílies homoparentals i moviment LGBTI

Les famílies homoparentals són les compostes per una parella d’homes o de dones,
amb fills/es a càrrec. Arran de l’associació, iniciativa i reivindicació d’aquestes
famílies, sorgeix el moviment lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGBTI),
que reivindica l’equiparació en el reconeixement legal amb la resta de famílies.

• Famílies homoparentals: no és una novetat en si mateixa. La diferència
és que estan reconegudes legalment. El col·lectiu de gais i lesbianes s’ha
mobilitzat i han estat un element clau per a la seva consecució. Aquesta
tipologia de família posa en judici dos dels eixos fonamentals de la família:
el binomi home-dona i els llaços de parentiu biològic dels dos cònjuges
amb els fills. Els fills d’aquesta unió provenen d’un o dels dos cònjuges,
fruit d’altres relacions, fruit d’un procés d’inseminació artificial (en cas de
les dones) o per adopció. En el conjunt de països de la Unió Europea no hi
ha consens jurídic pel seu reconeixement i regulació.

• Famílies LGTBI: s’anomena moviment LGBT o LGTTI la iniciativa social
que lluita per la tolerància i en contra de la discriminació i la violència
homofòbica. Aquest moviment treballa pel reconeixement i la igualació
dels drets de les persones amb diversitat sexual. Tot i que aquest acrònim
no abasta tota la diversitat sexual igualment en formen part. La llei
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Famílies LGTBI

El reconeixement legal de les
famílies LGTBI no implica

necessàriament la seva
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per educar i tenir cura dels
fills/es. Les recerques mostren
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famílies LGBTI creixen i es
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Tercer sector social

El tercer sector social és el
conjunt d’entitats privades sense
afany de lucre que treballen per

la inclusió i la cohesió social,
amb especial atenció als

col·lectius més vulnerables de la
societat.

Per a més informació, visiteu la
pàgina web de la Taula del

Tercer Sector de Catalunya, que
és una institució que representa
el conjunt de les entitats socials
catalanes: www.tercersector.cat

Les parelles homosexuals
estan sovint excloses de les

adopcions internacionals,
per la pròpia legislació del
país d’origen dels infants,

que no ho accepten
d’entrada com a tipologia de

família vàlida.

L’acolliment familiar està
regulat per la Llei 37/1991 i

pel Decret llei 2/1997. Pot
tenir moments especialment

difícils, com l’inici de la
convivència o les primeres

visites de la família natural.

del matrimoni de l’any 2005 a l’Estat espanyol va significar un abans i
un després per a les persones LGTBI, perquè es van poder legitimar les
relacions afectives i les perspectives de futur d’aquest col·lectiu. Va suposar
tot un procés de visibilització que va guanyar espais en l’àmbit social. Tot
i això, les lleis col·laterals que també afecten les famílies no han avançat en
la mateixa mesura i encara hi ha molt per fer.

Famílies unipersonals

Les famílies unipersonals estan compostes per persones que viuen soles. Les
famílies unipersonals a Catalunya han anat augmentant regularment des d’un 9,9%
el 1981 fins a un 20% actual. El perfil predominant és de dones majors de 65 anys.
L’esperança de vida més longeva de les dones, comparada amb la dels homes, és
un factor que determina, en part, la seva composició. Aquesta tipologia de família
sovint queda invisibilitzada, tot i que una majoria d’aquestes persones precisen
d’atenció sociosanitària i de suport per mantenir una vida autònoma i de qualitat.

Hi ha associacions, entitats del tercer sector amb projectes específics d’atenció
a les persones grans i soles, com per exemple la Fundació d’Amics de la Gent
Gran. El seu objectiu és lluitar contra la soledat i la marginació de persones grans,
mitjançant un acompanyament emocional de persones voluntàries.

Famílies de parelles sense fills

Les famílies sense fills estan compostes per dos cònjuges sense fills a càrrec. Prin-
cipalment provenen de dos supòsits: parelles grans d’edat amb fills emancipats i
que han format noves famílies i parelles que no tenen fills.

Famílies adoptives

Les famílies adoptives són famílies compostes per un o els dos cònjuges adults
que han optat per assumir legalment l’atenció i cura d’un infant o adolescent que
no és el seu fill biològic.

L’adopció és un acte jurídic per mitjà del qual una família o persona decideix
proporcionar una llar permanent i definitiva a un infant. Aquesta relació és
equivalent a la paternitat biològica i atorga al fill adoptat els mateixos drets que
als fills biològics i, com a conseqüència, es produeix un trencament dels vincles
amb la família biològica. Tot i que cada família o individu és diferent, cal tenir
en compte que aquesta família passarà per una etapa d’ajustament mutu en el qual
cal crear el vincle de l’afecció imprescindible per al desenvolupament satisfactori
de l’infant i de la relació familiar en general.
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Famílies d’acollida

Les famílies d’acollida són famílies que assumeixen de manera temporal l’atenció
i cura d’un infant o adolescent com a forma de poder donar suport a la família
biològica mentre l’infant està sota la tutela de l’Administració.

En funció del parentiu hi ha dues tipologies de família acollidora d’infants o
adolescents tutelats:

• Famílies extenses: tenen un lligam de parentiu amb infant o adolescent
acollit (avis, tiets...)

• Famílies alienes: no tenen cap lligam de parentiu amb infant o adolescent
acollit.

En funció de les necessitats dels infants i de la disponibilitat de les famílies, els
acolliments poden ser de curta durada, de llarga durada, d’urgència, d’urgència
i diagnòstic i acolliment familiar preadoptiu. Hi ha una altra modalitat de
col·laboració, que és acollir infants els caps de setmana i durant les vacances.

A Catalunya, l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) és
l’organisme que té les competències en tot allò relatiu a l’acolliment familiar
i a l’adopció i depèn Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
Catalunya.

Finament, cal diferenciar entre l’ideal normatiu, el socialment més acceptat, com
pot ser la família nuclear, de la diversitat àmplia i complexa de les tipologies de
família del conjunt de la societat. Ens hem aproximat a les més significatives,
descrivint a grans trets les seves característiques. Tanmateix, les tipologies no són
sempre excloents. Per exemple, és possible una família monoparental que alhora
sigui adoptiva.

A l’interior de cada tipologia de família, hi ha molta diversitat que ha de ser
analitzada amb rigor. Per exemple, en el si de la tipologia de famílies unipersonals
hi ha des de persones adultes que viuen soles de forma voluntària i amb un nivell
socioeconòmic mitjà/alt fins a persones d’edat molt avançada, majoritàriament
dones, amb una pensió econòmica baixa i greus dificultats per mantenir la seva
autonomia.

Darrerament la incertesa laboral i emocional està impulsant un nou canvi en
l’estructura social de les famílies i comencen a aparèixer nous models. Tanmateix,
factors com la incertesa laboral, emocional, etc. afavoreixen nous models d’agru-
paments d’individus: famílies conformades únicament per germans, per amics, on
el sentit de la paraula família no té a veure amb un parentiu de consanguinitat, sinó
sobretot amb sentiments com la convivència i la solidaritat, que viuen junts en el
mateix espai per un temps considerable.
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1.4 La família com a institució social

La família és un grup social que compleix un conjunt de funcions bàsiques per
al desenvolupament dels seus membres, en especial els infants, i per la seva
incorporació a la societat a la qual pertanyen.

Les funcions més rellevants que compleix la família són:

• D’atenció, cura i seguretat: la protecció i seguretat són funcions cabdals
per al desenvolupament correcte dels seus membres; rebre protecció, refugi
i aliment és especialment rellevant quan som infants. Els casos més
freqüents de maltractament infantil són producte de la negligència en aquest
àmbit dels progenitors; per diferents motius les famílies són incapaces
d’identificar i donar resposta a les necessitats dels infants. La gent gran
i les persones malaltes i/o dependents també són membres que necessiten
especial atenció i cura.

• Afectives: l’infant necessita tant l’aliment i la cura física com afectiva.
Les necessitats afectives són també necessitats de primer ordre. En el si
de la família s’aprèn a gestionar les emocions, i això condiciona el propi
desenvolupament de l’ésser psíquic i social. Sentir-se membre estimat i
acceptat per la família és un factor de protecció que facilita l’establiment de
vincles afectius que van mes enllà i es traslladen a altres àmbits: educatiu,
del lleure, treball... I també passa a la inversa: quan un infant no se sent
estimat i integrat en el nucli familiar, esdevé un factor de risc social.

• D’identificació: les persones com a éssers socials ens identifiquem amb
els pròxims més rellevants i propers. En el cas dels infants, en els
seus progenitors i cuidadors. Els adults de referència, tenen una elevada
responsabilitat ja que són el model amb qui s’identifiquen i vincularan
la seva identitat. La identificació pot preservar la infància amb models
integradors (factor de protecció) i alhora la pot danyar, si els models dels
adults són deficitaris.

• Econòmiques: s’atribueix a la família el sosteniment econòmic dels seus
membres, per cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, habitatge...) amb
la seva participació en el sistema econòmic i laboral. La pobresa és un
factor de risc d’exclusió social, i en limitant la funció. En moments de
crisi econòmica la solidaritat familiar va mes enllà del nucli familiar de
convivència i s’estén a altres membres de la família, per exemple els avis.

• Educatives i socialitzadores: la funció educativa i socialitzadora es refe-
reix al rol formatiu bàsic de la família. En el seu interior els infants aprenen
a parlar, caminar, comportar-se... i això es trasllada i afecta posteriorment
altres àmbits relacionals. La primera infància és un període vital crític,
al sostenir la base dels aprenentatges, que els vincularà posteriorment a la
societat a la qual pertanyen.
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• Reproductives: la reproducció biològica és una altra funció bàsica de la
família que garanteix el manteniment de la nostra espècie. Hi ha també la
reproducció cultural per la tasca socialitzadora de la família.

• Normativa: la família és el primer marc de referència on s’estableixen
les normes i límits dels infants. Aquestes normes i límits faciliten la seva
integració en la societat, perquè incorporen i limiten els diferents rols. Els
infants que pertanyen a famílies amb normes confuses, sense límits clars,
són vulnerables a tenir dificultats en la integració social en altres àmbits,
com per exemple l’educatiu.

1.5 Famílies amb risc d’exclusió social

Les famílies amb risc d’exclusió social són famílies que tenen una probabilitat
alta de patir exclusió social o desigualtat social. Són famílies vulnerables amb
presència i combinació de diversos factors de risc d’un o més àmbits, els quals
dificulten el desenvolupament de les seves funcions perquè no poden assumir-les
amb prou competència i/o garanties.

Hi ha diferents termes per parlar d’aquestes famílies, com són les famílies
disfuncionals i famílies multiproblemàtiques (FMP)

Vegeu les principals diferències entre les famílies funcionals i les famílies disfunci-
onals, així com les característiques principals de les famílies multiproblemàtiques.
(vegeu la taula 1.1)

Taula 1.1. Diferències entre famílies funcionals i famílies disfuncionals

Funcionals Disfuncionals

Són flexibles. Són rígides.

Es comuniquen de manera clara. Es comuniquen de manera ambigua.

L’educació és ajustada a les necessitats. L’estil comunicatiu és rígid i autoritari.

Mostra adaptació als canvis i les crisis. Mostra dificultats per adaptar-se als canvis i crisis.

L’ambient és acollidor i relaxat. L’ambient és tens.

Els membres de la família estan relaxats. Els membres de la família estan en tensió.

1.5.1 Identificació de situacions de risc social

Una família funcional es defineix com la família els membres de la qual treballen
junts per millorar la seva relació alhora que s’enfronten als reptes que la vida els
planteja.

Una família és funcional quan promou un desenvolupament favorable per a tots els
seus membres establint límits i rols clars i ben definits, la comunicació és oberta
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i explícita i també tenen capacitat per adaptar-se al canvi, mantenint una sèrie de
vivències interiors i exteriors i integrant-se a la seva xarxa social.

Una crisi familiar és qualsevol situació de desequilibri produïda per canvis,
dificultats o amenaces derivades del desenvolupament dels seus membres, del pas
d’una etapa a una altra del cicle vital (infància, adolescència, adultesa, vellesa) o
bé de factors accidentals. Una crisi familiar no s’ha d’entendre com un fet negatiu,
sinó com una forma de superar situacions donades.

Hi ha crisis que comporten una dificultat especial per a superar-les. Són aquelles
que tenen un impacte especialment desfavorable que fan trontollar l’equilibri
familiar i/o individual i sovint tenen un cost en la salut dels seus membres.

• Fets desorganitzadors que dificulten la dinàmica familiar. Per exemple,
accidents, malalties psiquiàtriques o discapacitats cognitives.

• Incorporació o desaparició d’algun membre a la unitat familiar. Exemples:
adopció, arribada de parents, mort sobtada...

• Desmembrament familiar: quan es produeixen separacions o la pèrdua
d’algun membre de la família. Exemples: separacions, divorcis, emigració,
hospitalització, etc.

• Fets desmoralitzadors: situacions que trenquen amb els valors i les normes
familiars. Exemples: internament en centres, actes delictius, alcoholisme....

La superació de qualsevol esdeveniment que afecti la dinàmica familiar depèn de la
vivència que es faci dels fets i de la capacitat de la família per fer front i assimilar la
situació. Cal tenir en compte que un esdeveniment o situació familiar o individual
no ha de comportar una crisi necessàriament. Tot depèn del significat que es doni
al fet i dels recursos que la família tingui al seu abast per tal de fer front i assimilar
la situació.

Els factors protectors o recursos de superació familiar poden ser:

• Cohesió entre els seus membres

• Flexibilitat quant a normes, dinàmiques, etc.

• Permeabilitat envers el seu entorn i les xarxes

• Existència d’una xarxa familiar i social de suport a la família i els seus
membres

1.5.2 Factors de risc d’exclusió social

Els factors de risc d’exclusió social són la confluència de factors socials, culturals,
econòmics, personals i relacionals que poden derivar en una situació d’exclusió
social.
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L’exclusió social s’aborda des d’una perspectiva integral (J. Subirats, 2004) a
partir d’una classificació dels diferents àmbits (econòmic, laboral, formatiu ...)
que poden derivar en situacions d’exclusió i els factors de risc associats. També
esmenta els eixos bàsics de desigualtat social, prenent les variables de sexe, edat i
procedència.

Vegeu a la taula 1.2 de forma esquemàtica el conjunt d’àmbits i factors de risc
associats a l’exclusió social:

Taula 1.2. Àmbits d’anàlisi per a la detecció de l’exclusió social

Àmbits Factors

Econòmic Pobresa
Dificultats financeres
Dependència de prestacions socials

Laboral Atur
Subocupació
Precarietat laboral
Desqualificació
Incapacitat

Formatiu Sense escolarització
Sense accés a l’ensenyament obligatori integrat
Anafabetisme o analfabetisme funcional
Baix nivell formatiu
Fracàs escolar
Abandonament
Barrera lingüística

Sociosanitari Sense accés al sistema i als recursos sociosanitaris bàsics
Addiccions i malalties relacionades
Malalties infeccioses
Trastorns mentals, discapacitats o altres malalties cròniques que provoquen
dependència

Residencial Sense habitatge propi
Infrahabitatge
Accés precari a l’habitatge
Habitatge en males condicions
Habitabilitat en males condicions (amuntegament, etc.)
Espai urbà degradat, amb deficiències i/o mancances bàsiques

Relacional Deteriorament de les xarxes familiars (violència domèstica)
Escassetat o debilitat de xarxes familiars (monoparentalitat, soledat, etc.)
Escassetat o debilitat de xarxes socials de proximitat
Estigmatització, marginació o rebuig comunitari

Ciutadania i
participació

Sense accés a la ciutadania
Accés restrigit a la ciutadania
Privació de drets per procés penal
Sense participació política i social

Font: Joan Subirats, 2004

1.5.3 Característiques de les famílies amb risc d’exclusió social

La família és un eix fonamental per a la integració social dels seus membres.
Des d’aquesta perspectiva, les seves mancances suposen una dificultat a superar
per als seus membres, especialment els més vulnerables, com són els infants i
adolescents.

L’anàlisi de la situació de les famílies en general i la posterior determinació de la
seva competència o no com a família funcional ve determinada per un diagnòstic
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previ en el qual cal identificar tant els seus principals factors de risc, com també
els factors de protecció.

La intervenció social no es limita a la identificació dels seus dèficits (factors de
risc) sinó que permet incorporar les seves potencialitats (factors de protecció i
resiliència). Aquests factors habiliten les famílies a superar les seves dificultats.
És important incorporar aquests factors de protecció en el diagnòstic i la inter-
venció amb famílies, i així superar la concepció d’intervenció centrada en el seu
funcionament deficitari.

Exemple de tipus d’intervenció: necessària inclusió dels factors de protecció

El diagnòstic i el tipus d’intervenció d’una família formada per una persona sola, d’edat
molt avançada, que resideix en un 4t pis sense ascensor, amb greus dificultats per poder
desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària (com anar a comprar, cuinar, higiene
personal...) és essencialment diferent si aquesta mateixa persona gaudeix d’una xarxa
familiar pròxima, que li dona suport.

La intervenció en famílies amb problemes de risc d’exclusió social va dirigida a
fer front i superar els factors de risc, així com també a potenciar els propis factors
de protecció. En l’estudi dels factors de protecció en les famílies, compartir espais
d’oci i lleure s’estableix, per exemple, com a protector, perquè facilita la cohesió
interna i els vincles afectius positius.

En les intervencions socials dirigides a les famílies en risc d’exclusió social,
amb presència d’infants/adolescents (especial atenció), s’han detectat una sèrie
de característiques comunes. Es tracta de les famílies anomenades multiproble-
màtiques (FMP), amb presència de factors de risc en diferents àmbits i, sovint,
interrelacionats.

Partint d’aportacions de diferents autors (Gómez E.; Muñoz MM.; Haz AM.;
2007), hi ha una sèrie de característiques centrals recurrents en les FMP:

• Polisimptomatologia i crisis recurrents: no hi ha un símptoma particular
en les FMP, sinó que hi ha un conjunt de problemes i factors de risc, com
per exemple la negligència (no atenció de les necessitats dels seus membres),
alcoholisme, violència intrafamiliar, abús de substàncies, depressió... Quan
no reben el suport i la intervenció adequades, es fa crònica la polisimpto-
matologia, en un cicle deteriorant de condicions adverses –manca de suport
i de recursos–, crisis i símptomes múltiples. Perquè la intervenció resulti
efectiva és necessari identificar i intervenir amb la necessitat particular que
ha desencadenat la crisi.

• Desorganització: hi ha dos aspectes que caracteritzen la seva desorganitza-
ció: l’estructura caòtica i la comunicació disfuncional. L’estructura caòtica
és producte d’una jerarquia difusa i una escassa presència de regles i normes,
sense rutines clares ni criteris comuns entorn del que està permès i el que
no. Els fills implementen sovint proves de límits en constant ascens, fet
que persegueix cercar una estructura familiar estable i clara i de difícil
assumpció.

• Abandonament de les funcions parentals: la recerca en FMP mostra una
tendència a abandonar les funcions parentals que corresponen als adults de
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la família, evidenciant un elevat grau d’incompetència parental i negligència.
Dut a l’extrem, com per exemple en els casos de maltractament infantil greu,
pot derivar en la suspensió de la pàtria potestat del pare i/o mare i la sortida
de l’infant/adolescent de la seva família. La recerca d’infants que han sofert
negligència i/o maltractament emocional/psíquic posa de manifest la seva
elevada vulnerabilitat, mostrant la seva afectació tant en el moment present
que es produeix (infantesa) com en moments posteriors (adolescents/adults).
Per exemple, això es dona amb la presència de trastorns emocionals (baixa
autoestima, ansietat o estrès); desordres conductuals (antisocials); agressi-
vitat, aïllament social... És recomanable intervenir en la família prèviament
a la possible sortida de l’infant/adolescent i intentar evitar-la. Un cop s’ha
produït la hipotètica separació, s’ha comprovat que les intervencions socials
són d’extremada dificultat i amb tendència al fracàs.

• Aïllament: les FMP es denominen també famílies aïllades i/o excloses, ja
que l’aïllament és una característica bàsica comuna. El seu distanciament
físic i emocional, tant de la xarxa familiar com d’altres xarxes de suport
social i institucional, les fa molt més vulnerables davant les constants crisis
que presenten. L’aïllament i la manca de suport social són factors de
risc presents i alhora agreujants en l’etiologia del maltractament infantil.
Tanmateix, la presència d’una xarxa de suport (factor de protecció) és d’una
gran rellevància per al seu abordatge i tractament, en benefici del propi
infant i la família.
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Apoderament

Procés pel qual una persona o un
grup social adquireix o rep els
mitjans per a enfortir el seu
potencial en termes econòmics,
polítics o socials. Cal remarcar
que aquest concepte deriva cap
al desenvolupament d’una
confiança en les pròpies
capacitats i accions per així
impulsar canvis beneficiosos
individuals i per al grup.

2. La intervenció

La intervenció que es porta a terme en l’àmbit familiar es fonamenta en un model
organitzatiu emmarcat en el model teòric que guia la intervenció, i també en el
marc normatiu establert per les administracions el qual es desplega en els difents
plans i programes que estableix cada administració.

2.1 Models d’intervenció

La nostra societat és complexa i es fa necessari un enfocament dinàmic, flexible,
ampli i divers dels problemes i reptes socials que afecten les famílies. És necessari
conèixer els factors de risc i protecció de les famílies així com els efectes en els
membres de la unitat familiar, i concretament en el desenvolupament dels infants
i adolescents.

Per tal d’encetar la intervenció de caràcter social en el context familiar també cal
establir unes directrius de caràcter teòric que concretin el model d’intervenció en
unes pautes d’actuació. Són els anomenats models d’intervenció.

Els models d’intervenció ofereixen una explicació de la realitat social i
l’esquema de referència que guien la pràctica professional.

La intervenció social en famílies vulnerables, en situació de risc, ha variat en les
darreres dècades passant d’una intervenció amb caràcter assistencial i basada en
els dèficits a intervencions de caràcter més preventiu, integrador i orientades a
l’apoderament familiar. A banda del desenvolupament dels recursos personals
orientats a l’apoderament familiar, cal desenvolupar i treballar paral·lelament
una oferta de recursos humans i socials per tal de desenvolupar xarxes i teixit
comunitari imprescindible que ajudi a superar les dificultats i les situacions
problemàtiques.

Els models d’intervenció tenen una orientació individual-familiar i alhora
grupal i comunitària.

En els models d’intervenció hi ha implicats diferents perfils professionals que
componen la pràctica professional (treballadors i educadors socials, psicòlegs, pe-
dagogs, terapeutes i mediadors familiars, tècnics d’integració social, treballadors
familiars...). La incorporació de les seves respectives competències professionals
permet una intervenció social diversa i plural. Fruit de la reflexió col·laborativa de
les diferents pràctiques professionals, sorgeixen nous models d’intervenció, se’n
desestimen altres, se’n reformulen alguns i/o se’n combinen diversos.
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Hi ha diferents models d’intervenció en famílies i cadascun respon a un tipus
d’enfocament de la situació, disfuncionalitat o repte, avalat per un corpus teòric
que orienta el disseny de la intervenció.

2.1.1 Model psicosocial

El model psicosocial és el model d’intervenció que històricament ha guiat el treball
social de casos. La teòrica de referència és la treballadora social Gordon Hamilton,
que el 1937 va sustentar i aportar les bases del model psicosocial.

La metodologia d’intervenció es basa a considerar la persona usuària com a
protagonista principal del procés. Per una banda, s’entén que són les pròpies
característiques personals (psico) i d’entorn social (socials) les responsables
principals de les dificultats de l’individu i que cal que sigui el mateix individu qui
porti a terme la resolució de la situació. Cal iniciar un procés de major comprensió
de si mateix, dels factors socials que l’envolten i de les persones significatives de
la seva situació. D’aquesta manera, pot desenvolupar estratègies per afrontar i
resoldre la situació.

El professional, per entendre i ajudar eficaçment les persones, ha de visualitzar
en el context les seves interrelacions amb el medi i és l’encarregat d’orientar la
persona per tal que comprengui els factors psicosocials de la situació, basant-se
en una relació de suport, d’acceptació i respecte generant un clima agradable, de
tranquil·litat i de confiança.

La intervenció en el model psicosocial es basa en l’aplicació de tècniques no
directives d’intervenció, l’empatia i l’escolta activa. D’aquesta manera, es fa
possible que la persona obtingui la informació que necessita per tal d’entendre
la situació en la qual està immersa i a partir d’aquí l’ajuda a obtenir les eines
necessàries per afrontar la situació.

Les fases del procés d’intervenció són:

1. Detecció o comprensió dels elements determinants de la situació

2. Presa de consciència i reorganització dels recursos personals necessaris per
a la resolució de la situació

3. Planificació de les actuacions

2.1.2 Model sistèmic

El model sistèmic neix en l’àmbit de la salut mental. Els primers models
teoricoclínics sistèmics apareixen a mitjans del segle XX. Els més influents són:

• Model de Palo Alto (Califòrnia, 1960)
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• Model estructural, Escola de Roma, Escola de Milà

• Model estratègic

La metodologia d’intervenció es basa en la família, entenent-la com un sistema
autogovernat i d’interrelació entre els seus membres. El que envolta aquesta estruc-
tura familiar és el medi (ambient), ja que medi i sistema s’afecten mútuament.

Des d’una perspectiva sistèmica, la malaltia emocional de qualsevol membre de
la família és la resposta i la forma de comunicació derivada d’un sistema familiar
disfuncional.

Els subsistemes que formen la família són: conjugal, parental i fraternal. El
deteriorament d’algun d’aquests afecta el seu conjunt. Aquests subsistemes són
la part en la qual observa i intervé el professional. El canvi ve originat pel procés
de la intervenció del professional en la família i la seva reestructuració, de forma
planificada, per poder transformar les pautes disfuncionals.

El model sistèmic, a diferència del psicosocial, que atribueix els problemes a
l’individu, focalitza el problema i intervenció, en el si de la família, especialment
en les seves relacions. Hi ha un ampli reconeixement i acceptació professional del
present model, que s’anteposa a altres de tipus més tradicional com el psicosocial.

2.1.3 Model educatiu

El model educatiu en l’àmbit familiar té per objectiu oferir a la família formació
en habilitats educatives parentals i recursos que millorin les seves capacitats
relacionals. Depenent de la seva orientació teòrica, les intervencions poden ser
de caràcter preventiu, optimitzador, correctiu o compensatori.

La metodologia d’intervenció més habitual són els grups (exemple: grups de
pares), no els individus. Però si és necessari la pràctica també pot ser individual.

Hi ha dues modalitats en la formació dirigida als pares:

• Modalitat informativa: la modalitat informativa parteix de les mancances
dels pares en la seva tasca educativa, producte de tenir un nivell socioeco-
nòmic o cultural baix. El professionals es limiten a proporcionar consells
adequats i competents que els pares hauran d’incorporar i aplicar en la seva
funció educadora, com per exemple atenció de nadons, higiene, alimentació,
economia domèstica...

• Modalitat instructiva: la modalitat instructiva parteix de la idea que la
transmissió d’informació, pròpia de la modalitat informativa, és insuficient
per provocar canvis duradors en els pares. És necessari poder arribar al
terreny de les actituds i comportaments. Cal provocar canvis d’actitud, fruit
de l’anàlisi i la reflexió de les accions educatives de les famílies participants.
Els professionals han de ser competents en el maneig d’estratègies educati-
ves i de conducció de grups.
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2.1.4 Model d’intervenció en xarxa

Urie Bronfenbrenner. Font:
Viquipèdia

El model d’intervenció en xarxa es fonamenta en la teoria de sistemes i la teoria
ecològica del desenvolupament humà de Bronfenbrenner, que el 1979 va proposar
la seva teoria. La perspectiva ecològica pretén estudiar els medis on viuen i es
reprodueixen els éssers vius, i les relacions complexes que mantenen entre ells i
el seu medi.

La metodologia d’intervenció en famílies té en aquest model una dimensió de
xarxa, entesa com un densa malla de relacions socials en la qual les persones,
famílies i grups socials desenvolupen la seva vida quotidiana. En la xarxa social
d’una persona, hi ha un niu de relacions socials format per vincles positius i
negatius. Klefbeck, que el 1995 presenta la seva aportació, defensa la possibilitat
de construir mapes de xarxa a partir de quatre camps: famílies, parents, companys
d’estudi i/o feina i amics i/o persones amb autoritat.

Característiques de les xarxes:

• Capacitat d’autosuport: les xarxes familiars i de barri (veïnals) tenen la
capacitat d’oferir formes de resolució de problemes que afecten les famílies.
Exemples: atenció als infants i adolescents quan els pares treballen, atenció
a persones dependents, malaltes...

• Afirmació de la pròpia identitat: la xarxa social configura i afirma el
sentiment de pertinença de la persona.

La intervenció dels professionals consisteix a identificar i enfortir els vincles
originaris del barri i les famílies, per cercar recursos de contenció necessaris i
assegurar els vincles familiars i veïnals en el seu propi medi. A partir de la
construcció del mapa de xarxa, la persona pot diferenciar i identificar les relacions
positives i negatives i prendre consciència de la situació i del que pot o no disposar.

Una altra forma de treballar en xarxa és per determinar la capacitat de contenció.
Per exemple, quan un infant o adolescent ha de sortir del nucli familiar perquè els
pares no l’atenen adequadament, el professional pot explorar la seva xarxa familiar
més àmplia, com la seva família extensa, per si li pot oferir un entorn segur i evitar
la institucionalització de l’infant.

2.2 Marc d’atenció a les famílies

Els poders públics són responsables de donar suport a les famílies i assegurar la
seva protecció social, econòmica i jurídica. Cada administració és l’encarregada
d’elaborar un marc legislatiu i, d’acord amb les seves respectives competències,
desplegar un conjunt d’ajuts, prestacions, serveis, programes i recursos per a les
famílies.
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Vegeu al annexos de la
unitat la Llei 12/2007
d’octubre per la qual es
regula i ordena el sistema
de serveis socials.

Els tres nivells administratius de l’Estat espanyol implicats són:

• Administració general de l’Estat

• Comunitats autònomes

• Corporacions locals: ajuntaments, consells comarcals, etc.

L’Administració general de l’Estat, concretament el Ministeri de Sanitat, Con-
sum i Benestar Social, ha elaborat la Guía de ayudas sociales y Servicios para
las Familias 2018, que mostra gràficament la distribució competencial dels tres
nivells administratius. (vegeu la figura 2.1)

Figura 2.1. Nivells administratius

Distribució de competències en l’àmbit de les famílies.

En l’àmbit estatal hi ha la implicació de diferents ministeris en el marc d’atenció a
les famílies, fet que evidencia la necessària perspectiva transversal de l’atenció a la
família. Incorpora des dels permisos de maternitat i paternitat fins a serveis socials
com a serveis propis per a les famílies. Són també competència de l’Estat les
desgravacions i els beneficis fiscals (per exemple, les deducció fiscals en IRPF per
naixement o adopció del primer fill i posteriors) i certes prestacions econòmiques
(per exemple, la prestació econòmica per naixement o adopció d’un fill en famílies
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nombroses, monoparentals i en casos de mares amb discapacitat igual o superior
65%).

Permisos de maternitat i paternitat

Darrere dels permisos de maternitat i paternitat hi ha el reconeixement de la prestació
d’atenció en forma de temps, que precisa el pare o la mare per a l’atenció i cura del nounat.
Des de la perspectiva de gènere, i assumint que l’atenció i cura dels infants no ha de ser
exclusiva de les dones, hi ha una demanda social d’equiparar el temps de paternitat al de
maternitat, que a dia d’avui és inferior per als primers, els pares.

A Catalunya, d’acord amb l’article 166.4 de l’Estatut d’autonomia, correspon a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de promoció de les famílies. El
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és l’òrgan màxim competent.
Tot i la competència exclusiva en matèria de promoció de les famílies, certes
prestacions en temps (permisos de maternitat i paternitat), algunes desgravacions
i beneficis fiscals són competència de l’Estat.

Les polítiques públiques familiars estan adreçades al conjunt de família, però
especialment a les famílies amb les següents característiques:

• Famílies vulnerables o en situació de pobresa

• Famílies nombroses i monoparentals

• Famílies amb menors, més grans de 65 anys, persones dependents o amb
problemes de salut

• Famílies que pateixen violència masclista, delinqüència juvenil, embaràs
adolescent, etc.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del Govern català
elabora un Pla integral de suport a la família cada quatre anys. Aquest
és el marc d’ordenació general de les polítiques familiars i d’on parteixen les
directrius, amb els corresponents plans d’intervenció.

L’Administració local, formada pels ajuntaments, els consells comarcals i altres
organismes, és l’àmbit administratiu més proper al ciutadà. Disposa de com-
petències en l’atenció a les famílies, com per exemple en el desplegament dels
serveis socials bàsics. Un dels seus principis rectors és la descentralització, i
l’administració local més pròxima és la responsable de la implementació de les
diferents prestacions, serveis i programes.

2.3 Organització de la intervenció

La intervenció s’organitza a partir del marc d’actuació i la normativa específica
que les diferents administracions estableixen (vegeu la figura 2.2). Posteriorment
s’organitzen els plans i els programes per concretar les actuacions.
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El pla es un terme de caràcter global que expressa les línies polítiques fonamentals,
les prioritats, els objectius generals, l’assignació de recursos vinculats a les
prioritats i les estratègies d’acció. Generalment els plans són de llarg termini.
El Pla de suport a les famílies n’és un clar exemple.

Els programes són un conjunt de projectes relacionats entre si, basats en assolir
un objectiu parcial o sectorial del pla. Tenen un nivell de concreció major que el
pla i els seus objectius són específics. El pla identifica els projectes que el formen.

Els projectes són un conjunt d’activitats relacionades i organitzades que busquen
aconseguir un objectiu específic inclòs en el programa.

Exemple d’organització del Pla integral de suport a la família

Els diferents nivells d’organització / concreció de la intervenció van des del pla integral, amb
els corresponents eixos, fins al programa, que està format per un conjunt de projectes.

Figura 2.2. Pla integral de suport a la família

Nivells d’organització

2.3.1 Serveis socials bàsics

D’acord amb la Llei de serveis socials 12/2007, d’11 d’octubre, els serveis socials
bàsics són les unitats territorials organitzades sobre la base del municipi que
constitueixen la unitat elemental d’atenció social primària, la porta d’accés del
ciutadà al sistema públic de serveis socials. Tenen per objectiu respondre a la
realitat social dels diferents territoris.

Una unitat territorial s’estructura en àrees bàsiques de serveis socials (ABSS):
els serveis d’ajuda a domicili, de teleassistència, els serveis d’intervenció social
educativa no residencial per a infants i adolescents i els serveis de suport als serveis
socials bàsics.
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Tal com s’estableix en l’article 17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials, la detecció de situacions de necessitat personal, familiar
i comunitària en llur àmbit territorial és una de les funcions dels serveis
socials bàsics.

Els serveis socials bàsics estan formats pels següents serveis i prestacions:

• Serveis bàsics d’atenció social (SBAS)

• Serveis d’atenció domiciliària

– Servei d’ajuda a domicili

– Servei de les tecnologies de suport i cura (teleassistència)

• Serveis residencials d’estada limitada

– Servei d’acolliment residencial d’urgència

– Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de
marginació

• Serveis de menjador social

• Servei d’assessorament tècnic d’atenció social

• Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adoles-
cents

– Servei de centre obert

• Servei d’informació i atenció a les dones

Els equips bàsics d’atenció social estan formats per un equip de professionals
polivalents i multidisciplinaris (treballadors socials, educadors socials, psicòlegs,
treballadores familiars...). Les actuacions tenen com a objectiu atendre les
necessitats socials de les persones i famílies, contribuir a la prevenció de les
problemàtiques socials i procurar la reinserció i integració de les persones en
situació de risc social o exclusió.

2.3.2 Pla integral de suport a la família

Amb el Pla integral de suport a la família es busca planificar i desenvolupar
una acció de govern integral i transversal, que inclou tots els departaments per
tal de depassar les competències estrictes de Benestar Social i Família. La seva
elaboració es fonamenta en una anàlisi de les tendències demogràfiques en l’àmbit
de la família, per tal d’identificar els reptes que s’han d’afrontar.

Hi ha quatre grans elements que s’assumeixen com a base de l’estabilitat de les
famílies:
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• Caiguda de la fecunditat

• Implicació paterna en la cura dels fills

• Qualitat de vida des del punt de vista material i relacional

• Equilibri entre solidaritat familiar i intervenció pública

El Pla integral de suport a la família recull el conjunt de programes i actuacions
departamentals de la Generalitat amb incidència en l’àmbit familiar. S’estructura
en tres grans eixos:

• Eix 1. Promoció de la família com a estructura social bàsica, així com
l’acceptació social de la diversitat familiar

• Eix 2. Suport a la maternitat i acompanyament a la família en moments de
canvi en el seu cicle vital

• Eix 3. Suport a les famílies en situacions de vulnerabilitat

A cada eix es recullen un conjunt de reptes, objectius i mesures per desenvolupar.
Les mesures es despleguen com un conjunt de programes, serveis i recursos per
aconseguir els objectius establerts.

En l’eix 3 (vegeu figura 2.3) hi ha dos grans reptes fixats:

• Repte 12: millorar la protecció de les famílies en situació de pobresa i
exclusió social o en risc de caure-hi.

• Repte 13: prevenir i atendre les situacions de violència que es produeixen
en el marc de la família.

Figura 2.3. Pla integral de suport a la família

Eixos bàsics

En el desglossament del repte 12 (vegeu figura 2.4) es pot veure gràficament
l’objectiu relacionat així com les mesures per fer-lo efectiu. Les mesures són el
conjunt de programes, serveis i recursos per aconseguir l’objectiu citat.
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Figura 2.4. Repte 12

Desglossament

Hi ha un gran nombre de serveis i programes en l’atenció a les famílies que tenen
un caràcter transversal i estan vinculats a diferents departaments de la Generalitat
de Catalunya. Vegeu els més rellevants de l’àmbit social en la figura 2.5:

Figura 2.5. Serveis i programes a famílies

Programa de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació de
risc o desemparament

Del conjunt de programes, el Programa de suport a les famílies amb infants i
adolescents en situació de risc o desemparament centra la seva atenció en famílies
amb infants/adolescents en risc, que són subjectes especialment vulnerables. El
programa està compost per diversos projectes, entre els quals hi ha els centres
oberts i el programa “La meva família m’acull”.

Els centres oberts: projecte d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants
i adolescents

Descripció: servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i
potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició
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EAIA

Equip d’Atenció a la Infància i
Adolescència. Equip
multidisciplinari de
professionals amb l’objectiu de
diagnosticar, valorar, orientar i
tractar els casos de menors amb
risc o en situació de
desemparament i les seves
famílies. A Catalunya, la majoria
dels equips estan formats per
psicòlegs, pedagogs, treballadors
socials i educadors socials.

d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les
persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa
i amb la comunitat.

Objectius: proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint el seu
desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i
evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Funcions: prestar serveis d’atenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents proporcionant-los acolliment i convivència, atenció individual i en grup,
derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat, així com la coordinació amb
els serveis bàsics d’atenció social pel treball familiar.

Població destinatària: infants i adolescents que requereixen suport assistencial o formatiu,
prioritàriament aquells que estan en situació de risc.

Edat de la població destinatària: de tres a disset anys.

Àmbit territorial: arreu de Catalunya.

El 2016, el nombre de centres oberts distribuïts arreu de Catalunya era de 266,
amb un capacitat total de 9.426 places per a infants i adolescents.

La meva família m’acull: projecte servei d’integració en família extensa

Descripció: el servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) realitza la valoració,
mediació i suport a les famílies extenses que tenen la guarda d’infants o adolescents
declarats en desemparament i tutelats per l’Administració pública, amb mesura d’acolliment
en família extensa.

Objectius: segons la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància
i l’adolescència, si un infant o adolescent està en situació de desemparament i ha de ser
separat del nucli familiar, la mesura de protecció que preval davant de qualsevol altra ha de
ser l’acolliment en el si de la seva família extensa: avis, oncles, germans i altres familiars.

Aplicada la mesura d’acolliment en família extensa, els objectius principals del SIFE són:

• Oferir suport, orientació i acompanyament professional a les famílies extenses que han acollit
algun infant.

• Assegurar l’èxit de l’acolliment dels nens i nenes per part dels seus familiars.

Funcions:

• Realitzar l’estudi, la valoració i la preparació de les famílies extenses a acollir un infant o
adolescent.

• Visitar el domicili familiar i entrevistar la família extensa susceptible de la mesura d’acolliment
en família extensa.

• Elaborar, juntament amb l’EAIA, la proposta de mesura més adequada.

• Juntament amb l’EAIA, informar la família sobre la seva idoneïtat com a acollidors.

• En coordinació amb l’EAIA, elaborar un pla d’intervenció.

• Garantir que el nucli acollidor tingui les condicions idònies per afavorir el creixement integral
de l’infant o adolescent acollit.

• Formar les famílies extenses acollidores.

• D’acord amb l’EAIA, realitzar el seguiment de l’infant o l’adolescent una vegada acollit.

• Afavorir la compenetració de l’infant o l’adolescent amb la seva família extensa.
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Edat de la població destinatària: infants i adolescents acollits fins a la seva majoria d’edat
i llurs famílies extenses acollidores.

Àmbit territorial: arreu de Catalunya.

El 2016 el nombre d’equips SIFE distribuïts pel conjunt del territori català era de
trenta i el nombre d’infants adolescents atesos va ser de 2.324.

Els projectes exposats s’inclouen en l’àmbit de serveis socials. Els serveis socials
són un dels sistemes de l’estat del benestar, conjuntament amb la seguretat social,
el sistema d’educació, de salut i altres actuacions públiques.

Hi ha projectes d’intervenció que s’engloben en altres sistemes, com per exemple
en l’àmbit educatiu on el TIS desenvolupa la seva tasca professional.

2.3.3 Altres programes i serveis

Els programes i serveis destinats a les famílies poden ser impulsats i gestionats
per la Generalitat de Catalunya, per altres administracions públiques o entitats
privades.

Alguns d’aquests programes i serveis inclosos en el Pla integral de suport a la
família són “Créixer en família”, serveis diversos d’atenció i educació a primera
infància, “Vacances en família”, servei de mediació familiar, serveis tècnics de
punt de trobada i altres.

Formació a les famílies

“Créixer en família” és un programa d’educació parental impulsat des del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies. Està dirigit a orientar, reforçar i donar
eines a les famílies en el seu rol educatiu amb els seus fills de forma positiva.

L’objectiu és donar suport a les habilitats parentals per impulsar la comunicació i
l’intercanvi d’experiències perquè cada família trobi el seu propi model parental i
pugui desenvolupar els seus propis recursos.

Ofereix cinc cicles de tallers, dividits per franges d’edat dels fills dels pares i mares
participants (de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 16 i de 16 a 18), guiats per
professionals en la formació de famílies. La metodologia és de tipus grupal.

Cada cicle consta de sis sessions de dues hores al voltant de temàtiques com ara
els vincles, l’autonomia, l’autoritat, les estratègies educatives, la resolució de
conflictes, les responsabilitats en l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper
educatiu de l’escola, etc., adaptades a cada procés psicoevolutiu.

El programa es fa en diferents municipis de tot Catalunya en forma de xerrades,
principalment a les AMPA de les escoles, associacions i fundacions.
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Podeu ampliar la
informació al punt 1.5.3 de
“Característiques de les
famílies amb risc
d’exclusió social”.

Serveis d’atenció i educació a primera infància

Els serveis d’atenció i educació a primera infància són els serveis adreçats als nens
de 0 a 3 anys. Formen part d’aquest servei les llars d’infants, l’educació preescolar
i els serveis d’atenció extraescolar.

Promoció de lleure en família

Compartir espais d’oci i lleure és un factor de protecció que ajuda a enfortir els
vincles entre els seus membres.

Partint d’aquesta premissa, s’impulsa el programa Vacances en família que ofereix
unes vacances en albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de la Generalitat
de Catalunya a preus accessibles per a moltes famílies. S’hi poden acollir les
famílies amb infants fins als 16 anys.

Servei de mediació familiar

El servei de mediació familiar és ofert pel Departament de Justícia i va dirigit
a famílies que precisen mediació externa per resoldre situacions derivades de
processos de separació i divorci per motius de custòdia dels fills, règim de
comunicació, estada amb fills i ús de l’habitatge familiar.

Serveis tècnics de punt de trobada (STPT)

Els serveis tècnics de punt de trobada són un recurs dirigit a atendre i preservar les
relacions entre fills i progenitors immersos en processos de conflictivitat familiar.
Ofereix un lloc neutral amb el suport de professionals, per garantir el compliment
del règim de visites amb els fills en els supòsits de separació o divorci, com
també amb els fills tutelats per l’Administració pública, assegurant la protecció
dels infants i adolescents.

Recursos residencials

Els recursos residencials d’atenció a les famílies alternatius a l’entorn familiar
tenen per objectiu garantir la protecció social de la família (i/o alguns del seus
membres), quan aquesta, per diferents circumstàncies i característiques, no pot
assumir-ho de forma competent. Tanmateix, es disposa de centres d’urgència o
acolliment temporal orientats a oferir una resposta immediata, transitòria i urgent
als casos d’especial risc.

Entre les circumstàncies familiars contemplades en el desplegament de recursos
residencials, inclosos en la cartera de serveis socials especialitzats del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha:

• Infants i adolescents tutelats per l’Administració pública
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Perfil professional de
l’Integrador Social

Visiteu la web del Departament
de Treball, afers Socials i Família

a treballiaferssocials.gencat.cat.

Vegeu el punt “Programa
de suport a les famílies

amb infants i adolescents
en situació de risc o
desemparament”.

• Persones grans amb dependència o risc social

• Persones amb discapacitat física

• Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

• Dones en situació de violència masclista i els seus fills

2.4 La intervenció del tècnic d’integració social en l’atenció a les
famílies

L’integrador social o TIS desenvolupa accions per tal de detectar les necessitats
i prevenir o millorar la situació de persones en risc d’exclusió social, nens i
adolescents. Cal dir que aquesta tasca no la fa de manera individual, ja que aquest
professional forma part d’un equip multidisciplinari que s’encarregarà de manera
conjunta de l’elaboració i seguiment del programa.

Les pautes d’intervenció del TIS en l’atenció a les famílies venen determinades
pel tipus de serveis, programes i recursos on el tècnic desenvolupi la seva tasca
professional. Hi ha una gran diversitat de serveis, programes i recursos destinats a
la intervenció familiar on pot participar la figura del tècnic. Hi ha també un elevat
nombre de projectes socials i educatius, impulsats per l’anomenat tercer sector
a Catalunya, dirigits a les famílies en els quals la intervenció del TIS suposa un
perfil adient.

La intervenció d’un TIS és essencialment diferent si participa en el disseny i la
implementació d’un programa de formació per a mares i pares, o bé si intervé en
un programa adreçat a nens o adolescents. En els dos projectes hi ha un objectiu
comú: la millora del benestar dels infants. En el primer per la capacitació directa
de pares i mares i en el segon pel treball més directe amb infants en risc d’exclusió.

2.4.1 Tasques del tècnic d’intervenció social en un centre obert

En el programa de centre obert les funcions a desenvolupar en relació amb la
família són les següents:

• Informar la família sobre el desenvolupament de les activitats diàries.

• Detectar situacions de negligència i desatenció.

• Notificar situacions de negligència i desatenció a l’equip i/o coordinador.

• Organitzar activitats adreçades a la família en el servei.

• Suport en la realització de les tasques educatives.

• Detectar necessitats i interessos dels grups de famílies.
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• Facilitar l’apropament de les diverses cultures presents en el servei.

• Crear i facilitar espais per facilitar la relació entre les famílies.

• Informar i acompanyar en els recursos de la comunitat.

• Promoure pautes educatives consensuades amb la família.

• Rebre i canalitzar a l’equip les demandes, queixes i suggeriments.

• Col·laborar en la recepció de les famílies al dia a dia.

• Registrar la informació de les activitats dutes a terme.

Entorn de les funcions en relació amb l’infant i l’adolescent, hi ha:

• Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’elaboració del programa edu-
catiu individual.

• Col·laborar en al recepció en el dia a dia.

• Potenciar les habilitats socials per afavorir l’autonomia personal i social.

• Potenciar i fomentar els hàbits higiènics, alimentaris, de salut i d’estudi.

• Potenciar la participació de l’infant i l’adolescent en les activitats del servei.

• Afavorir la cohesió i la integració dels grups d’infants i adolescents, mitjan-
çant tècniques i estratègies de grup.

• Donar suport a la realització de les activitats del projecte educatiu individual
(PEI).

• Observar l’infant i adolescent en totes les activitats que es portin a terme.

• Detectar, prevenir i intervenir en situacions conflictives.

• Cercar recursos de la comunitat per a l’execució d’activitats.

• Dissenyar i crear materials educatius per a la realització d’activitats.

• Cercar recursos laborals i acompanyar l’adolescent en la reinserció laboral.

• Acompanyar l’infant i l’adolescent en les gestions per a l’accessibilitat a la
formació en les diferents etapes escolars i formatives.

• Acompanyar altres serveis i recursos de la comunitat.

• Dur a terme dinàmiques de grup facilitant la participació.

• Detectar necessitats a partir de l’observació i de l’escolta activa.

• Detectar i prevenir necessitats i conductes de risc.

• Informar i comunicar les situacions de risc detectades a l’equip i/o coordi-
nador del servei.
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• Establir vincles afectius i de confiança amb l’infant i l’adolescent de manera
eficaç per afavorir el seu creixement.

• Donar pautes als infants i adolescents posant els límits a les seves actuaci-
ons.

• Afavorir les actituds positives de l’infant per adquirir més capacitats de
resiliència.

• Elaborar els informes de la seva competència de l’infant i l’adolescent.

• Registrar la informació.



Organització i seguiment de la
intervenció a la unitat familiar
Anna Fabregat

Atenció a les unitats de convivència
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Introducció

La unitat d’“Organització i seguiment de la intervenció a la unitat familiar”
té per objectiu dotar, orientar i garantir al tècnic d’integració social (TIS) els
coneixements tècnics i els processos necessaris perquè la intervenció sigui el
més acurada possible. El desenvolupament de coneixements tècnics i processos
va acompanyat de la concreció dels aspectes clau a incorporar al llarg de tota
intervenció.

Paral·lelament a la diversificació de la composició de les famílies (nuclears,
extenses, monoparentals, homosexuals, agregades...), s’ha progressat i diversificat
el tipus d’intervenció amb les famílies. S’ha passat d’una intervenció de caràcter
assistencial i basada en les carències i/o dèficits a intervencions més integradores
i preventives, orientades cap a la pròpia capacitació i apoderament de les famílies.

Sigui com sigui, els reptes i/o problemes que plantegen les famílies del segle XXI
són essencialment diferents als del segle XX. És necessari reorientar les noves
actuacions professionals i incorporar noves estratègies d’intervenció familiar, com
per exemple la parentalitat positiva.

Amb l’objectiu de dotar el TIS del corpus metodològic, procedimental i pràctic,
la unitat s’organitza en dos apartats.

Al primer apartat, “Organització de la intervenció en el si de la família”, la
intervenció s’organitza en un conjunt de fases que orienten i organitzen l’actuació:
valoració de la situació familiar, disseny de la intervenció, i estratègies i tècniques
específiques emprades en la intervenció. Cada família requereix un diagnòstic
propi fonamentat en la informació recollida en la fase de valoració. S’exposen
diferents instruments per a la recollida d’informació com l’entrevista, les coor-
dinacions, el genograma familiar, l’apgar familiar, les xarxes socials i el mapa
familiar.

El disseny de la intervenció es concreta en el pla de millora. Entre les estratègies
i tècniques específiques més habituals en la pràctica professional destaquen
l’entrevista d’intervenció, les visites domiciliàries, el servei d’atenció domiciliària
(SAD), la mediació familiar i el desenvolupament d’habilitats de parentalitat
positiva. A més de planificar les accions, s’han d’organitzar i concretar en la
selecció espais d’intervenció, recursos disponibles i temporalitat. Altres aspectes
clau a incorporar en la intervenció són el respecte per les decisions de cada
membre de la família i l’adequació d’un equip interdisciplinari com a base de
la intervenció.

Al segon apartat, “Seguiment de la intervenció en el si de la família”, es
reflecteix com és de necessària la implicació de la família per aconseguir una
intervenció exitosa, així com un ventall de destreses i habilitats professionals
relacionals per caracteritzar la relació amb la família de suport i ajuda. L’avaluació
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permet emetre judicis de valor i la presa de decisions pertinents per aconseguir
els objectius de millora si se seleccionen els instruments d’avaluació més adients.
Els més significatius són l’observació, el diari de camp i el qüestionari, així com
una sèrie de models de registres de dades (plantilles) amb l’objectiu de tractar i
organitzar la informació.

Per garantir l’assumpció dels continguts de la unitat és recomanable fer les
lectures dels materials proposats, els exercicis d’autoavaluació i, especialment,
les activitats proposades de forma conjunta amb altres alumnes, ja que permeten
practicar tècniques específiques d’intervenció familiar.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

2. Organitza la intervenció en la família analitzant les necessitats en l’àmbit
domèstic, personal i relacional.

• Descriu els factors que intervenen en l’adquisició de competències paren-
tals.

• Identifica les necessitats de la família.

• Determina les necessitats de formació, informació, supervisió i acompanya-
ment de la família.

• Relaciona els objectius i estratègies d’intervenció social amb les necessitats
que presenta la família.

• Organitza l’espai, els recursos i els temps necessaris per a la posada en
pràctica de la intervenció tenint en compte la generació d’entorns segurs.

• Relaciona les mancances i alteracions en la vida quotidiana de la família
amb la intervenció del tècnic en integració social.

• Argumenta la importància de respectar les decisions de cada membre de la
família.

3. Relaciona activitats per al control i seguiment de la intervenció en la família
justificant la selecció de les estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.

• Identifica els membres de la família com a agents actius implicats en el
procés de control i seguiments de la intervenció.

• Elabora els instruments d’avaluació que valorin internament i externament
la intervenció.

• Enregistra les dades en els suports establerts per l’equip interdisciplinari.

• Transmet la informació a les persones implicades en la intervenció tant
directa com indirectament.

• Valora la necessitat que el tècnic superior en integració social reflexioni
sobre les seves pròpies intervencions.

• Justifica la presa de decisions per modificar o adaptar la intervenció.
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1. Organització de la intervenció en el si de la família

Intervenir en el nucli familiar suposa dur a terme actuacions per tal de prevenir,
modificar o resoldre una situació de risc social. Aquesta intervenció es portarà a
terme dins d’un marc de serveis i recursos establerts a cada comunitat autònoma
destinats a la intervenció familiar.

A Catalunya s’ha establert una divisió per zones. Cada zona està formada per
diferents unitats bàsiques a les quals la ciutadania pot adreçar-se directament.
Aquestes unitats compten amb un equip de professionals de l’àmbit social, edu-
catiu, psicològic i ocupacional que s’encarrega de desenvolupar els programes
d’atenció.

Àrees d’intervenció en l’àmbit familiar

• Atenció integral i promoció de la infància

• Atenció i promoció de la gent gran

• Atenció i promoció de les persones amb diversitat funcional

• Prevenció de la drogodependència i ajut a la reinserció de toxicòmans

• Prevenció i ajut a la reinserció de persones delinqüents

• Atenció a col·lectius afectats per situacions de marginació i discriminació

• Protecció econòmica, social i jurídica de la família

La intervenció professional origina processos de canvi. Són aquests canvis
de funcionament i d’organització diària de la vida familiar els que possibiliten
modificacions positives en l’estructura i la dinàmica familiar. El disseny de la
intervenció s’ajusta a les especificitats de cadascuna de les famílies per tal de donar
una resposta adient a les seves necessitats.

En alguns casos la percepció de la família respecte a la situació que ha generat
la intervenció no és la mateixa que tenen els professionals. De vegades la família
arriba derivada d’altres serveis i no veu la necessitat de la intervenció per part
de les institucions. En aquests casos pot existir un rebuig manifest envers la
intervenció. És imprescindible que la família prengui consciència de la situació i
vegi la utilitat de la intervenció que se li proposa. L’acceptació de la intervenció,
suposa reconèixer certs problemes que no sempre s’accepten.

Els professionals han d’intentar revertir el rol de control pel de suport. Les
habilitats comunicatives i educatives del professional juguen un rol ponderant per
empatitzar amb la família i que aquesta sigui capaç de veure la intervenció com
una possibilitat de canvi en positiu. Només així s’obté la col·laboració de la família
i això facilita l’evolució positiva del cas.
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Consulteu el contingut
sobre l’avaluació del

procés i la valoració dels
resultats a l’apartat

“Seguiment de la
intervenció en el si de la

família” d’aquesta unitat.

Consulteu a “Annexos” els
indicadors de risc i

desemparament en la Llei
14/2010, del 27 de maig,

dels drets i les
oportunitats de la infància

i adolescència.

L’acceptació o resistència que la família mostra envers la intervenció depèn de
les experiències anteriors que la família o els seus membres hagin tingut amb les
institucions.

1.1 Fases de la intervenció

La intervenció social en famílies és un àmbit molt ampli i genèric que ha de
ser delimitat per poder intervenir i elaborar el corresponent pla d’atenció social
familiar o de millora. Aquesta intervenció s’organitza en un conjunt de fases que
orienten i organitzen l’actuació.

En la fase inicial de la intervenció es fa valoració i diagnòstic de la situació
familiar tant a nivell general com específic de cada individu i família. A partir d’a-
questa primera valoració, s’elabora el disseny de la intervenció, desenvolupant
un pla de millora, definint els objectius i les àrees d’intervenció. Posteriorment
s’apliquen un conjunt d’estratègies i tècniques específiques en la intervenció en
la família. I paral·lelament i durant les diferents fases es porta a terme l’avaluació
del procés i valoració dels resultats.

Tant la detecció com l’atenció a les famílies en risc d’exclusió social es produeix
principalment en l’àmbit dels serveis socials bàsics. La derivació i intervenció
dels serveis socials especialitzats es dona en casos on la necessitat i problemàtica
de la família requereix un treball especialitzat, com per exemple quan hi ha factors
de risc greus i/o desemparament en perjudici del benestar dels infants.

1.1.1 Valoració de la situació familiar

Cada família requereix un diagnòstic propi. Aquest diagnòstic es basa en una
valoració inicial per a la qual cal aconseguir el màxim d’informació sobre la
família i la seva dinàmica.

És imprescindible:

• Establir la informació necessària.

• Seleccionar els instruments més adients per a la recollida d’informació.

• Fer una anàlisi de la informació recollida i establir un diagnòstic.

Informació necessària

La informació necessària per al diagnòstic prové de dades extretes dels àmbits
següents: domèstic, personal i relacional.
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L’àmbit domèstic es refereix a la capacitat d’organització domèstica de la família:
l’economia domèstica, el manteniment del domicili, ordre i neteja, la qualitat de
l’alimentació i la higiene i control de salut dels membres de la família.

Els tècnics d’intervenció social han de valorar si cada una d’aquestes necessitats
estan cobertes i a quin nivell, així com també qui les garanteix (dones, homes... ) i
els nivells de responsabilitat de cada membre de la família. En les famílies de risc
d’exclusió social o famílies disfuncionals, les necessitats d’organització domèstica
sovint s’han d’incloure en el pla de treball o millora, perquè són deficitàries i de
fàcil observació.

En l’administració de l’economia domèstica es pot observar quins tipus de des-
peses originen, si aquestes satisfan les necessitats bàsiques (menjar), si gestionen
eficaçment despeses i ingressos, si poden planificar per arribar a fi de mes, si
disposen de xarxa familiar de suport en casos de necessitat, si són dependents
d’ajuts social.

La preparació regular de menjar saludable en l’àmbit domèstic és fonamental per
al desenvolupament sa, del conjunt de membres. Especialment, per als infants i
adolescents, que estan en una etapa de creixement i desenvolupament psicosocial.
Tot i la seva rellevància pel benestar del conjunt de la família, la preparació regular
de menjar saludable no ha gaudit del necessari reconeixement social a nivell
inversió de temps, dedicació i planificació. Tradicionalment, aquesta era una tasca
socialment i pràcticament, atorgada a les dones. I no ha estat fins que les dones
han accedit al món laboral, que s’ha visibilitat i evidenciat com una necessitat i
tasca rellevant.

L’estat de la vivenda i el seu manteniment també és un element indicador a integrar
en la intervenció si aquesta suposa un prejudici per als seus membres, com per
exemple un sistema deficitari o una instal·lació elèctrica perillosa.

Hi ha accidents domèstics que es produeixen en el si de llar previsibles i evitables
amb una mínima previsió. Són els protagonitzats per infants que han ingerit pro-
ductes tòxics, com els de neteja, perquè estan l’abast en lloc d’estar salvaguardats
en un lloc de difícil accés per als infants.

L’àmbit personal recull les necessitats personals bàsiques segons l’article 3 de
la Llei de serveis socials, que són les pròpies de subsistència i la qualitat de vida
de cada persona. És necessari preveure que en la intervenció en el si de la família
pot haver-hi algun membre que per les seves condicions personals requereixi una
atenció especial. El concepte de necessitat personal és variable, dinàmic i flexible
i pot abraçar diferents àmbits (social, econòmic, salut, residencial). Les situacions
que requereixen atenció especial són:

• Discapacitat física, psíquica o sensorial

• Malalties mentals i malalties cròniques

• Necessitats socials, com les relacionades amb la manca d’habitatge o amb
la desestructuració familiar

• Drogodependències i altres addiccions
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• Violència i delinqüència juvenils

• Exclusió i aïllament

• Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i
l’adolescència

• Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar

• Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia,
ètnia, cultura o religió o per qualsevol altra raó

• Problemes de convivència o de cohesió social

• El fet d’haver estat víctima de delictes violents, un mateix o els familiars

• Condicions laborals precàries, desocupació i pobresa

• Urgències socials

• Emergències socials per catàstrofes

• Petició d’asil

En les necessitats personals s’hi han d’incloure aquelles persones amb una
manca d’autonomia funcional per al desenvolupament de les activitats bàsiques
per la vida diària (ABVD), enteses com les activitats més elementals que permeten
a les persones desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia, com la higiene
personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat, el reconeixement de
persones i objectes, l’orientació...

En l’àmbit estatal hi ha la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència que
regula i ordena la seva atenció. A Catalunya, la llei ha derivat en el sistema català
d’autonomia i atenció a la dependència, integrat dins del sistema públic de serveis
socials. Les entitats locals gestionen el servei d’ajuda al domicili.

En l’àmbit relacional cal observar les relacions entre els membres i a cada mem-
bre de manera individual. Calen variables quantitatives, però també qualitatives,
en molts casos de caràcter subjectiu, relacionades amb la qualitat de la convivència
i les dinàmiques familiars, les relacions afectives, els factors estressants i les
relacions amb l’entorn social i familiar. La percepció que té de la situació cadascun
del seus membres és important.

La família i les xarxes socials són cabdals en el desenvolupament vital de les
persones. A més, en el nostre país la família continua essent la base on es
fonamenta la protecció social dels seus membres. En les darreres dècades, fruit
dels canvis socials, s’han modificat les demandes al sistema de serveis socials
i això ha evidenciat situacions de necessitats relacionals com les disfuncions
familiars, la violència, el desemparament, l’aïllament i l’estigmatització.

Les situacions de necessitat en l’àmbit relacional inclouen les dificultat en les
relacions socials, produïdes per la manca de relacions o per la presència de
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relacions disfuncionals que afecten negativament el desenvolupament psicosocial
dels membres de la família.

S’identifiquen dues subcategories:

1. Relacions familiars disfuncionals: situacions provocades per la manca
d’assumpció de les funcions de suport i ajuda de la família. S’inclouen
situacions de violència (masclista, contra els infants, persones dependents),
de desemparament i negligència en atenció a les persones vulnerables
(infants, gent gran, persones amb discapacitat) i d’aïllament per no disposar
de xarxa familiar.

2. Relacions socials amb dèficits: situacions derivades de les dificultats d’una
persona o grup, per integrar-se en el seu context més proper. Les dificultats
poden ser en el si de la mateixa persona o grup (aïllament) o produïdes per
l’entorn (estigmatització i rebuig).

La situació familiar és dinàmica i variable, depèn del seu cicle vital, de l’edat
dels seus membres i de les corresponents necessitats psicoeducatives (si hi ha
infants, el nombre, edat i característiques personals), el tipus de familia i llurs
respectius recursos (famílies monoparentals, nuclear... ), la possible presència de
crisis familiars (el dol davant la pèrdua d’un membre) la distribució i repartiment
de rols i responsabilitats i llurs competències parentals per atendre les necessitats
físiques, emocionals, cognitives i socials dels seus membres, especialment dels
infants i persones dependents.

El coneixement dels factors de risc i els factors de protecció és bàsic per orientar
la valoració familiar. Els factors de risc són els factors personals o socials
presents en la família que al llarg del temps pot augmentar la probabilitat de
desenvolupar o patir una necessitat social mentre que els factors de protecció
preserven, redueixen o atenuen la probabilitat desenvolupar necessitats socials.

A la taula 1.1 es mostren factors de risc i factors de protecció infants i adolescents
rellevants i significatius a tenir

La primera fase d’intervenció és fer un diagnòstic precís a través de la
valoració de les seves necessitats i potencialitats.

Taula 1.1. Llistat d’indicadors i factors de protecció infants i adolescents

Factor FR FP

Característiques personals de l’infant o l’adolescent

Estat físic i/o desenvolupament evolutiu de l’infant o l’adolescent

Estat psicològic de l’infant o l’adolescent

Característiques comportamentals de l’infant o l’adolescent

Antecedents de maltractament infantil en l’infant o l’adolescent

Característiques personals dels pares, tutors o guardadors

Estat físic dels pares, tutors o guardadors
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Taula 1.1 (continuació)

Factor FR FP

Estat psicològic dels pares, tutors o guardadors

Toxicomanies i/o addiccions dels pares, tutors o guardadors

Conducta violenta, antisocial, delictiva i/o de risc dels pares, tutors o
guardadors

Estudis o formació i habilitats dels pares, tutors o guardadors

Estudis i/o formació dels pares, tutors o guardadors

Habilitats socials dels pares, tutors o guardadors

Situació laboral dels membres de la família

Treball i situació laboral

Hàbits i relacions laborals

Horari laboral

Situació econòmica de la família

Característiques comportamentals de l’infant o l’adolescent

Antecedents de maltractament infantil en l’infant o l’adolescent

Antecedents dels pares, tutors o guardadors

Història personal de maltractaments i/o abandonament infantil en els pares,
tutors o guardadors

Història de conducta violenta, antisocial i/o delictiva dels pares, tutors o
guardadors

Característiques familiars

Composició i estructura de la família

Dinàmica familiar

Situacions i esdeveniments familiars estressants

Antecedents de violència en la família

Relacions de parella

Comunicació i suport en la parella

Continuïtat de la relació de parella

Conflictivitat en la parella

Violència en la parella

Relacions dels pares, tutors o guardadors amb l’infant o l’adolescent

Habilitats en la funció parental

Disciplina parental

Expectatives vers l’infant o l’adolescent

Interacció i comunicació paternofilial

Afectivitat i vinculació paternofilial

Característiques de l’habitatge

Disponibilitat d’habitatge

Condicions de la llar

Xarxa familiar i social

Relacions i/o suport de la família extensa
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Taula 1.1 (continuació)

Factor FR FP

Xarxa de suport social dels pares i/o de la família

Xarxa de relacions socials de l’infant o l’adolescent

Característiques de la comunitat

Escola i context escolar

Barri i context comunitari

Disponibilitat i/o accessibilitat als serveis de suport

Font: Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 6530

D’acord amb l’enfocament tradicional es valorava la família a partir de la
investigació i l’avaluació de factors de risc, generalment agrupats per àmbits
com ingressos econòmics, habitatge, treball, salut, atenció i cura, addiccions...
Actualment s’ha ampliat el paradigma de la valoració, i s’hi inclouen els factors de
protecció, que són els recursos de què disposa la pròpia família per generar canvis
en positiu reconeixent la família com a dinàmica i subjecta a canvis particulars.

Dues famílies poden tenir factors de risc similars, però la forma d’afrontar les seves
necessitats i la seva actitud davant les crisis vitals, considerades com a factors de
protecció, condicionen substancialment la seva valoració i posterior intervenció.

Per exemple, una família amb similars factors de risc com l’atenció deficitària
als infants, combinada amb problemes de salut mental d’un dels progenitors, no
disposa del mateix diagnòstic i posterior intervenció si s’observa un vincle afectiu
positiu de l’altre progenitor cap als infants, si accepta la intervenció i si disposa
d’una xarxa familiar pròxima i positiva de suport a la família.

El temps de la fase de valoració ha de ser curt, però alhora suficient, per reunir
les dades necessàries i rellevants. En principi, en unes tres setmanes s’hauria de
disposar d’una primera valoració.

Instruments per a la recollida d’informació

El professional necessita disposar d’una visió global i integrada de la situació en
la qual ha d’intervenir. Necessita dades objectives, però també subjectives.

Algunes de les tècniques més útils són:

• Entrevista

• Coordinació amb la xarxa professional de la família

• Genograma familiar

• Apgar familiar

• Ecograma familiar

• Xarxes socials
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• Mapa familiar

L’entrevista és una de les tècniques més habituals en les intervencions amb
la família. És una reunió formal, planificada i prèviament acordada entre el
professional i la família amb una finalitat concreta. La finalitat pot ser:

• Conèixer les necessitats de la família que empren el servei i definir un pla
de millora.

• Fer el seguiment del pla de millora i dels acords establerts, potenciar les
capacitats parentals.

• Donar suport en situacions de crisi familiar...

L’entrevista d’observació i estudi és la pròpia de la fase de valoració i diagnòstic.
Té per objectiu explorar més profundament la situació que presenta la família,
recollir i informació i aprofundir en el coneixement de les causes dels problemes,
el rol de cada membre, saber si hi ha resistències a la col·laboració o al canvi. És
una tècnica que es basa principalment en la comunicació verbal, però alhora el
professional ha de conèixer i saber gestionar la comunicació no verbal (posició
corporal, to de veu, forma de parlar...).

El professional ha d’elaborar prèviament una guia en forma de llistat temàtic, dels
àmbits i/o aspectes a tenir presents durant l’entrevista, en funció de l’objectiu,
la persona (o persones) a entrevistar. Les entrevistes sense guia ni planificació
prèvia tenen l’alt risc de derivar en aspectes irrellevants i generar una sensació de
desordre argumental i pèrdua.

El professional és el responsable de dirigir l’entrevista. Ha d’integrar la totalitat
del guió i no perdre de vista els temes rellevants a abordar, intentant entrellaçar
i introduint els temes de la forma més natural possible, evitant al màxim de fer
preguntes aïllades. Es recomanable anar abordant dels temes més generals als
més personals, i permetre generar un clima progressiu de major confiança.

Durant l’entrevista sorgeixen elements cognitius, emocionals i culturals i el
professional ha de gaudir d’un conjunt de competències elevades per al correcte
desenvolupament de l’entrevista, combinant el coneixement tècnic amb les habili-
tats comunicatives.

Si es pretén propiciar canvis en el si de la família, es necessita la seva col·laboració.
Cal establir una bona relació professional-família, assentada en la confiança,
l’empatia, l’eficàcia i l’actitud ètica.

Hi ha una sèrie d’indicacions a integrar per al correcte desenvolupament de
l’entrevista:

• Mostrar actitud d’interès i escolta activa del professional. Saber escoltar i
no tenir pressa per valorar i resoldre les situacions.

• Conèixer i gestionar la comunicació no verbal
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La comunicació no verbal, ha de donar suport a la verbal. Elements com la posició
corporal, mirada als ulls, to de veu agradable o el lloc que ocupa l’entrevistat s’han
de tenir en compte.

• En les entrevistes realitzades a diferents membres de la família, assegurar-se
que tots/es tenen la possibilitat d’expressar-se i ser escoltats, emfasitzant la
rellevància de totes les valoracions i percepcions.

• Saber utilitzar els silencis. Sovint es produeixen silencis i poden resultar
incòmodes. Saber gestionar-los implica ser pacients i no mostrar-se incòmo-
des. Davant situacions emocionals complexes, les persones poden sentir-se
bloquejades i necessiten de major temps de resposta.

• Sintetitzar la informació al final de l’entrevista, per valorar la seva pròpia
comprensió com la nostra capacitat de transmissió.

• Emfasitzar els aspectes positius que poden anar sorgint.

Les famílies poden expressar emocions negatives i tenir una relació distant inicial.
Els professionals han de ser capaços d’evidenciar algun aspecte positiu, tot i que
aquest sigui valorat com a no rellevant.

La coordinació amb la xarxa professional d’atenció a la família és vital. Per
a les famílies amb infants/adolescents és habitual, en el procés de valoració,
coordinar-se amb professionals de l’àmbit escolar, els centres oberts, els serveis
de salut mental..., per valorar, entre altres aspectes, l’adaptació de infant a l’escola,
la relació escola-família i altres aspectes.

Aquestes coordinacions són les reunions formals que es donen entre la xarxa
professional del conjunt de recursos i/o serveis que fa ús la família, per intercanviar,
constrastar i/o corraborar la informació de aporta la família. Permeten accedir a la
visió que tenen altres professionals implicats de les dinàmiques i la implicació
de la família. També donen la possibilitat de dissenyar estratègies conjuntes
d’intervenció.

En casos d’absentisme en una família, la coordinació amb l’escola és necessària
tant per conèixer el grau d’absentisme com per debatre conjuntament la millor
forma per reduir-lo i involucrar la mateixa família per assumir-ho.

El genograma familiar és una representació gràfica de la família que donen
informació significativa sobre la seva estructura (tipus de família), dades demogrà-
fiques dels membres (sexe, edat ...) i el tipus de relacions entre els seus membres
(positius, distants, conflictiva i trencada). Es recomana com a mínim la inclusió
de tres generacions en un genograma (vegeu figura 1.9).

És una eina clàssica d’ús comú en les intervencions amb famílies, perquè propor-
ciona de forma ràpida i esquemàtica coneixements significatius i alhora permet
formular hipòtesis entorn dels problemes en el seu context familiar.

Per la realització de genogrames i la seva posterior interpretació s’usen formes
estandarditzades:
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• Ús de figures (rodona o quadrat) que simbolitzen el gènere (vegeu figura
1.1). A l’interior de la figura s’hi pot fer constar l’edat de la persona. Per
identificar la persona clau entorn de qui es construeix el genograma, es
representa amb doble línia: doble rodona si és una nena i doble quadrat
si és un nen (vegeu figura 1.2). Per indicar una persona morta, es posa una
X dins el cercle, amb l’edat que va morir a l’interior (vegeu figura 1.3).

Figura 1.1. Representació de gènere:
dona i home

Figura 1.2. Representació persona
principal

Figura 1.3. Representació persona mor-
ta

• Ús de línies per simbolitzar el tipus de relacions formals entre els proge-
nitors (casats, separats, divorciats... ), la presència de fills, i les relacions
interpersonals entre els membres (molt estreta, molt estreta però conflictiva,
conflictiva, propera, trencada i distant) (vegeu figura 1.4). Els fills pengen
de la línia que connecta la parella i es dibuixen d’esquerra a dreta, de major
a menor edat. L’exemple de figura 1.5 mostra una parella amb un fill i dues
filles. Per representar el nucli de convivència d’una família s’encerclen els
membres en una línia discontínua.
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Figura 1.4. Representació de relacions de parella

Les línies que connecten home i dona per la part de baix representen
matrimoni. Es pot afegir la data de matrimoni (m). Si és una parella de fet,

la línia que els uneix és discontinua. La línia obliqua simbolitza
separacions, dues línies obliqües simbolitzen divorci. Es pot afegir l’any de

separació (s) i l’any del divorci (d).

Figura 1.5. Representació dels fills

• Ús de símbols per a embarassos, pèrdues, avortaments i morts al néixer
(vegeu figura 1.6).

Figura 1.6. Representació dels embarassos, pèrdues, avortaments i
morts al néixer

• Ús de símbols per al nucli de convivència (vegeu figura 1.7).
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Figura 1.7. Representació del nucli de convivència

• Ús de símbols per a relacions interpersonals entre membres de la família
(vegeu figura 1.8).

Figura 1.8. Representació de relacions interper-
sonals entre membres de la família

Aquestes són les dades bàsiques més habituals. Se’n poden incloure d’altres:

• Dades demogràfiques: anys de naixement i mort, dates de les unions,
separacions, ruptures..., pofessió, nivell educatiu.

• Dades entorn del nivell de funcionalitat, com la salut, emocional o social
(drogoaddicció, ansietat ...)

• Successos familiars crítics: històries de migracions, canvis de relacions...

La recerca d’informació necessària per a un genograma es fa amb un membre o
més de la família, sovint en el context d’entrevista inicial. El tipus de relacions
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Genopro

Els professionals en l’àmbit de la
intervenció familiar fan servir
programaris específics per fer
genogrames. Un dels més
populars Genopro, que disposa
d’una gran diversitat de figures i
relacions per aproximar-nos a la
família.

entre els membres pot complementar-se, a més de la pròpia informació aportada
per la família, per les observacions del tècnic.

Genograma de quatre generacions

Figura 1.9. Genograma

Representació de quatre generacions

El genograma presenta la següent informació:

• La persona principal és un nen: Adrià, de 4 anys.

• Les quatre generacions representades són la generació de l’Adrià, els seus pares (Mohamed
i Nerea), els seus avis/àvies (Roser i Ramon) i els seus besavis (Júlia i Maria).

• El nucli de convivència de la persona principal és l’àvia materna (Roser), el company
sentimental de l’àvia (Toni) i la besàvia materna (Maria).

• La mare de l’Adrià, la Nerea, té una relació distant amb el seu fill i relacions conflictives amb
el pare de l’infant, Mohamed, i també amb un excompany sentimental, Pepe.

• L’Adrià té una relació positiva amb la Roser i el Toni (àvia materna i el seu company
sentimental)

• No hi ha relació (relació trencada) entre el pare de l’Adrià, Mohamed, i l’Adrià.

• Hi ha una relació positiva entre l’àvia Roser i la seva mare Maria (besàvia de l’Adrià).

S’han representat el tipus de relacions interpersonals més pròximes i en relació amb la
persona principal (Adrià).

Un apgar familiar és un instrument quantitatiu dissenyat pel doctor Gabriel
Simlkstein al 1978, per analitzar l’estat funcional de la família, mitjançant la
pròpia percepció dels seus membres.

L’apgar familiar valora el grau de satisfacció en cinc paràmetres bàsics de la funció
familiar:
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• Adaptabilitat: capacitat d’emprar recursos intrafamiliars i extrafamiliars per
resoldre problemes en moments de crisi.

• Participació: implicació dels membres en la presa de decisions i responsa-
bilitats familiars.

• Grau de creixement: maduració emocional i física així com l’autorealització
aconseguida producte del suport i assessorament entre els membres de la
família.

• Afecte: relació d’amor, afecte, respecte i atenció entre els membres famili-
ars.

• Resolució: compromís de dedicació als altres membres familiars, conside-
rant el temps invertit, els mitjans econòmics ... I si aquesta dedicació satisfà
les necessitats emocionals i físiques del conjunt dels membres de la família.

La persona enquestada ha de valorar cada un dels 5 paràmetres, en una escala de
0 a 4 punts. De la suma total dels punts se’n deriven 4 tipologies de famílies de
major a menor funcionalitat.

Des de la seva creació, es poden trobar diferents adaptacions una de les variacions
més útil és l’apgar infantil adaptat a nens a partir de 8 anys. Un dels avantatges
d’aquesta tècnica és la fàcil i àgil aplicació i avaluació. És adient emprar-la en el
moment de realitzar el diagnòstic familiar i és aconsellable combinar-la amb altres
tècniques de valoració familiar com les entrevistes, el genograma o l’ecomapa.

Escala de funcionalitat familiar

La interpretació dels punts obtinguts a la taula 1.2 és:

• Funció familiar normal: 17-20 punts

• Disfunció lleu: 16-13 punts

• Disfunció moderada: 12-10 punts

• Disfunció severa: 9 punts o menys

La interpretació dels punts obtinguts a la taula 1.3 és:

• Funció familiar normal: 7-10 punts

• Disfunció moderada: 4-6 punts

• Disfunció severa: 0-3 punts
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Taula 1.2. Apgar familiar. Model per a adults

Funció Mai
(0 punts)

Quasi mai
(1 punt)

Algunes
vegades
(2 punts)

Quasi
sempre
(3 punts)

Sempre
(4 punts)

Estic satisfet amb el suport que rebo de la meva família quan tinc algun
problema o necessitat

Estic satisfet amb la participació que la meva família em dona i em
permet

Estic satisfet com la meva família accepta i dona suport als meus
desitjos d’emprendre noves activitats

Estic satisfet com la meva família expressa els afectes i respon a les
meves emocions, com ràbia, tristesa, amor...

Estic satisfet com compartim amb la família:
• El temps per estar junts
• Els espais de la casa
• Els diners

Puntuació

Font: M. A. Alcalá Espinoza; M. Suárez Cuba (2014) Font: M. A. Alcalá Espinoza; M. Suárez Cuba (2014)

Taula 1.3. Apgar familiar. Model infantil

Funció Quasi mai
(0 punts)

Algunes
vegades
(1 punt)

Quasi sempre
(2 punts)

Quan alguna cosa em preocupa, puc demanar suport a la meva família

M’agrada la forma com la meva família parla i comparteix els seus problemes amb mi

M’agrada com la meva família em deixa fer les coses noves que vull fer

M’agrada el que fa la meva família quan estic feliç, trist, enfadat...

M’agrada com la meva família i jo compartim temps junts

Puntuació

Font: M. A. Alcalá Espinoza; M. Suárez Cuba (2014) Font: M. A. Alcalá Espinoza; M. Suárez Cuba (2014)

L’ecomapa familiar és un instrument que integra el nucli de convivència del
genograma. S’empra per estudiar l’estructura de la família i especialment per
conèixer com es relaciona la unitat familiar amb altres grups que l’envolten com
la família extensa, amics, veïns... (vegeu figura 1.10).

Serveix per identificar recursos externs de la família, detectar carències, diagnos-
ticar problemes dins de la pròpia família i detectar problemes d’exclusió social.
Part de la seva utilitat, igual que Apgar, és la seva fàcil aplicació que serveix de
suport en processos com l’avaluació i la intervenció amb la família.

Primer es fa el genograma familiar. Després s’identifica l’entorn: la persona
identifica diferents xarxes socials (escola, feina, la comunitat veïns, amics, família
extensa...), que es representen gràficament al voltant del genograma. Per últim, es
defineixen el tipus de relacions, emprant diferents línies, que són les mateixes que
les emprades en definir les relacions entre les persones d’una família (positives,
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distants, conflictives, trencades).

Figura 1.10. Ecomapa familiar

Les xarxes socials són un grup de persones: membres de la família de convivència,
família extensa, veïns, amics, companys de feina..., capaces de donar suport real i
perdurable a una persona o família (vegeu figura 1.11).

Com a instrument de recollida d’informació, és una tècnica gràfica diagnòstica
pròpia del model ecològic que representa i visualitza el suport social dels membres
de la família en forma de xarxes concèntriques de major (número = 1) a menor
rellevància (número = 3).

Figura 1.11. Xarxa social d’una persona

La principal diferència amb l’ecomapa és que les xarxes socials representen un
membre de la família, situant-se al centre del gràfic. L’ecomapa analitza la família
en el seu conjunt.
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La mateixa persona subjecte d’intervenció ha d’anar identificant i situant en el
gràfic les persones que componen la seva xarxa social identificant el tipus de
relació i la seva intensitat. La seva finalitat és identificar les potencialitats de la
xarxa de la persona i concretar els seus propis recursos.

El mapa familiar és la representació de l’espai físic de la llar de la família. Aquest
espai és on resideix la família i es cobreixen principalment les seves necessitats.
L’objectiu és conèixer els confins territorials i emocionals de l’individu dins de
la seva família. El tipus d’informació resultant permet indagar entorn d’aspectes
determinants de la interacció familiar.

El mapa familiar permet conèixer dades rellevants:

• Característiques físiques de la llar. Proporció de metres quadrats per a cada
membre de la família, nombre habitacions i banys.

• Distribució dels membres de la família. Lloc on es relacionen i comuniquen.

• Problemes detectats per la família relacionats amb espai físic i intimitat,
llocs de relació, grau de satisfacció de la llar i alternatives de millora.

Primer es demana a la persona que dibuixi un plànol de la seva llar, especificant
les habitacions i qui les ocupa i els espais comuns, com el menjador, sala d’estar,
bany... A més de la descripció i distribució dels espais, se li pregunta per l’ús
dels espais comuns: on mengen, estudien, discuteixen... Finalment, s’afegeixen
els tipus de canvis que suggereix per viure millor i/o estar més còmodes. Després
de recollir les dades, cal relacionar-les entre si i, havent fet una síntesis, es fa
un diagnòstic social en el qual s’interpreten totes les informacions anteriors. El
diagnòstic suposa la síntesi, interpretació i avaluació professional d’una situació,
que ha d’incloure l’apreciació que té la pròpia família de les seves necessitats,
problemes i/o capacitats.

Establiment del diagnòstic

El diagnòstic és un dels elements clau de tota pràctica social, perquè pretén un
coneixement real i concret d’una situació sobre la qual es realitzarà una intervenció
social per resoldre la situació o el problema.

La finalitat del diagnòstic és servir de base per programar accions concretes i
proporcionar un quadre de la situació que serveixi per seleccionar i establir les
estratègies d’actuació.

Els elements que ha d’incloure el diagnòstic són:

• Identificació de les necessitats, problemes i oportunitats de millora

• Identificació dels factors determinants, factors de risc i de protecció

• Pronòstic de la situació: previsió de millora en la intervenció

• Identificació els recursos i medis d’acció existents
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• Determinació de prioritats

• Establiment d’estratègies d’acció

Col·laboració de la família en l’establiment del diagnòstic i la presa de
decisions

Hi ha famílies que col·laboren en tot el procés, establint un vincle i una aliança
constructiva entre el professional i la família, facilitant en tot moment la seva
disposició de canvi i/o millora. També hi ha famílies amb actituds inicials no
col·laboradores que defineixen el problema des de la seva negació (“no tenim cap
problema”), el no reconeixement (“el problema és un altre”) o la no acceptació de
la intervenció familiar (“el problema sou vosaltres”).

Tot i el rebuig inicial de la família davant de la intervenció, el professional ha
d’intentar crear un clima de col·laboració, atès que és una part essencial del procés
d’intervenció i del seu èxit. Per afavorir la seva col·laboració, s’ha de donar suport
i acompanyar la família perquè aquesta assumeixi i reconegui el seu problema,
assumeixi la seva responsabilitat en el problema com en la capacitat per modificar-
lo i assumeixi els beneficis que li pot comportar la intervenció.

Establiment de les necessitats

Sovint ens preguntem sobre a qui correspon determinar les necessitats de la família.
Als professionals? A la família? Què succeeix quan la determinació de les
necessitats dels professionals no es correspon amb les sentides i viscudes per la
família?

Les recerques en la intervenció de famílies multiproblemàtiques o disfuncionals
mostren com la implicació i col·laboració de la família és bàsica per a l’èxit
de la intervenció. Situen el professional com el principal recurs, amb les seves
habilitats i capacitats comunicatives, assertives i empàtiques amb la família com
a determinants en tot el procés de la intervenció.

En tot moment s’ha de comptar amb la participació de la família, inclús en la seva
percepció de les necessitats i/o mancances. Si inicialment no corresponen les
diferents necessitats entre professionals i família, s’ha de ser flexible, assumir les
de la família i anar integrant les diferents necessitats valorades pels professionals

La informació és un dret reconegut per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, com a dret a la informació en l’àmbit de serveis socials (article 10). Es
determina que totes les persones tenen dret a reclamar i a rebre informació veraç
sobre els serveis i que, en especial, tenen dret a:

• Rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i les prestacions
disponibles, els criteris d’adjudicació i les prioritats per a rebre’ls, sobre
els drets i deures dels destinataris i els usuaris, i sobre els mecanismes de
presentació de queixes i reclamacions, que han de ser exposats de forma
visible en els centres d’atenció.
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• Rebre per escrit i, si cal, de paraula, en llenguatge entenedor i accessible, la
valoració de llur situació, la qual, si escau, ha d’incloure la qualificació de
les necessitats dels familiars o de les persones que en tenen cura.

L’accés als serveis socials és un dret, no una obligació. Així ho especifica l’article
9 sobre el dret d’accés als serveis socials la citada llei.

• Totes les persones tenen dret a accedir a l’atenció social i a gaudir-ne, sense
discriminació per raó de lloc de naixement, ètnica, sexe, orientació sexual,
estat civil, situació familiar, malaltia, religió, ideologia, opinió o qualsevol
altra circumstància personal o social.

• Els destinataris dels serveis socials, tenen dret, entre altres a:

– Disposar d’un pla d’atenció social individual, familiar o conviven-
cial, en funció de la valoració de la situació.

– Renunciar a les prestacions i els serveis concedits, llevat que la renún-
cia afecti als interessos de menors d’edat o de persones incapacitades
o presumptament incapaces.

– Decidir si volen rebre un servei social i escollir lliurement el tipus de
mesures o de recursos que s’han d’aplicar, i també participar en la
presa de decisions sobre el procés d’intervenció acordar.

Es reconeix la participació de les persones i la família en la presa de decisions
en la intervenció, com també el dret de renúncia a rebre les prestacions i/o
serveis, excepte que aquesta renúncia afecti negativament els interessos de menors
d’edat o de persones incapacitades o presumptament incapaces. Ens constata
aquí un límit en la necessària flexibilització professional en la intervenció en la
família: la protecció de les persones vulnerables en la família (infants, persones
incapacitades), ponderant la seva atenció, davant d’altres interessos/necessitats
familiars. Així, en una intervenció familiar on hi hagi infants que tenen els
drets vulnerats, en la determinació de les necessitats de la família, aquests s’han
d’incloure en el pla d’atenció familiar, encara que la família no ho contempli.

Inevitablement, el factor del control professional que suposa la intervenció fami-
liar quan la família no ha sol·licitat la demanda és de difícil intervenció, especial-
ment si el que es pretén és generar canvis positius en una família disfuncional. Tot i
això, és necessari treballar conjuntament amb la família i intentar que aquesta vagi
incorporant la intervenció com una possibilitat de canvi positiva, tant en benefici
dels infants com dels progenitors.

Hi ha altres tipus d’intervencions socials en el si de les famílies integrades
socialment que precisen sols informació dels recursos i/o serveis específics del
seu entorn social proper.

Conjunt d’habilitats requerides per les famílies

Per poder determinar les necessitats de la família, cal conèixer el conjunt d’ha-
bilitats necessàries que han de gaudir les famílies amb infants a càrrec. Tot i el
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reconeixement de la família com el garant de la protecció social i desenvolupa-
ment del conjunt dels seus membres, la recerca en l’anàlisi i l’avaluació de les
competències parentals continua essent escassa.

Partint d’aquesta preocupació, l’equip del psicòleg J. Rodrigo, junt amb altres
professionals, han elaborat de forma esquemàtica el conjunt d’habilitats requerides
en la tasca vital de ser pares (vegeu la taula 1.4):

Taula 1.4. Habilitats requerides en la tasca vital de ser pares

Grup Habilitats

Habilitats educatives • Calidesa i afecte en les relacions i reconeixement dels èxits evolutius
aconseguits a la mida de les seves possibilitats
• Control i supervisió del comportament del menor gràcies a la comunicació i
foment de la confiança en les seves bones intencions i capacitats i organització
d’activitats de lleure amb tota la família
• Estimulació i suport a l’aprenentatge: foment de la motivació, proporcionar
ajuda contingent a les capacitats del menor, planificació de les activitats i
tasques, orientació cap al futur i implicació en l’educació formal (escola)
• Actitud ètica davant la vida i educació en valors
• Adaptabilitat a les característiques del menor: capacitat d’observació i
flexibilitat per ajustar-se als canvis evolutius, perspectivisme (capacitat de
posar-se al lloc de l’altre), autocorrecció davant els errors, reflexió sobre la praxi
educativa i flexibilitat per aplicar les pautes educatives
• Autoeficàcia parental: Percepció de les pròpies capacitats per dur a terme el
paper de pares
• Locus de control intern: Percepció que es té control sobre les seves vides i
capacitat de canviar el que passa al seu voltant que hagi de ser canviat

Habilitats d’Agència
parental

• Acord en la parella: s’acorden amb la parella els criteris educatius i els
comportaments a seguir amb els fills
• Percepció ajustada del rol parental: Es té una idea realista que la tasca de ser
pares implica esforç, temps i dedicació
• Reconeixement de la importància dels progenitors en el benestar del menor

Habilitats d’autonomia
personal i cerca de
suport social

• Responsabilitat davant el benestar de l’infant
• Visió positiva de l’infant i de la família
• Buscar ajuda de persones significatives per tal de complementar el rol parental
en lloc de substituir-lo o devaluar-lo
• Identificar i utilitzar els recursos per cobrir les necessitats com a pares i com a
adults
• Recerca d’ajuda de persones significatives i / o institucions quan té problemes
personals i/o amb els fills
• Confiança i col·laboració amb els professionals i institucions que els volen
oferir suport i ajuda

Habilitats per a la vida
personal

• Control dels impulsos
• Assertivitat
• Autoestima
• Habilitats socials
• Estratègies d’afrontament davant situacions d’estrès
• Resolució de conflictes interpersonals
• Capacitat per respondre a múltiples tasques i reptes
• Planificació i projecte de vida
• Visió optimista i positiva de la vida i dels problemes i crisis

Habilitats d’organització
domèstica

• Manteniment de la neteja i ordre de la casa
• Higiene i el control de salut dels membres de la família
• Preparació regular de menjars saludables
• Arranjaments i manteniment de l’habitatge

M. J. Rodrigo et al. (2008)

A partir de l’esquema de les habilitats, una proposta operativa és reconèixer a la
família aquelles habilitats que ja gaudeix i desenvolupa de forma competent, així
com detectar aquelles que precisa introduir i/o modificar i transformar-les en les
necessitats de informació, formació, supervisió i acompanyament.
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Supervisió i acompanyament

La supervisió i l’acompanyament dels professionals en la intervenció en el si de
la família està dirigida al conjunt de les famílies que s’intervé, però especialment
en aquelles que presenten certes dificultats i/o problemàtiques específiques. Cal
acompanyar i supervisar el procés d’intervenció per anar identificant els canvis
positius significatius i també per anar redefinint i readaptant els objectius, en
aquells àmbits de més difícil canvi i/o modificació i poder reorientar la intervenció
si és necessari.

En funció dels riscos i problemàtiques associades, com del procés i col·laboració
de la família, la supervisió i acompanyament professional a la família serà variable.
Les famílies amb una major problemàtica es fan supervisions i acompanyament
més intensius (per exemple, fent visites domiciliàries 1 o 2 cops per setmana), a di-
ferència de les que presenten menys dificultats (per exemple, visites domiciliàries
mensuals).

Introduir, modificar i/o canviar certes actituds i incorporar aspectes de la parenta-
litat positiva en aquest mateix nucli familiar, requereix, a més de la participació en
el programa específic d’intervenció familiar (metodologia grupal), el suport d’un
treball familiar en el si del propi domicili, reforçant els continguts apresos en el
programa i alhora intervenint, acompanyant i supervisant periòdicament el seu pla
específic d’atenció.

1.1.2 Disseny de la intervenció: pla de millora

Després de la fase de valoració i establiment d’un diagnòstic, un cop s’han
identificat els aspectes problemàtics i s’han establert les necessitats per tal de
millorar la situació, és necessari planificar la intervenció. Aquesta fase es concreta
amb el desenvolupament d’un pla de millora amb la família i la seva imple-
mentació. Se selecciona l’àmbit d’intervenció (habilitats educatives, d’agència
parental, d’autonomia personal i recerca de suport social, per la vida personal i
habilitats d’organització domèstica) del que sorgirà el corresponent pla d’atenció
social familiar.

Hi ha famílies disfuncionals que necessiten una intervenció integral en tots i cada
un dels àmbits mencionats. Tot i així, és recomanable iniciar i seleccionar un
àmbit i anar valorant progressivament la inclusió d’altres àmbits. Si es detecten
en la família factors de risc en perjudici dels infants, l’àmbit la intervenció es
focalitza a disminuir i prevenir-ne de nous, posant l’accent en aquelles habilitats
educatives i/o parentals, necessàries per superar-los.

Hi ha diferents models de pla d’atenció social familiar, atenent als protocols
de les diferents institucions públiques o del tercer sector. Tot i la diversitat de
models, hi ha uns paràmetres comuns en la majoria del plans de millora de famílies
disfuncionals amb infants a càrrec (vegeu el punt “Document d’acords”).
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El pla de millora és la proposta d’actuacions, resultant d’un procés previ de
valoració que recull i formalitza els objectius de millora i les corresponents
actuacions dirigides a enfortir els punts forts i resoldre o superar els dèbils,
de forma prioritzada i temporalitzada.

En aquesta fase de disseny adquireix especial rellevància la col·laboració de la
família mitjançant un procés de negociació col·laborativa en què es mantingui
l’aliança de treball. Si aquesta no es produeix des d’inici, el professional ha
d’incentivar perquè progressivament la família accepti i participi en el seu procés
de millora.

Definició dels objectius

Una perspectiva realista i un diagnòstic competent han de ser la base en la definició
d’uns objectius abordables. En funció de la finalitat de la intervenció, els objectius
poden estar orientats a:

• Implicar l’usuari en el pla de treball.

• Prevenir situacions de risc.

• Donar ajut i suport a la unitat familiar.

• Millorar les habilitats i recursos de la família per a l’exercici de les seves
funcions.

És molt important fer una correcta formulació d’objectius, ja que determinaran
la selecció coherent de les actuacions i una adequada valoració posterior dels
resultats. En funció del grau de concreció, els objectius són: objectius generals,
específics i operatius. Aquests tres nivells han de ser coherents. El generals
corresponen al pla general, i progressivament es concreten en específics i operatius
en el disseny de cada actuació.

Per a la redacció d’objectius cal tenir en compte les característiques següents:

• Coherents: els objectius han de ser coherents amb el tipus d’intervenció
recomanat: intervenció familiar, mediació, adquisició habilitats parentals...

• Viables i realistes: han de ser assumibles per la mateixa família. Si els
objectius marcats són excessivament ambiciosos per a la família, convé
adaptar-los perquè puguin visualitzar certes fites. La no consecució pot
derivar en frustració i manca de confiança de la família amb els tècnics i
els serveis.

• Motivadors i orientats cap a l’acció pràctica i real: fonamentats en un interès
real d’abordatge i millora de la situació familiar.

• Avaluables: s’han de poder mesurar clarament.
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L’estructura lingüística que presenten ha de ser coherent i han de començar
sempre amb un verb en infinitiu. Aquest infinitiu no ha de ser compost. Per
exemple, no pot ser “saber interpretar” sinó “interpretar”. L’estructura bàsica d’un
objectiu és una oració enunciativa simple amb aquests elements: verb en infinitiu
+ complement directe + complement circumstancial (infinitiu + CD + CC).

Àrees d’intervenció

A partir de la detecció de les dificultats familiars, s’estableixen les àrees sobre les
quals cal organitzar la intervenció. De la mateixa manera que cal formular uns
objectius assumibles per a la família i ajustats a la percepció de la seva situació, la
proposta d’actuacions ha d’anar d’acord tant amb les necessitats reals de la família
com amb les seves capacitats d’assumir-les.

Les àrees subjectes d’intervenció i els indicadors derivats són:

1. Situació socioeconòmica

• Cobriment de les necessitats econòmiques de la família

• Planificació de despeses en base al pressupost familiar

• Independència econòmica

2. Situació laboral

• Inserció laboral: cerca treball de forma activa

• Manteniment del treball

• Millora del treball

3. Salut, alimentació i higiene

• Bon estat de salut

• Control i seguiment pediàtric/mèdic

• Dieta variada i equilibrada

• Normes bàsiques d’higiene personal

• Supervisió de la higiene dels fills/es

4. Habitatge

• Habitatge adequat a les seves necessitats

• Pagament puntual i periòdic del lloguer i subministraments

• Manteniment de l’habitatge net i ordenat

• Realització de tasques de reparació i millora necessàries

5. Relacions familiars

• Convivència familiar: respecte mutu, saber escoltar, normes límits i
horaris adequats...

• Negociació o consens
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• Tracte igualitari als fills/es

• No conductes agressives físiques o verbals

• Habilitats educatives parentals: necessitats bàsiques dels fills/es...

• Relació amb la família extensa

6. Escola

• Assistència diària a l’escola

• Valoració i reforç de mèrits acadèmics

• Revisió i suport als deures escolars

• Participació en la comunitat escolar

7. Oci i temps de lleure

• Espais d’oci compartits

• Participació en activitats de lleure, amb interessos dels infants

8. Integració social

• Creació o millora d’una xarxa social positiva

• Millora de l’autoestima

• Participació en la vida comunitària

9. Situació legal

• Situació legal actualitzada (DNI, NIE, llibre de família...)

Davant una família que presenta diferentes àrees per intervenir és aconsellable
escollir-ne inicialment dues o tres, i anar incorporant les altres gradualment a
mesura que la família va avançant.

Document d’acords

El document d’acords té la finalitat de garantir que l’usuari sigui coneixedor del
seu pla de treball i busca la implicació en els aspectes que demanen la seva
implicació activa.

El document té les característiques següents:

• És lliurat a les persones usuàries en el moment de concretar el pla de millora
i cada nova vegada que el pla es modifica.

• Té la finalitat de garantir que l’usuari sigui coneixedor del seu pla de treball.
S’ha de redactar fent servir un llenguatge entenedor, sense tecnicismes,
pensat perquè les persones usuàries el comprenguin.

• S’hi enumeren les actuacions que es duran a terme. Aquestes actuacions
suposen un compromís dels professionals, i també hi han de constar els
aspectes que exigeixen un compromís per part de les famílies i els seus
membres.



Atenció a les unitats de convivència 33 Organització i seguiment de la intervenció a la unitat familiar

Model de pla d’atenció familiar - pla de millora

Dades d’identificació

• Data

• Lloc

• Nom dels membres de la família

Valoració de l’equip de professionals i situació actual

• Presentació del problema i la valoració professional

• Exposició d’indicadors motivadors de la intervenció i factor de risc

• Factors de protecció, capacitats i habilitats de la família a potenciar i amplificar o que cal
treballar.

• Orientacions de millora per superar la situació de risc

Àrees/àmbits d’intervenció

• Situació socioeconòmica

• Situació laboral

• Àrea de salut, alimentació i higiene

• Àrea de l’habitatge

• Àrea de relacions familiars

• Àrea escolar

• Àrea oci i temps de lleure

• Àrea d’integració social

• Àrea legal

Objectius generals (relacionats amb l’àrea d’intervenció a treballar amb la família, hem
fixat 1 o 2 objectius generals, per a les àrees prefixades de treball)

• Àrea laboral

– Recerca de treball de forma activa: contactes, internet, premsa...

• Àrea de salut i higiene

– Control i seguiment pediàtric correcte

– Supervisió d’higiene personal dels infants / adolescents

• Àrea de relacions familiars

– Mantenir relacions positives entre els membres de la família

– Mantenir relacions positives amb la família extensa

• Àrea escolar

– Assistència regular dels infants a l’escola

• Àrea d’oci/temps de lleure
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– Planificació d’activitats de lleure compartit per a tota la família

Objectius específics (cada objectiu general es pot desglossar en un conjunt d’específics
per arribar a la seva consecució. Com a exemple, es desglossa l’objectiu general “Mantenir
relacions positives amb la família extensa”)

• Restabliment els contacte i vincles amb membres de la família extensa positius

• Impuls d’un apropament entre membres de la família desvinculada

• Oferiment del servei de mediació familiar, si és necessari, entre diferents membres.

Compromisos adquirits pels pares i els infants/adolescents

• Marcar els objectius de millora i escalar les metes.

• Especificar exactament què s’espera que facin, quines accions cal que portin a terme.

• Reconèixer agents/serveis implicats.

• Temporalitzar les accions.

• Concretar l’avaluació del seu compliment.

Compromisos/accions adquirits pels professionals

• Informar de quina manera es revisarà el pla de millora i en base a què.

• Calendaritzar, si és possible, el seguiment del pla de millora (entrevistes, coordinacions amb
l’escola bressol, visites domiciliàries...).

• Fer un seguiment dels recursos/serveis/dispositius posats a l’abast de la família.

• Oferir a la família l’acompanyament terapèutic i socioeducatiu necessari com una oportunitat
de millora per fer possible el canvi proposat.

• Informar del que passa si s’incompleixen els compromisos.

Signatures

• Signatura família

• Signatura professionals

• Lloc i data de la signatura

1.1.3 Estratègies i tècniques específiques en la intervenció en família

L’objectiu de la intervenció en famílies és atendre i afavorir la millora de les seves
mancances i capacitats, per fer front a diferents situacions problemàtiques i de
crisi que s’esdevenen inevitablement en el seu dia a dia. L’objectiu és la seva
capacitació i, si és el cas, la transformació en família funcional. Les estratègies
d’intervenció van directament relacionades amb els objectius i plantegen actuaci-
ons i accions a seguir.
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Davant de la intervenció en famílies amb risc d’exclusió social, i concretament
en les famílies multiproblemàtiques (FMP), hi ha estratègies inespecífiques
transversals relacionades directament amb l’actitud del professional envers la
família, com l’ús de l’empatia i una actitud de genuí interès i suport, mantenint
una esperança en la viabilitat del procés de canvi, tot i les dificultats i les crisis
que sorgeixen durant el procés (Gómez E.; Muñoz M. M.; Haz A. M., 2007).

Aquest és un element cabdal: el rol ponderant del professional com a recurs
primordial en tota intervenció familiar. Davant l’elevat nombre de dificultats
i factors de risc que presenten les FMP, no és excepcional trobar amb actituds
derrotistes del professionals que afecten negativament tant la relació com la
intervenció.

En la intervenció amb famílies les tècniques més habituals en la pràctica
professional són:

• Entrevistes d’intervenció

• Visites domiciliàries

• Serveis d’atenció domiciliària

• Mediació familiar

• Desenvolupament d’habilitats de parentalitat positiva

Entrevistes d’intervenció

En les entrevistes d’intervenció el professional decideix com treballar amb les
famílies i aplica diferents tipus d’entrevista en funció de l’objectiu i l’àrea
d’intervenció seleccionada.

Les entrevistes especialitzades més significatives són:

• Entrevista de suport i orientació. L’objectiu és donar suport i orientació
a la unitat familiar. Per exemple, si l’àrea d’intervenció seleccionada és
l’organització econòmica domèstica, l’objectiu de l’entrevista pot ser donar
suport i orientació per fer una planificació de les despeses en relació amb
els ingressos.

• Entrevista de contenció. Aquests tipus d’entrevista sorgeix producte d’un
elevat i incontrolat component emocional de la persona/família. El pro-
fessional ha de saber gestionar les emocions crítiques sorgides, posar-hi
nom i acompanyar-la reorientant l’entrevista des del punt de vista cognitiu
i ajudant a valorar els motius del desbordament emocional. Aquests tipus
d’entrevistes poden sorgir en la família de forma espontània. Deriven d’un
sentiment que apareix en haver d’enfrontar-se a una situació traumàtica i/o
no resolta.

• Entrevista d’informació. L’objectiu d’aquesta entrevista és donar infor-
mació sobre recursos i/o serveis pertinents per resoldre una determinada
demanda de la família.
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• Entrevista de reforç. Una entrevista de reforç persegueix assumir i interi-
oritzar els canvis d’actitud i de relacions familiars; sovint és necessari un
conjunt d’entrevistes per integrar aquest canvi. Un canvi d’actitud requereix
sovint la realització de diverses intervencions.

• Entrevista de motivació. L’entrevista de motivació té per objectiu ajudar
les persones i famílies perquè comparin els avantatges i desavantatges de
certes situacions, perquè d’aquesta forma es generin canvis positius en la
seva conducta.

• Entrevista de mediació. En les entrevistes de mediació, el professional
pot mediar entre membres d’una família amb problemes relacionals i/o
dificultats.

En una mateixa entrevista es poden combinar diferents tipus d’objectius: con-
tenció i mediació, motivació i reforç... Habitualment és necessari fer més d’una
entrevista per aconseguir el canvi desitjat a la família, sempre focalitzades en una
sèrie per aconseguir l’objectiu concret.

Visites domiciliàries

Les visites domiciliàries són una tècnica d’intervenció que permet identificar
el context, la dinàmica familiar en el seu entorn i els processos comunicatius.
Permeten observar in situ les relacions entre els seus membres. Proporcionen
informació rellevant entorn d’aspectes fonamentals com l’organització, distribució
espacial, seguretat, ordre/caos, serveis, manteniment, cura i atenció dels aspectes
materials/físics. Permet fer un breu mosaic dels qui hi viuen.

En els casos d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en risc és necessari
programar les visites domiciliàries, propiciant la presència de tots i cada un dels
membres, per poder fer les observacions pertinents.

Serveis d’atenció domiciliària

Els serveis d’atenció domiciliària són un conjunt d’accions organitzades bà-
sicament a la llar de la persona i/o família. Estan dirigides a proporcionar
atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies
amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia
personal.

Inclouen dos tipus d’ajuda:

• Atenció de les necessitats de la llar: tasques que inclouen la neteja de la llar
(excepte les neteges de la llar a fons), fer-se el llit, fer-se el menjar (segons
dietes establertes) i rentar la roba, entre d’altres.

• Cura personal: la persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles
accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i
desvertir-se i repassar i cosir la roba d’ús personal, entre d’altres.
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Des del 2007, s’implementa
i es desenvolupa a
Catalunya la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de
promoció de l’autonomia
personal i atenció a les
persones en situació de
dependència d’àmbit estatal.

Objectius:

• Desenvolupar tasques d’assistència, de prevenció i d’educació que habilitin
per a la vida autònoma.

• Mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida.

• Atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu domi-
cili mentre no siguin ateses íntegrament pels serveis socials especialitzats
quan així ho requereixin.

Un exemple clar d’aquest tipus de servei són les persones grans, que viuen soles
amb autonomia limitada i algun tipus de dependència, per poder desenvolupar
certes activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

Entenem les ABVD com les tasques més elementals de la persona que li permeten
desenvolupar-se amb un suficient d’autonomia i independència:

• Cura de la seva pròpia persona (higiene personal, control de la salut en saber
administrar-se els medicaments...)

• Activitats domèstiques bàsiques (cuinar, netejar, ordre...)

• Mobilitat essencial (poder aixecar-se del llit sol, desplaçar-se, sortir al carrer
i fer la compra...)

• Reconeixement de persones i objectes (competència cognitiva)

• Comprensió i execució d’ordres o tasques simples

Aquests dos darrers supòsits fan referència a gaudir de suficient nivell d’autonomia
i competència cognitiva. En el supòsit que la persona pateixi un malaltia
degenerativa, el professional que intervé ha d’estar atent al seu procés. Si la
persona evoluciona cap a una major dependència, cal valorar en tot cas si pot
mantenir-se a la seva llar o precisa un altre recurs més especialitzat (per exemple,
el residencial).

A més d’aquestes situacions de dependència més habituals que atén el servei
d’ajuda a domicili, i amb el desplegament de la Llei de serveis socials 12/2007,
també s’atenen situacions de risc de família i menors amb dificultats d’integració.

El treball familiar desenvolupat en el si de la llar amb famílies amb risc d’exclusió
social i amb presència de menors és summament rellevant per poder observar in
situ les seves relacions i planificar conjuntament el tipus de necessitat i respostes
a oferir. Cal tenir sempre de fons per part del professional la possibilitat de poder
millorar les capacitats/habilitats parentals dels pares i mares.

Mediació familiar

La mediació familiar és un mètode per a la gestió de conflictes d’àmbit familiar
que inclou una tercera persona neutral, la persona mediadora, amb la funció
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d’ajudar les parts implicades del conflicte, a negociar des de la col·laboració,
la voluntarietat, la flexibilitat, la participació i l’avinença i poder arribar a una
resolució satisfactòria pels interessos de totes les parts.

Els primers serveis de mediació familiar com a pràctica professional apareixen
a Espanya a partir dels anys 90 del segle XX, bàsicament desenvolupats des del
tercer sector. A la Unió Europea és recent la incorporació de la mediació. El
seu interès s’evidencia en la Recomanació del 21 de gener de 1998 del Comitè
de Ministres del Consell d’Europa. Reconeix l’augment dels litigis familiars i la
necessitat de millorar la comunicació intrafamiliar, i insta els estats membres a
instituir o promoure la mediació familiar, reconeixent-la com un mitjà apropiat
per a la resolució de conflictes.

A Espanya no fou fins a la dècada dels 2000, i quasi 20 anys després de la Llei
de divorci, quan s’inicia el desenvolupament normatiu autonòmic en matèria de
mediació familiar.

Catalunya fou la primera comunitat autònoma que va reconèixer i legislar la
mediació familiar mitjançant la Llei 1/2001, de 15 de marc, de mediació familiar,
com a mesura alternativa als processos judicials. La llei possibilita que un
jutge pugui adreçar les parts en conflicte a una persona i/o entitat mediadora.
Posteriorment, es va desplegar normativament en altres comunitats autònomes.

En sintonia amb les recomanacions europees, els principis ètics que inspiren
el conjunt de legislacions de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol
són la imparcialitat, voluntarietat, confidencialitat, tercialitat i neutralitat.

La mediació a Espanya centra la seva atenció en les ruptures, separacions i
divorcis. Previsiblement, igual que els països de la Unió Europea amb una major
tradició en l’ús de la mediació, aquesta es pot expandir a intervenir en altres
conflictes familiars com per exemple els de tipus intergeneracional, famílies amb
discapacitats, multiculturals, etc.

Les característiques de la mediació familiar són:

• Te caràcter voluntari i les parts poden desistir en qualsevol moment del
procés.

• És pluriparcial: el mediador no pot prendre part per una de les parts. En
alguns moments pot donar suport a una de les parts per equilibrar les forces.

• Les parts han d’acceptar i buscar acords comuns i allunyar-se dels desa-
cords.

• Els acords han de partir des de la cooperació, simetria i respecte.

• El contingut de la mediació i la documentació és confidencial i no pot
constituir-se com a prova davant un tribunal.

• En la recerca d’alternatives i acords relacionats amb les funcions parentals,
prima l’interès del menor.
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• La mediació familiar no substitueix l’àmbit judicial, el complementa. És
més econòmica que el procés judicial i té menys desgast emocional.

• Els acords adquirits al finalitzar el procés de mediació han de ser recollits
per escrit en el “contracte de mediació”, i són decisions vinculants per a les
dues parts.

Les fases del procés metodològic en la mediació es mostren a la taula 1.5.

Taula 1.5. Fases del procés metodològic en la mediació

Fase Orientacions

Fase 1: Presentació de
l’assumpte i les normes

• Suport en la presentació dels temes
• Definició del calendari de temes
• Primer acord relacionat amb l’acceptació de les regles del procés

Fase 2: Escolta de les parts • Suport i identificació de les necessitats de totes les parts
• Recollida i compartició de la informació necessària

Fase 3: Clarificació del problema • Diferència de les persones dels problemes
• Exploració de les opcions disponibles
• Definició dels interessos i les necessitats de les parts
• Desconstrucció de supòsits
Creació de noves aproximacions del problema

Fase 4: Proposta de solucions • Estimulació de les parts per prendre acords acceptables per ambdues
parts
• Construcció de noves situacions
• Sintetització d’opcions que suposen un benefici comú

Fase 5: Acord • Definició de la duració de l’acord i els criteris
• Acord del procés per a la modificació
• Memoràndum d’entesa

Desenvolupament d’habilitats de parentalitat positiva

Hi ha un interès creixent per part de diferents estats de la Unió Europea en
l’aplicació de polítiques públiques de suport a la parentalitat positiva. Les
competències parentals són les capacitats pràctiques que tenen els pares i mares
per cuidar, protegir i educar els fills assegurant-los un desenvolupament sa.

“El conjunt de conductes parentals que procuren el benestar dels menors i el seu
desenvolupament integral des d’una perspectiva de cura, afecte, protecció, enriquiment
i seguretat personal, de no violència, que proporciona reconeixement personal i pautes
educatives, i inclou l’establiment de límits per promoure el seu complet desenvolupament,
un sentiment de control de la seva pròpia vida i que puguin aconseguir les millors fites tant
en l’àmbit familiar com acadèmic, amb els amics i el seu entorn social i comunitari.”

Recomanacions del Consell d’Europa entorn la promoció de la parentalitat positiva 2006.

Annex 1.

Les competències parentals (vegeu figura 1.12) es classifiquen seguint les aporta-
cions de Barudy i Dantagnan (2010):

• Capacitats parentals

• Habilitats parentals
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Figura 1.12. Classificació de les competències parentals

Les capacitats parentals són les capacitats biològiques de què gaudim els éssers
humans com a éssers socials de tractar bé els fills. Són els recursos emotius, cog-
nitius i conductuals de què disposen els progenitors per crear vincles amb els fills
(aferrament) i poder respondre a les seves necessitats. La capacitat d’aferrament
als fills depèn tant de factors biològics com de les pròpies experiències que van
viure els pares com a fills i de factors de l’entorn, que poden ser més o menys
propícies a facilitar l’anomenat vincle.

L’empatia, entesa com la capacitat dels pares de sentir les necessitats dels fills,
està relacionada amb la vinculació afectiva. Els progenitors competents tenen la
capacitat de percebre les necessitats dels seus fills, identificant les seves expressi-
ons emocionals i gestuals. Hi ha la capacitat dels pares d’atendre adequadament
les necessitats dels fills segons les etapes de desenvolupament.

Les habilitats parentals són les habilitats dels pares i mares per exercir la seva
funció educativa i socialitzadora envers els infants. Es concreta en els models de
criança i el nivell de participació dels pares/mares en el seu entorn i xarxes socials.

Sortosament, les competències parentals es poden aprendre. Curiosament, tot i
l’elevada rellevància i el pes determinant de les famílies en les seves funcions
educatives, aquestes no sempre reben una formació específica per millorar les
competències. Una manifestació popular d’aquest fet s’evidencia quan es comenta
que els nens haurien de venir al mon amb un manual d’instruccions, fet que
evidentment no succeeix.

El Consell d’Europa estableix un conjunt de recomanacions que insten a la
promoció de la parentalitat positiva i sol·licita als governs que assumeixin mesures
legislatives, administratives i financeres adequades en pro de la parentalitat
positiva. En molts països europeus han sorgit iniciatives de suport a la parentalitat,
però encara són pocs els que fan propostes ambicioses en aquest sentit.

Familias en positivo

Per aprofundir més en la parentalitat positiva, consulteu: familiasenpositivo.org.

Familias en positivo és una plataforma impulsada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb l’objectiu de promoure
l’exercici positiu de la parentalitat i reforçar el suport de la parentalitat positiva en les
polítiques i serveis públics dels governs locals i teixit associatiu.

Espanya ha creat material i formació per a professionals i promou la recerca, les
publicacions i les conferències de la parentalitat positiva.
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A Catalunya s’ha fet també formació dirigida als professionals, i es realitza també
formació per a grups de pares i mares. Actualment, hi ha una diversitat de
programes d’educació per a mares i pares, amb l’objectiu de millorar les seves
competències parentals. Es dona un salt qualitatiu i quantitatiu, atès que la mateixa
administració pública (des de serveis socials, a l’àmbit educatiu, de salut, etc.)
es fa ressò de la necessitat d’implantació i aplicació dels anomenats programes
d’educació per a mares i pares.

Els elements innovadors de la parentalitat positiva cal tenir clars els factors
fonamentals que la integren, representats a la figura 1.13.

Figura 1.13. Factors fonamentals de la parenta-
litat positiva

Les competències parentals són les exercides principalment pels progenitors i
depenen en gran part de les seves habilitats i capacitats parentals. A més de les
competències parentals, s’hi inclouen les necessitats del mateix infant, així com
el context psicosocial on es desenvolupa la família.

La Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides de 1989, a més de reco-
neixer els drets bàsics dels infants com són la protecció davant els maltractaments,
la salut, l’educació..., va un pas més enllà i entén l’infant com a subjecte actiu de
dret, atorgant-li un estatus de persona autònoma amb capacitat de decisió per si
mateixa, integrant drets fonamentals com el dret d’opinió i participació.

Entre les necessitats evolutives i educatives hi ha els diferents períodes de
creixement. Les necessitats que han de satisfer els pares en relació a un nadó
són essencialment diferents que en l’etapa adolescent. Entorn les necessitats
diferencials s’hi inclouen aquells infants que pateixen, per exemple, malalties
cròniques que precisen d’una atenció extraordinària, els que tenen problemes
de salut mental o alguna capacitat diferencial. Afrontar la tasca educativa dels
progenitors en presència de necessitats diferencials suposa en principi un major
estrès per a la família que els professionals d’intervenció en famílies han de tenir
present.
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El model d’anàlisi per la parentalitat positiva és fonamenta en el model
ecològic, que posa èmfasi en el context. L’exercici de la parentalitat no
depèn exclusivament dels progenitors, sinó que es desenvolupa en un context
determinat. Hi són presents altres factors com les necessitats de l’infant i
l’entorn psicosocial, que representa el context.

El context psicosocial fa referència a les condicions de l’entorn familiar, acceptant
que depenent com siguin poden facilitar o dificultar la tasca educativa dels
progenitors. Exemples de la influència del context són: integració social de la
família o família amb risc d’exclusió social, tipus de relació que manté la família
amb l’escola, xarxa familiar àmplia i competent de suport, disposició de recursos,
serveis públics en benefici de la família, etc.

En la disposició de recursos i serveis de caràcter públic s’inclou la responsabilitat
de les institucions, mitjançant les respectives polítiques familiars, de facilitar i
garantir la tasca dels pares i mares. Una adequada conciliació familiar laboral,
l’accés a les escoles bressol, els programes de formació per a mares i pares són
exemples del rol de les institucions públiques.

La parentalitat positiva situa l’infant en el cercle central d’atenció en l’àmbit
familiar integrant l’interès superior de l’infant com a dret fonamental a atendre i
garantir. L’interès superior de l’infant és un concepte triple: és un dret, un principi
i una norma de procediment.

• Dret: el seu interès superior és una consideració preferent si s’han de
sospesar diferents interessos per decidir entorn una qüestió que li afecti.

• Principi: si una disposició jurídica admet més d’una interpretació, s’esco-
llirà la que satisfaci de forma més efectiva el seu interès.

• Norma de procediment: sempre que s’hagi de prendre una decisió que l’a-
fecti, el procés ha d’incloure l’estimació de possible repercussions d’aquesta
decisió en l’infant.

Els contextos psicosocials de les famílies són variats i sovint hi ha factors de risc i
factors de protecció. Vegeu a la taula 1.6 un llistat de factors de risc i de protecció
pertinents, especialment si els subjectes a intervenir són famílies en risc d’exclusió
social.

Taula 1.6. Factors de protecció i factors de risc, relacionats amb el context

Factors de protecció Factors de risc

Família • Calidesa i suport
• Afecte i confiança bàsica
• Estimulació apropiada i suport escolar
• Estabilitat emocional dels pares
• Altes expectatives i bona supervisió de
normes clares
• Relacions positives amb la família
extensa

• Pobresa crònica i atur
• Mare amb nivell educatiu baix
• Desorganització domèstica
• Conflicte i/o violència de parella
• Toxicomanies
• Pare amb conducta antisocial i/o
delinqüència
• Pares amb malalties mentals
• Pares que usen el càstig físic
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Taula 1.6 (continuació)

Factors de protecció Factors de risc

Iguals • Participació en activitats d’oci
constructiu
• Bona relació amb companys/es que
respecten les normes
• Assertivitat i comunicació interpersonal

• Companys/es amb conductes de risc,
problemes de drogues i conducta
antisocial
• Aïllament social
• Influenciable per la pressió del grup

Escola • Bon clima escolar amb normes clares i
vies de participació
• altes expectatives sobre l’alumnat
• Oportunitats per participar en activitats
motivadores
• Tutors/es sensibles que aporten models
positius

• Manca de cohesió entre professors/es i
alumnes
• Manca de relacions entre família i
escola
• Escola poc sensible a les necessitats
de la comunitat
• Classes amb alumnes amb elevat
fracàs escolar i conductes de risc

Comunitat • Barris segurs i amb habitatge apropiats
• Relacions de cohesió entre veïns/es
• Organització de la comunitat centrada
en valors positius
• Polítiques socials que donin suport a
l’accés de recursos de suport a les
famílies
• Activitats de participació en la
comunitat

• Violència i inseguretat
• Dotació precària de recursos i
equipaments
• Barris massificats i sense identitat
• Ocupació parental amb horaris
extensos
• Entorn amb prejudicis, intolerància i
actituds de rebuig

Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak i Hawkins (2004)

Considerant cada un d’aquests factors, s’analitza si la presència de factors de
protecció compensa els factors de risc i com es poden potenciar. Davant la
impossibilitat de superar la totalitat dels factors de risc del context, reconèixer
i potenciar els factors de protecció és un àmbit de treball familiar desitjable i
rendible professionalment.

Entre les propostes derivades de la recomanació del Consell d’Europa en matèria
de parentalitat positiva, hi ha els programes d’educació parental. Una adequada
formació per a pares i mares augmenta les seves competències i exerciran la seva
parentalitat de forma més positiva. Diferents estudis i recerques en aquest àmbit
posen de manifest que el mètode grupal és el més eficient alhora de treballar i
capacitar als pares/mares.

Les competències parentals basades en la parentalitat positiva es fonamenten en:

• Establir vincles afectius i càlids amb els fills/es.

• Facilitar un entorn estructurat amb normes i valors clars i adequats.

• Estimular als infants, donant-los suport i guiatge en l’educació formal/infor-
mal.

• Reconèixer i mostrar interès pel món dels fills/es.

• Capacitar als pares/mares, sent adaptables a les diferents edats i canvis
fills/es.

• Garantir la no violència. No emprar cap forma de violència contra els
fills/es.

Els diferents programes grupals d’educació parental, en l’elaboració del material
i el contingut, es basen i integren aquests principis. El conjunt de propostes
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desenvolupades entorn de programes d’educació per a mares i pares amb l’objectiu
de millorar les seves competències parentals, es poden classificar en dos grans
blocs:

• Programes de formació per a mares i pares. Son programes d’accés univer-
sal, dirigit al conjunt de pares/mares i de caràcter preventiu. Les accions van
dirigides a proporcionar informació, assessorament, prevenir problemes,
etc. Es realitzen un conjunt de sessions amb un mateix grup reduït, on
aquests poden decidir entorn els temes a debatre, intentant cercar solucions
o millorar les seves actuacions com a pares/mares. Exemples: Créixer amb
tu i Aprendre amb tu, Escoles de pares, cursos que ofereixen informació de
cures prenatals a mares primerenques, etc. Aquests s’organitzen a l’àmbit
municipal i als centres educatius.

• Programes d’intervenció familiar. A diferència dels anteriors, aquests són
d’accés limitat. Van dirigits a famílies que presenten problemes específics
i que per circumstàncies diverses no exerceixen les seves competències
parentals de forma sana i/o positiva, com per exemple les famílies amb
presència de factors de risc (per exemple, famílies desafavorides socialment,
amb entorns socials i comunitaris deprimits). La intervenció en famílies
en risc d’exclusió social ve determinada prèviament per una valoració i
observació dels principals dèficits com també potencialitats. És important
el treball en xarxa (família, escola, comunitat, xarxa social ...). Conèixer
els recursos de la pròpia comunitat per dinamitzar-los i actuar de forma
coordinada. Exemples: programes dirigits a pares i mares amb nivell
educatiu baix, programes per a la prevenció del maltractes i/o de violència
juvenil, programes per pares i mares adolescents... Es pot combinar també
la metodologia de grup amb la intervenció individual/familiar. De vegades
pot haver-hi famílies que participen en un programa grupal i alhora gaudei-
xen d’intervenció individual/familiar per atendre de forma més intensiva i
especialitzada les situacions de risc i llurs limitacions/potencialitats.

1.2 Espais, recursos i temps de la intervenció

Les accions dutes a terme pels professionals d’intervenció en famílies s’han
d’organitzar i concretar en la selecció dels espais d’intervenció, els recursos
disponibles i la seva temporalitat.

1.2.1 Espais

Els espais de la intervenció estan condicionats tant pels objectius com per les
activitats i accions. En els casos en què calguin accions de tipus formatiu a
pares i mares, i s’opti per una metodologia grupal amb altres pares i mares de
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característiques similars, es necessita una instal·lació adequada (sala de reunions,
aula taller... ), preferiblement en un recurs proper i de referència del mateix entorn
social de les famílies (àmbit de salut, de serveis socials, centres cívics, escoles...).
Per abordar temes més personals d’algun membre de la família, les institucions
públiques i els equipaments de serveis socials disposen de despatxos habilitats on
es poden fer entrevistes individuals. Cal tenir present que sovint en les entrevistes
individuals hi ha també els infants, motiu pel qual és aconsellable preveure-ho i
disposar d’alguns jocs i/o entreteniments didàctics.

Els avantatges dels espais més institucionals són el major control de la situació per
part del professional, gràcies al propi marc normatiu.

En la intervenció en famílies sovint s’intervé en el mateix domicili familiar, possi-
bilitant una observació in situ de les dinàmiques internes familiars (organitzatives,
d’espais, relacionals...) per poder detectar situacions de risc i permetre l’establi-
ment d’un vincle de relació propici entre professional i família. Sempre cal tenir
present que és la casa de la família, i això requereix una actitud respectuosa i
càlida, conservant certa distància professional, evitant els amiguismes excessius
que poden desdibuixar la nostra tasca.

En funció de l’entorn de les famílies i del barri d’intervenció, es disposa d’una
major o menor dotació d’espais.

1.2.2 Recursos

Els professionals d’intervenció en famílies són el principal i més rellevant recurs
per generar canvis en el si de la família. L’establiment d’un vincle positiu, honest
i proper entre el professional i la família és el punt de partida i de treball que
condiciona l’èxit de les actuacions.

Treballar per a i en benefici de les persones requereix d’una sèrie d’habilitats
personals, socials, educatives i relacionals. Les qualitats més significatives són:

• Ser pacient. Respectar els diferents tempos de les persones i famílies.

• Ser respectuós. Saber i mantenir les formes.

• Tenir capacitat d’adaptació a diferents situacions.

• Ser empàtic amb situacions alienes.

• Ser comprensiu i mantenir una actitud d’escolta activa.

• Ser proactiu. Tenir iniciativa.

• Mostrar capacitat de gestió i resolució de conflictes.

• No emetre judicis de valor ni qüestionar. Actuar sense prejudicis

• Mostrar positivisme i realisme en la fixació de metes i objectius.
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A més dels recursos professionals propis i els propis del servei on es desenvolupen
les accions i activitats, els tècnics d’integració social necessiten fer una mirada a
la xarxa social més ampla, potenciant el treball en xarxa, per establir actuacions
coherents i intervencions conjuntes d’actuacions.

El sistema català de serveis socials recomana aquesta mirada més comunitària, per
reconèixer que la intervenció individual i familiar s’ha de complementar tenint en
compte els recursos i les xarxes socials del territori i barri.

1.2.3 Temps

El factor temps en la intervenció en famílies s’ha de contemplar des de diferents
perspectives:

• Evitar la cronicitat dels problemes. Una demora temporal en la intervenció
de la família, facilita una major cronicitat i un agreujament.

• Determinar la durada del pla d’atenció familiar. Donada la gran variabilitat
de famílies, com de les seves problemàtiques i recursos, és difícil establir
un temps mig previ d’intervenció.

Hi ha cert consens a establir com a termini màxim de 18 mesos per començar
a produir-se canvis significatius i positius. Si transcorregut aquest temps no
es produeixen, és necessari replantejar-se la intervenció i reformular-la. La
periodicitat d’intervenció varia en funció de la intensitat de la problemàtica
familiar: pot ser de tipus setmanal (intensitat elevada intervenció), quinzenal
(intensitat mitjana) o mensual (intensitat baixa d’intervenció).

La periodicitat es va revisant en funció del progrés de la família i els resultats que
es van assolint parcialment.

• Per la durada de les sessions / activitats / accions. Els programes d’educació
parental quan es fan en grup tenen una durada mitjana de 2 hores i un nombre
de sessions que pot oscil·lar entre 6 i 10, de mitjana. La periodicitat pot ser
setmanal, quinzenal o mensual.

• Per les persones dependents i/o amb manca d’autonomia funcional. Els
serveis d’atenció domiciliària atenen a les persones dependents en funció
del suport necessari per a les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).
Ajuden a organitzar per tasques precises (suport higiene personal) amb un
temps predeterminat (1 hora diària) i revisable (en funció de si augmenta el
seu nivell i valoració de la dependència).
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1.3 Respecte per les decisions de cada membre de la família

El respecte per les decisions de cada membre de la família és un dret i llibertat
fonamental recollit en l’article 8 de la Llei de serveis socials que els professionals
de la intervenció han de garantir en la seva praxi, concretament quan fa esment
de garantir la seva autonomia. Respectar les seves decisions suposa reconèixer i
garantir la citada autonomia.

El respecte és la base de la intervenció. Cal respectar, escoltar i acollir totes i
cada una de les decisions de la família i, sobretot, no jutjar. Sols des d’aquesta
perspectiva, es pot contribuir a un canvi significatiu i real en famílies subjectes
d’intervenció.

El rol de la família en totes i cada una de les fases d’intervenció és fonamental:
des de la valoració, definició dels objectius, pla de treball familiar, activitats i
avaluació. La participació de la família és la base del respecte a les seves decisions.
El respecte de les decisions també té un límit infranquejable, i és que no suposin
un perjudici cap als més vulnerables, com els infants i les persones dependents i/o
amb manca d’autonomia. Quan les famílies presenten indicadors de risc en relació
als infants, el seu abordatge professional no pot ser qüestionat amb arguments de
respecte a l’atenció no competent dels pares i mares.

Hi ha situacions senzilles des de la perspectiva del professional que quan es
traslladen a les famílies generen problemes ètics complexos. Un exemple és una
persona dependent, que viu sola i que gaudeix d’unes hores de servei d’atenció
domiciliària (SAD) amb una treballadora familiar però això és insuficient per
garantir les seves activitats bàsiques de la vida diària (AVBD). Des dels serveis
socials, es valora que el millor recurs és una residència. Però que succeeix si
la persona no vol ingressar en una residència? Com es respecta la seva decisió
i, alhora, garantir una atenció social de qualitat? La resposta no és senzilla.
Per debatre aquest i altres dilemes ètics és necessari un debat entre els equips
professionals. La intervenció social en famílies no està exempta d’aquests i altres
dilemes que planteja la praxi quan no coincideix amb les decisions de la família.

Hi ha propostes rellevants per poder facilitar el debat, com són els espais de
reflexió ètica. Aquests espais, de caràcter voluntari, estan composats per diferents
professionals (caràcter interdisciplinari) i al servei de les persones que participen
en la intervenció social, siguin els professionals, persones destinatàries del servei,
associacions i institucions que hi participin.

El desenvolupament de l’ètica té com a finalitat aconseguir l’efectiu respecte dels
drets de les persones, la promoció dels valors democràtics, l’enfortiment ètic de la
societat civil i les bones actituds. Els professionals han d’orientar la seva activitat
de manera que es garanteixi la dignitat de les persones, el seu benestar i el respecte
a l’autonomia i intimitat.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies gaudeix d’un Comitè d’Ètica
dels Serveis Socials de Catalunya, que assessora la presa de decisions en l’àmbit
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Els serveis socials bàsics
inclouen els equips bàsics,

els serveis d’ajuda a
domicili i de teleassistència i

els serveis d’intervenció
socioeducativa no

residencial per a infants i
adolescents.

dels serveis socials a totes les persones i entitats implicades en serveis d’interven-
ció social i actua, com a generador de coneixement i de bones pràctiques.

1.4 Equip interdisciplinari com a base de la intervenció en la família

Un equip interdisciplinari és un conjunt de professionals que provenen de diferents
disciplines i que estan especialitzats en diferents camps. Cada membre aporta al
seu conjunt habilitats i coneixements propis de la seva especialització i, alhora, es
complementa amb la resta.

Les característiques d’un equip interdisciplinari són:

• Comparteixen espais de treball per facilitar les interaccions amb l’equip i
poder intercanviar coneixements i habilitats necessàries.

• És necessari un grau d’implicació i participació dels seus membres, per
optimitzar el rendiment i aconseguir els objectius comuns.

• Es prenen decisions conjuntament.

• S’assumeixen responsabilitats conjuntament.

• Es generen fluxos de comunicació enriquidors i els seus membres intercan-
vien opinions de forma constructiva.

Perquè els equips interdisciplinaris funcionin i puguin treballar amb uns objectius
comuns tots els seus membres han de cooperar.

En la intervenció en famílies, atesa la diversitat i complexitat de problemes
que poden afectar les famílies així com la seva interrelació, és necessària la
configuració de diferents perfils professionals per afrontar-los. La concepció en
la intervenció en la famílies amb risc d’exclusió social i/o disfuncionals requereix
un equip interdisciplinari per poder oferir una atenció integral i incloure diferents
àmbits (intervenció socioeducativa, salut, serveis socials, ...)

No és la suma dels diferents perfils professionals el que defineix els equips
interdisciplinaris, sinó la capacitat dels membres de treballar amb uns objectius
comuns, de forma col·laborativa. En funció dels problemes a abordar de la família
i de l’àmbit d’intervenció, s’estableixen uns tipus de perfils professionals que han
de constituir els equips interdisciplinaris.

Els serveis socials bàsics de Catalunya estan dotats d’un equip multidisciplinari
que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinària. Les categories
professionals més habituals que integren els equips multidisciplinari dels serveis
socials bàsics són:

• Treballador/a social: habitualment és el professional de referència que té
les funcions de canalitzar les diverses prestacions que la família necessita,
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vetllar per la globalitat de les intervencions i per la coordinació entre els
equips professionals de serveis socials i altres xarxes de benestar social
(salut, educació...) i afavorir la presa de decisions i agilitzar-les.

• Educador/a social: aquesta figura intervé en les famílies amb infants i en risc
d’exclusió social. És un professional d’acció directa que intervé amb el nucli
familiar, preferentment al propi domicili. La seva tasca és educativa i intervé
amb els pares/mares per millorar les seves competències parentals i alhora
ha de vetllar per disminuir els indicadors de risc dels infants i potenciar-ne
els de protecció.

• Educador/a d’entorn: l’educador/a d’entorn és el professional que intervé
en l’entorn social i comunitari on està adscrit els serveis socials (barri,
poble, comunitat...). L’entorn és un dels tres eixos bàsics que és fonamenta
la parentalitat positiva, d’aquí la seva rellevància en la seva acció que és
directa i alhora preventiva. La seva tasca és dinamitzar diferents col·lectius
i apoderar-los, donant-los estratègies i vehicular-los a serveis i recursos
socials i normalitzats, facilitant la seva integració. Treballa habitualment
amb grups de joves, col·lectius amb risc d’exclusió social, etc.

• Psicòleg/òloga: pot complir diferents funcions en l’equip interdisciplinari.
És habitualment el seu rol de suport en les intervencions de les famílies,
orientant i donant suport als tècnics d’intervenció directa, com els treballa-
dors/es socials i/o educadors/es. També fan funcions d’atenció directa amb
famílies, desenvolupant intervencions terapèutiques, i sovint donen suport,
orientació i formació al propi equip multidisciplinari.

• Treballador/a familiar: desenvolupa atenció directa a les famílies, i en el seu
propi domicili. El seu objectiu és afavorir una millor qualitat de vida de les
persones ateses. Desenvolupa activitats pròpies de les activitats bàsiques
de la vida diària (higiene, mobilitat...) de les persones dependents que
resideixen al domicili. Entre les seves funcions, les treballadores familiars
poden també atendre famílies que els falta l’atenció necessària en situacions
de crisi o risc com a conseqüència de problemes familiars.

• Tècnic/a integrador/a social: en l’àmbit dels serveis socials públics, aquest
perfil és el professional del servei de centre obert: servei d’intervenció
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
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2. Seguiment de la intervenció en el si de la família

Durant la implementació del pla de millora és necessari establir un procediment
d’avaluació i seguiment de la intervenció, amb l’objectiu de conèixer si els
objectius són assolits i els canvis generats són els esperats. Cal veure si són
assumits i integrats per la família i si tenen un caràcter estable. També es busca
saber si han sorgit noves problemàtiques i com la família ho ha afrontat.

2.1 Avaluació de progressos i presa de decisions

La intervenció en el si de la família té per objectiu millorar les condicions dels seus
membres. Des d’aquesta perspectiva, l’eficàcia de la intervenció s’ha de valorar
tant en la resolució concreta i específica del problema que ha generat la intervenció
com també en l’augment de la capacitat del grup familiar per fer-se càrrec i superar
noves dificultats.

Tot i que les fases del procés d’intervenció tenen una evolució cronològica,
no s’han d’interpretar de forma rígida perquè són dinàmiques i contínuament
avaluables.

L’avaluació apareix en diferents fases de la intervenció:

• En la fase de valoració, el professional avalua si es donen les condicions
mínimes per a una col·laboració positiva i si aquesta col·laboració va de
menys (en el supòsit que inicialment no fos sincera) a més.

• En la definició d’objectius s’avalua tant la implicació de la família com la
seva capacitat de canvi.

• En el pla de millora, és necessari avaluar si els indicadors per valorar
la consecució dels objectius s’han complert en la seva totalitat i temps
previstos.

• Al final de la intervenció es valora si la família ha generat els canvis
necessaris per garantir l’estabilitat i el benestar familiar desitjable. Si la
resposta és positiva, es dona per finalitzada la intervenció. Si és negativa,
convé fer una revisió i prendre noves decisions.

L’avaluació posibilita fer una valoració del servei i posibilita la presa de decisions
dels professionals per tal de millorar la intervenció social sobre les persones ateses.
Les intervencions familiars sovint són complexes i mouen emocionalment tant la
família com el personal tècnic. És necessari acompanyar i donar suport al mateix
professional tant emocionalment com en les seves habilitats i destreses. Una forma
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d’avaluar competentment la intervenció del professionals és que disposin d’un
supervisor o coordinar extern i expert per fer una reflexió crítica de les seves
intervencions i aprendre permanentment.

L’avaluació ha de posibilitar:

• Establir les necessitats que presenten les famílies i els seus membres i ha de
premetre obtenir una valoració global de la intervenció realitzada.

• Recollir els canvis detectats en la familia i els seus membres durant el
període d’execució del pla de millora. Els canvis produïts, ja siguin positius
o negatius, s’hauran de plasmar en el document d’avaluació.

• Possibilitar que a partir dels resultats obtinguts en el document d’avaluació,
l’equip interdisciplinari prengui decisions si la linia d’actuació s’ajusta a les
necessitats actuals o cal introduir modificacions.

• Informar els membres de les families de l’evolució i fer-los partícips de la
presa de decisions de possibles canvis en el pla de millora.

2.2 Paper de la família en el procés de control i seguiment

Els canvis que es volen generar en la intervenció a l’àmbit familiar requereixen
un temps per a la seva implementació i és la família qui ha d’anar assumint i
integrar les metes prefixades. La implicació de la família és cabdal en l’èxit
de la intervenció. Els membres de la família han de sentir-se els protagonistes,
responsables de la seva evolució i progrés.

Les relacions professionals–família en un context de control poden generar re-
sistència per part de la família. Aquest és un repte tant quotidià com comú en
la majoria d’intervencions en famílies disfuncionals. Transformar la mesura de
control en suport i ajuda suposa una destresa i habilitats professionals relacionals
basades a generar un ambient de confiança amb la família.

El paper de la família en el procés de control i seguiment de la intervenció s’ha
de centrar en l’assumpció dels seus propis compromisos i l’avaluació crítica. La
família pot identificar de forma conjunta amb els professionals les principals
dificultats en l’assoliment dels objectius, les metes més fàcils i les més difícils.
La família ha d’anar descobrint, amb l’acompanyament professional, les seves
dificultats com també les seves potencialitats. Producte d’aquesta anàlisi crítica i
amb l’acompanyament professional, es poden adequar i redissenyar.

A mesura que la família va assumint els objectius, augmenta la seva autoconfiança,
dota de sentit la pròpia intervenció i s’apodera en quant a les seves capacitats de
modificació i canvi.
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2.3 Moment i seqüència de les activitats d’avaluació

“L’avaluació és una forma d’investigació social aplicada, sistemàtica, planificada i dirigida;
encaminada a identificar, obtenir i proporcionar de manera vàlida i fiable, dades i informació
suficient i rellevant en que sustentar un judici entorn del mèrit i el valor dels diferents
components d’un programa (tant en la fase de diagnòstic, programació o execució), o d’un
conjunt d’activitats específiques que es realitzen, s’ha realitzat o es realitzaran, amb el
propòsit de produir efectes i resultats concrets; comprovant l’extensió i el grau en que els
anomenats assoliments s’han produït, de forma que serveixin de base o guia per prendre
decisions racionals i intel·ligents entre conjunt d’accions, o per solucionar problemes i
promoure el coneixement i la comprensió dels factors associats a l’èxit o al fracàs dels
seus resultats.”

E. Ander-Egg (2000). Metodología y práctica de la animación sociocultural.

L’avaluació és un procés continu de valoració de l’eficàcia del programa.

L’avaluació és l’element clau per tal d’ajustar la intervenció. Es produeix en totes i
cada una de les fases de la intervenció. Avaluar és un procés sistemàtic, planificat
i rigorós de recollida d’informació que permet emetre un judici de valor i prendre
decisions per aconseguir els objectius de millora proposats (vegeu taula 2.1)

Taula 2.1. Continguts del document de l´avaluació del pla de millora

Necessitat detectada Descripció de la necessitat per la qual es demana el pla de millora.

Destinataris Nom i cognoms de les persones que formen el nucli familiar.

Professionals Nom i cognoms dels professionals implicats i camp professional.

Objectius Objectius establerts al pla de millora.

Actuacions Actuacions que es duran a terme per assolir els objectius.

Indicadors d’avaluació i
resultat

Enunciats dels resultats d’avaluació associats als objectius establerts.

Resultats d’avaluació Resultats i conclusions de l’anàlisi dels resultats que ha de permetre pendre
decisions sobre noves línies d’actuació si s’escau o tancar del tot l’actuació.

Hi ha tres moments determinants de l’avaluació:

1. Avaluació inicial: es produeix a l’inici de la intervenció i és sobre la qual
es sustenta el pla de millora.

2. Avaluació de seguiment: es porta a terme paral·lelament al procés d’in-
tervenció. L’objectiu es confirmar que els processos de canvi i millora en
benefici de la família es van assolint o si, pel contrari, és necessari fer un
replantejament i/o modificar les intervencions i/o flexibilitzar els tempos de
la intervenció. Durant l’avaluació de seguiment es fixen diferents períodes
de revisió (setmanals, quinzenals o mensuals) d’acord amb diferents factors:
àrea a treballar, caràcter més o menys urgent de la intervenció, nivell de
cronicitat de la situació problemàtica... Cal recollir la següent informació:

• Temporalitat de la intervenció global
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• Nombre total d’intervencions amb la família i durada d’aquests

• Activitats de gestió amb altres professionals: durada i freqüència

• Activitats de supervisió

• Altres recursos externs assignats a la família com per exemple, serveis
d’orientació laboral; activitats extraescolars pels infants...

• Objectius proposats pels professionals, grau d’assoliment i valoració
qualitativa:

– Objectius assolits
– Resultats parcialment suficients
– Resultats parcialment no suficients
– Objectius no assolits

3. Avaluació final: abasta dos aspectes, la determinació del grau d’assoliment
dels objectius i si el disseny i la implementació de la intervenció han estat
correctes, els instruments emprats han estat els adequats i el diagnòstic ha
estat correcte. Es fa una avaluació dels resultats finals en relació amb:

• Grau d’assoliment dels objectius finals del pla de millora (objectius
assolits, parcialment assolits, no assolits)

• Canvis significatius en la dinàmica familiar

• Grau de resolució dels problemes presents en les famílies a l’inici de
la intervenció

• Motiu de la finalització de la intervenció

• Recurs de suport necessari per la família, a la finalització de la
intervenció

Una avaluació final positiva suposa la resolució dels problemes de la família que
van originar la intervenció. El nivell de gravetat i complexitat de la situació famili-
ar que ha originat la intervenció, el procés d’implicació i els canvis assolits per la
família són factors a tenir presents a l’hora de fer l’avaluació final. L’experiència
professional posa de manifest que sovint la família no assoleix la totalitat dels
objectius plantejats, sinó que només assoleix només una part dels objectius.

Una avaluació final negativa suposa que no s’ha produït una millora substancial
de la situació familiar i que és necessària una avaluació autocrítica de l’equip
d’intervenció interdisciplinari entorn els motius que han originat el fracàs, així
com la inclusió de la pròpia família per fer un balanç conjunt entorn a les dificultats
trobades. En aquests casos, es pot replantejar el conjunt de la intervenció o
valorar la derivació i inclusió d’un equip especialitzar extern davant la detecció,
per exemple, de patologies severes on la presència d’un trastorn de salut mental
d’un dels progenitors dificulta l’adquisició d’habilitats parentals.

Davant les dificultats que presenta la intervenció en situacions de cronicitat, el
professional pot reaccionar amb resignació i pessimisme qüestionant tant les seves
capacitats com les possibilitats de canvi de la família. Una forma d’afrontar cons-
tructivament aquests i altres problemes específics dels qui fan de la intervenció en
famílies la seva professió és el treball en equip i la supervisió.
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2.3.1 Supervisió

La supervisió és un procés de seguiment, observació i reflexió regular del procés
d’implementació del pla de millora amb l’objectiu de fer ajustaments en el pla
inicial. Els objectius de la supervisió en el procés d’intervenció familiar són
avaluar el pla d’intervenció, així com valorar la intervenció i els seus objectius.
Els objectius de la supervisió dirigida als professionals en forma d’assessorament
i suport són la millora de les seves competències i habilitats personals.

La supervisió permet al professional ser més objectiu, fer una gestió més eficient
de les tensions emocionals, afrontar situacions de bloqueig o evitar prendre
decisions errònies davant de situacions greus i a l’hora. Té un component de suport
als professionals en les seves tasques i a la coordinació del treball en equip.

És aconsellable mantenir-la al llarg de tot el procés, de forma periòdica i constant
(un cop cada mes, per exemple).

2.4 Selecció i elaboració dels intruments d’avaluació

Els instruments d’avaluació són els recursos que empren els professionals per re-
gistrar la informació i les dades significatives de la intervenció familiar. Permeten
sistematitzar i optimitzar la feina.

Per poder seleccionar els instruments més adequats per registrar la informació, cal
fer-se les preguntes següents:

• Quina informació necessito?

• Per què i per a qui s’avalua?

• Quins són els factors i/o àmbits a avaluar?

• De quins recursos i temps disposo?

• En quin moment es realitzarà?

• Qui recollirà la informació?

La selecció dels instruments d’avaluació correspon al propi equip interdisciplinari.
Els professionals poden optar també per elaborar instruments d’avaluació propis
que permeten adaptar-se a les necessitats i especificitats del servei o projecte, a fi
de disposar de suports per obtenir informació, sistematitzar i organitzar el treball
de forma operativa.

En la fase d’implementació, i en base a les tècniques i/o activitats emprades
(entrevista, visita domiciliària, mediació familiar, activitats d’intervenció per
l’adquisició de competències parentals...), hi ha diferents instruments d’avaluació.
Els més significatius són:
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• Entrevista de seguiment i/o d’avaluació final

• Observació: diari de camp

• Qüestionari

• Registre de coordinacions professionals: internes i externes

2.4.1 Entrevista de seguiment i/o d’avaluació final

L’entrevista de seguiment i/o d’avaluació final són dues tipologies d’entrevista es-
pecialitzada d’intervenció. L’objectiu és intervenir i, alhora, avaluar l’assoliment
dels objectius (seguiments i/o finals) del pla de millora.

Model d’entrevista de seguiment i/o d’avaluació final

Data

Hora

Entrevista dirigida a:

Assistents

Grau d’assoliment dels objectius temporals (seguiment i/o finals) del pla de millora

• Objectius assolits

• Objectius parcialment assolits

• Objectius no assolits

Valoració de la família dels motius d’haver assolit (o no) els objectius

• Objectius assolits de menor a major dificultat i motius associats argumentats

Propostes de la família davant la resolució dels problemes que van originar la
intervenció

2.4.2 Observació

L’observació és un dels instruments més emprats per obtenir informació i avaluar
la intervenció amb la família. Els àmbits d’intervenció com les habilitats i les
capacitats parentals i les dinàmiques relacionals que es produeixen en la família
precisen aquest instrument i permeten al professional observar in situ les relacions
entre pares i fills/es en un entorn propi com és el seu domicili.

Una observació competent suposa gaudir de certes habilitats, coneixements i
actituds (interès autèntic, respecte, paciència i objectivitat) que s’adquireixen
gradualment en la pràctica professional.

Per a l’observació s’han de tenir en compte els següents aspectes:
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1. Establir i delimitar clarament l’objecte d’observació.

2. Identificar i delimitar els escenaris observació.

3. Fixar i distribuir els temps d’observació.

Hi ha diferents tècniques d’observació. Una de les més populars el diari de camp,
però també les fitxes de seguiment i els informes periòdics.

Diari de camp

El diari de camp és un instrument d’ús personal que utilitza el professional on
registra fets, fenòmens, situacions percebudes i/o executades en la família al llarg
de la seva intervenció.

Aquest diari ha de ser un instrument pràctic per al professional i ha de contenir:

• Data i hora

• Dades bàsiques de la família

• Àmbits de treball/objectius a treballar

• Desenvolupament de la intervenció

• Observacions i impressions

Un dels valors del diari es que possibilita una constant reflexió professional, ja
que permet incloure comentaris personals, opinions i hipòtesis durant tot el procés
d’intervenció.

2.4.3 Qüestionari

El qüestionari és un instrument utilitzat per obtenir dades senzilles mitjançant l’e-
laboració i aplicació d’un conjunt de preguntes estandarditzades a un determinat
nombre de persones. Les preguntes dels qüestionaris han de formular-se de forma
clara i senzilla, a fi d’evitar interpretacions errònies i facilitar la tabulació de les
respostes.

S’ha de garantir l’anonimat i la confidencialitat, fet que permet una major llibertat
de resposta dels subjectes enquestats. L’objectiu no és valorar l’opinió d’una
família, sinó d’un grup de famílies, ponderant una valoració global.

En funció de la finalitat i el disseny, els qüestionaris permeten mesurar:

• Nivell de satisfacció del servei / recurs / programa

• Adequació del servei / recurs / programa als seus objectius originals
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• Coneixement de primera ma i de forma crítica, la valoració dels usuaris/fa-
mílies

• Incorporació de propostes de millora i/o modificació basades en l’avaluació
dels propis subjectes

Habitualment s’inclouen a l’inici preguntes de tipus sociodemogràfic: sexe, edat,
nivell educatiu... Permeten descriure globalment el grup de persones que ha con-
testat el qüestionari. El tipus de preguntes poden ser obertes (sense predeterminar
les respostes) i tancades (predeterminant les possibles respostes). És recomanable
que la quantitat de preguntes no superi les 30 i que la durada per contestar-lo no
excedeixi els 30 minuts.

Cada servei, recurs i/o programa, pot elaborar un model d’enquesta, coexistint
una gran diversitat de models. Vegeu com a exemple un model d’enquesta per
a programes de formació per a mares i pares que pretén incorporar aspectes de
la parentalitat positiva en la criança dels fills i filles. Aquesta s’aplicarà un cop
finalitzar el programa i havent rebut la formació.

Model d’enquesta per a programes de Formació per a mares i pares

Sexe

Edat

Nivell educatiu

Tipologia de família

Nombre de fills/es i edats

Valoració del contingut de les sessions

• En general, els heu trobat interessants? (Valoreu de l’1 -gens interessant- al 5 -molt
interessant.)

• Quina sessió recordeu especialment? (Cal mostrar els enunciats de cada sessió per facilitar
la resposta). Per què? Justifiqueu la resposta.

Valoració de l’espai, la durada i la temporalitat de les sessions

• En general, l’espai ha estat correcte? (ubicació, tipus d’espai...) (Encercleu la resposta.) Sí /
No

– Especifiqueu el motiu de la resposta:

• En general, la durada de les sessions ha estat adequada? (1 hora i 30 minuts) (Encercleu la
resposta.) Sí / No

– Especifiqueu el motiu de la resposta:

• En general, la temporalitat del programa ha estat adequada? (nombre de sessions totals del
programa) (Encercleu la resposta.) Sí / No

– Especifiqueu el motiu de la resposta:

Valoració de la metodologia emprada (dinàmiques de grup variades: pluja idees, vídeos
simulats, jocs de rol...)
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• La metodologia ha estat correcta, diversa i adequada per facilitar l’adquisió dels
coneixements? (Encercleu la resposta.) Sí / No

Valoració del dinamitzador/a del grup

• Ha facilitat en tot moment l’acollida de tots els membres? Sí / No

• Ha generat un ambient de confiança optim per tothom? Sí / No

• Ha exposat de forma clara i competent el contingut de les sessions? Sí / No

Valoració de la cohesió de grup

• Us heu sentit còmodes i acollits per la resta de membres del grup? Sí / No

Valoració dels efectes del programa

• Heu incorporat coneixements del programa en benefici de la criança? Sí / No

– Especifiqueu i detalleu la resposta:

• Ho recomanaríeu a altres famílies? Sí / No

– Especifiqueu el motiu de la resposta:

Aportacions

• Quins són els aspectes positius a ressaltar del programa (Justifiqueu la resposta.)

• Quins són els aspectes a millorar del programa (Justifiqueu la resposta.)

Gràcies per la col·laboració. Ens ajudeu sempre a millorar.

2.5 Registre de dades

Els registres de dades són un suport per obtenir de forma sistemàtica informacions
significatives i rellevants que faciliten al professional sistematitzar i estructurar la
intervenció de la forma més adient. També són un suport a la pròpia intervenció,
perquè permeten fer valoracions i propostes.

Cada tipologia de servei, recurs o programa disposa de registres específics, basant-
se en les diferents propostes d’intervenció familiar.

Vegeu un conjunt de models de registres de dades (plantilles) que exemplifiquen, a
partir d’un cas pràctic, una situació hipotètica d’una família que precisa ser atesa.

Cas pràctic

La Laura i l’Adrià són dos joves de 19 i 20 anys amb una filla d’1 any i 6 mesos, la Lina.
Fa aproximadament 6 mesos que viuen junts. Anteriorment, vivien a casa de la mare de
la Laura. Les relacions de la Laura amb la seva mare eren molt tenses, fet que va derivar
que, junt amb la seva parella i filla, es traslladessin en un petit apartament.
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La Laura treballava de cambrera en un bar de tarda-nit. L’Adrià treballava de forma
esporàdica i sense contracte. Tot i les dificultats d’horaris (compaginar la vida laboral i
familiar) intentaven cobrir l’atenció a la seva filla. Fa 3 mesos que van tancar el bar on
treballava la Laura i es van quedar sense feina ni ingressos econòmics, perquè és ella qui
principalment sostenia econòmicament la família.

La Lina assisteix des dels 8 mesos a l’escola bressol municipal del barri i fins a dia d’avui
no s’havia observat cap indicador que fes dubtar entorn de l’atenció adequada que rep. La
Lina sempre ha estat una nena contenta i riallera, s’ha relacionat amb els iguals i els adults
de forma positiva. La Laura i la seva mare, l’àvia materna de la Lina, qui combinaven dur-la
i recollir-la de l’escola bressol. Però fa cosa de tres mesos des de l’escola han observat
que ara és sols la mare, i algun cop el pare, qui la porta i la recull. La seva assistència
és molt irregular, falta dies sencers sense justificar. Quan li pregunten a la mare, aquesta
contesta amb evasives. Cada cop veuen la mare més desmillorada i apàtica. En la Lina
han observat també certa deixadesa en la higiene personal i no sempre porta l’esmorzar
de casa. Les relacions mare–filla sembleen bones, però hi ha preocupació per la Lina, així
com també per la situació personal de la mare.

Arran de l’observació i la seva preocupació, l’escola bressol informa serveis socials de la
situació.

Cas pràctic: model de registre d’entrevista en el domicili

Data

Hora

Entrevista dirigida a:

Assistents

Temes tractats: ens hem presentat (les nostres funcions com a equip) i els motius de la
intervenció. Principalment hem mostrat la nostra preocupació per la manca d’assistència
regular de la Lina amb l’escola Bressol i la voluntat d’ajudar a la jove parella. Inicialment
la rebuda ha estat freda i distant. Progressivament, quan hem anat reconeixent l’interès
d’ella per la seva filla i les relacions parentals observades, la mare s’ha relaxat i ha parlat
amb més calma. El pare de la Lina s’ha mostrat distant en tot moment. Hem parlat també
de les dificultats de tenir que fer-se càrrec ells dos sols, de l’atenció de la seva filla. La
Laura ha admès que volia apropar-se a la seva mare (àvia materna), reconeixent que ella
sempre l’havia donat suport. Però no podia fer-ho perquè estava molt dolguda de la darrera
discussió i esperava que fos la seva mare, qui anés a disculpar-se. A la mare, li és difícil
acceptar que aquesta situació, afecta negativament a la seva filla. El pare senzillament, es
manté sempre al marge de la conversa i no contesta quan se li pregunta directament.

Valoració: tot i mostrar certes resistència, la mare assumeix certs aspectes a millorar. El
pare, no. Tampoc fa cap valoració ni dona cap alternativa al respecte.

Acords i actuacions a realitzar:

• La Laura es compromet a portar puntualment la Lina cada dia a l’escola bressol i justificar les
absències. Reconeix que algun dia es despista.

• La Laura es repensarà restablir el contacte amb la seva mare. Tot i estar molt dolguda,
accepta que la seva filla Lina pregunta per ella i vol veure-la.

• L’educador/a familiar farà una pròxima visita la propera setmana i hi seran, ells dos i la Lina.

Cas pràctic: model de registre d’un diari de camp

Data i hora

Membres de la família

Àmbits-objectius de treball: cal crear una clima proper i de suport en la presentació i un
primer contacte amb la família. I que aquesta entengués els motius de la intervenció, per
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demanda de l’escola bressol. També una assumpció progressiva de les dificultats, iniciant
amb que la Lina assistís regularment a l’escola bressol. I saber que ha succeït amb l’àvia
materna de la Lina, que no apareix a l’escola Bressol i la Lina constantment pregunta per
ella.

Desenvolupament de la intervenció: Rebuda molt freda per part dels dos. La mare ha
acabat acceptant certes dificultats. El pare en cap moment s’ha pronunciat. Molt distant.
La mare s’ha compromès en dos accions - veure registre entrevista- . El pare, no Els dos
han acceptat una visita a casa seva, amb presència de la Lina.

Observacions i impressions: parella molt jove i sola. Ell no te cap família a la ciutat. La
mare, si. Però ha trencat tota relació per una discussió. Es mostra inflexible fins que li
fem reflexionar de com aquest distanciament, afecta a la Lina. Sembla haver un interès
real pel benestar de la seva filla. Intentarem ponderar refer els vincles amb la seva mare.
Impressiona la fredor del pare. A més, la mare, tenia els ulls plorosos... La pròxima visita
serà interessant per poder observar in situ les relacions tant del pare com la mare amb la
Lina.

Model de pla d’atenció familiar - pla de millora

Dades d’identificació

• Data

• Lloc

• Nom dels membres de la família

Valoració de l’equip de professionals i situació actual

• Presentació del problema i la valoració professional

• Exposició d’indicadors motivadors de la intervenció i factor de risc

• Factors de protecció, capacitats i habilitats de la família a potenciar i amplificar o que cal
treballar.

• Orientacions de millora per superar la situació de risc

Àrees/àmbits d’intervenció

• Situació socioeconòmica

• Situació laboral

• Àrea de salut, alimentació i higiene

• Àrea de l’habitatge

• Àrea de relacions familiars

• Àrea escolar

• Àrea oci i temps de lleure

• Àrea d’integració social

• Àrea legal

Objectius generals (relacionats amb l’àrea d’intervenció a treballar amb la família, hem
fixat 1 o 2 objectius generals, per les àrees prefixades de treball)

• Àrea laboral
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– Recerca de treball de forma activa: contactes, internet, premsa...

• Àrea de salut i higiene

– Control i seguiment pediàtric correcte

– Supervisió d’higiene personal dels infants / adolescents

• Àrea de relacions familiars

– Mantenir relacions positives entre els membres de la família

– Mantenir relacions positives amb la família extensa

• Àrea escolar

– Assistència regular dels infants a l’escola

• Àrea d’oci/temps de lleure

– Planificació d’activitats de lleure compartit per a tota la família

Objectius específics (cada objectiu general es pot desglossar en un conjunt d’específics
per arribar a la seva consecució. Com a exemple, desglossarem l’objectiu general Mantenir
relacions positives amb la família extensa)

• Restabliment els contacte i vincles amb membres de la família extensa positius

• Impuls d’un apropament entre membres de la família desvinculada

• Oferiment del servei de mediació familiar, si és necessari, entre diferents membres.

Compromisos adquirits pels pares i els infants/adolescents

• Marcar els objectius de millora i escalar les metes.

• Especificar exactament que s’espera que facin, quines accions cal que portin a terme.

• Reconèixer agents/serveis implicats.

• Temporalitzar les accions.

• Concretar l’avaluació del seu compliment.

Compromisos/accions adquirits pels professionals

• Informar de quina manera es revisarà el pla de millora i en base a què.

• Calendaritzar, si és possible, el seguiment del pla de millora (entrevistes, coordinacions amb
l’escola bressol, visites domiciliàries...).

• Fer un seguiment dels recursos/serveis/dispositius posats a l’abast de la família.

• Oferir a la família l’acompanyament terapèutic i socioeducatiu necessari com una oportunitat
de millora per fer possible el canvi proposat.

• Informar del que passa si s’incompleixen els compromisos.

Signatures

• Signatura família

• Signatura professionals

• Lloc i data de la signatura
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Model d’informe d’evolució i seguiment

Dades d’identificació

• Data

• Lloc

• Nom dels membres de la família

Valoració de l’equip de professional - situació actual. Presentar com ha evolucionat
el problema, contraposant la situació inicial a la actual. Indicant tants els factors de risc
presents, com els de protecció.

Pla de millora. Proposat inicialment després del diagnòstic/valoració.

Avança en l’assoliment dels objectius i activitats inclosos en el pla de millora. Avaluar
l’assoliment de cada un dels objectius específics, les activitats proposades, el resultat, la
data proposada pel seu compliment, el % d’assoliment i comentaris diversos.

Resposta de la família a la intervenció:

• Nivell d’implicació i assumpció dels acords

• Tipus de vincle establert amb l’equip professional

2.6 Elaboració d’informes i memòries

L’informe i la memòria són instruments de gran rellevància en la intervenció
familiar.

L’informe és una selecció i síntesi de les intervencions en la família, on es visua-
litza la seva evolució i procés en un temps determinat. L’elaboració d’informes
es realitza en base als resultats de l’avaluació final, on es determina el grau
d’assoliment dels objectius plantejats amb la família subjecte d’intervenció. A
més de guiar la presa de decisions i estratègies d’acció, els informes permeten el
traspàs d’informació entre serveis. L’informe esdevé un element clau en el treball
en xarxa.

Cada entitat responsable de la intervenció familiar (pública, tercer sector, privada,
mixta...) disposa d’un model d’informe propi. No obstant, hi ha un conjunt
d’ítems comuns:

• Motiu de l’informe, data i professional/s

• Dades personals bàsiques de la família:

– Dades sociodemogràfiques: noms, tipus de família, composició,
edats...

– Genograma i nucli convivència

– Història familiar: dades més rellevants. S’hi inclou la història de
relació amb l’entitat encarregada de la intervenció.
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• Tipus d’intervenció

– Programa en què s’adscriu, professionals implicats, àrees de treball i
objectius elaborats.

• Procés de la família com a subjecte d’intervenció

– Seqüencial: des de l’avaluació inicial i el desenvolupament fins a la
situació present.

– Nivell d’implicació de la família

• Valoració de la intervenció i proposta

– Assoliments dels objectius i incidències més rellevants

– Conclusions derivades de la intervenció, indicacions per a la futura
presa de decisions

La memòria és un document elaborat per les entitats que resumeix les actuacions
dels programes desenvolupats durant un període de temps determinat. La periodi-
citat és variable, ja que depèn de l’entitat i els compromisos i les demandes dels
finançadors. Habitualment la memòria té un caràcter anual, com a mínim.

Hi ha dos tipus de memòria: econòmica (pressupost) i tècnica, però sempre
estan interrelacionades. La memòria tècnica és la responsable de justificar les
subvencions rebudes per al desenvolupament del projecte: què s’ha fet, com,
quan, on, amb qui... La memòria es pot estructurar de diferents maneres:
cronològicament, en relació amb les activitats o els objectius, per sectors de
població...

Els continguts de la memòria es divideixen en tres àrees:

1. Descripció de l’entitat

2. Descripció dels programes, activitats, etc.

3. Descripció dels finançadors, adequació, formes captació fons...

Les memòries poden complir diferents objectius:

• Difusió pública de l’entitat

• Justificació econòmica

• Requisit legal

• Captació de fons

• Captació de socis i sòcies

Moltes entitats del tercer sector fan públiques les seves memòries a través de les
respectives pàgines web. Tot i que el format més habitual de la memòria continua
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sent el document de text, és aconsellable introduir i combinar-lo amb nous formats,
per fer-ho més suggestiu i dinàmic.

Entre les propostes de nous formats destaquen:

• Elaborar una bona documentació gràfica, amb imatges, que acompanyi el
text.

• Introduir vídeos, seleccionant, per exemple, alguns fragments d’activitats
realitzades durant el programa.

• Construcció d’un blog per anar desenvolupament la memòria de forma
gradual, possibilitant, a més, la inclusió d’aportacions de persones externes
mitjançant els comentaris dels articles del blog.

2.7 L’avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció

A les fases de la intervenció en el si de la família l’avaluació apareix com a
recurs per a la millora de la intervenció durant tot el procés de la intervenció.
L’avaluació possibilita la necessària avaluació periòdica i l’adequació que han
de realitzar els professionals entre els objectius i activitats proposades en el pla
d’atenció i millora i els assumits i aconseguits per la mateixa família.

Originar canvis significatius i perdurables en l’estructura i les dinàmiques famili-
ars (especialment en les famílies disfuncionals), requereix temps diferencials en
funció de la família: habilitats pròpies, dificultats, nivell d’assumpció dels com-
promisos... Les famílies subjecte d’intervenció són subjectes actius i responsables
del seu procés de canvi. Els professionals només acompanyen i donen orientació
i suport tècnic per aportar solucions als problemes inicialment plantejats en el
diagnòstic.

Des d’aquesta perspectiva, cal entendre la millora de la intervenció plantejada
professionalment com una adequació flexible (temporal i d’assumpció progressiva
d’objectius a millorar) enfront de les capacitats i habilitats de la família.

En l’avaluació final de la intervenció s’avaluen els resultats, tant en relació amb
la família subjecte d’intervenció com amb el servei i/o programa en què s’engloba
la intervenció.

1. En relació amb la família, l’avaluació final dels resultats suposa la presa de
decisions de l’equip professional. Això deriva en:

• Tancament del cas, per assoliment del pla de millora.

• Replantejament de la intervenció per l’aparició, per exemple, de nous
problemes a resoldre o perquè necessita més disposició temporal.

• Derivació cap a un altre servei, si es valora la necessitat d’intervenció
d’un servei especialitzat pel tipus de problema a abordar. Un exemple
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El programa de formació
per a mares i pares

Créixer en família,
després de la seva
execució arreu de
Catalunya, fa una

avaluació global a partir
dels resultats. Consulteu

a “Annexos” l’avaluació
del programa Créixer en

família.

clar és la intervenció en famílies amb fills/es de risc social, on es
detecta durant la intervenció un deteriorament de les habilitats i
capacitats parentals en perjudici dels infants combinat amb una actitud
de rebuig enfront la intervenció professional.

2. En relació amb el servei o programa d’intervenció, l’avaluació final dels
resultats se centra en l’avaluació general del servei prestat, no en la família
en particular. L’avaluació del programa, permet comprovar el grau en
què s’han assolit els objectius generals (que justifiquen el propi programa)
l’assumpció d’aprenentatges, tant les bones pràctiques com els errors, el
coneixement de la qualitat del servei prestat, i la redefinició del projecte (si
és necessari) o el disseny de nous projectes en el futur. En l’avaluació de
resultats les preguntes a respondre són:

• S’ha solucionat el problema?

• S’han assolit els objectius plantejats?

• Quantes famílies han millorat la seva situació respecte a l’inici del
projecte?

• Quantes famílies han empitjorat respecte a la seva situació a l’inici del
projecte?

• Quin grau d’adaptació a les necessitats detectades i a la demanda
formulada s’observa?

En síntesi, l’avaluació és un instrument imprescindible en els processos d’in-
tervenció aplicable en diferents subjectes (des de la pròpia família, els equips
d’intervenció, als programes i projectes adscrits fins a les polítiques públiques)
permeten fer una reflexió autocrítica, per orientar les actuacions i adequar-les a
la realitat que vol respondre. Tot i això, cal acceptar que l’avaluació en el camp
de la intervenció social no està suficientment incorporada i desplegada en la praxi
professional.
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Introducció

Malauradament, a les societats occidentals actuals, també a la nostra societat,
existeixen múltiples violències que afecten el dia a dia de les nostres vides. Les
violències que vivim són generadores de dolor i, per tant, fan disminuir el nostre
benestar i les possibilitats de desenvolupament de la nostra vida.

Descobrir quines són les causes de les diferents violències és fonamental per poder-
les combatre i fer així que les nostres vides siguin vides dignes de ser viscudes. En
gran mesura, la majoria de violència que vivim s’explica per causes estructurals.
Per tant, encara que les diferents violències es produeixin en espais microsocials
(la llar, la família, la parella, el carrer, etc.), les seves causes les trobem en aspectes
estructurals de les nostres societats.

Les diferents desigualtats socials que jerarquitzen i estratifiquen els diferents
grups i col·lectius socials expliquen la invisibilització, la vulnerabilització, la
discriminació, l’exclusió, la vulneració de drets i, en definitiva, la violència que
viuen alguns grups socials i col·lectius. La desigualtat per raó de classe, de sexe, de
gènere, d’orientació sexual, d’ètnia i/o nacionalitat, d’edat o de capacitats explica
les violències que viuen col·lectius com les persones empobrides econòmicament,
les dones, les persones LGBTIQ, les persones d’origen immigrant, les persones
grans o les persones amb diversitat funcional. Així, fer front a les violències
implica intervenir políticament per corregir i transformar una estructura social que
es presenta desigual, jerarquitzada i estratificada, i per poder incidir en les següents
formes d’opressió: el racisme, el sexisme, el masclisme, el classisme, l’homofòbia,
la transfòbia o el capacitisme. Formes d’opressió que en moltes ocasions no actuen
de manera independent, sinó que ho fan de manera interrelacionada i que tenen
molts efectes sobre la vida de moltes persones.

Acostumem a concebre la llar i la família com a espai de protecció i aixopluc
enfront de situacions de dificultat i de malestar. I és innegable que, en moltes
ocasions, ho són, ho han estat i ho continuen sent. De fet, cal reconèixer les tasques
de cures (constants i mai reconegudes) que han dut a terme les dones en aquests
espais com a generadores de benestar psicològic i físic per als més petits, per
als més grans, per a les persones dependents, i també per als homes. Però és
molt important apuntar que també és en aquests espais on han aparegut situacions
d’abús i violència, sobretot cap a aquelles persones més vulnerables, com són
les dones, els infants, les persones grans i les persones dependents. Una societat
heteropatriarcal que genera desigualtat entre homes i dones, entre les persones que
s’acullen al model heteronormatiu i aquelles persones que no ho fan, i que imposa
el domini d’una masculinitat hegemònica, és un element fonamental per entendre
quines són les violències i les situacions abusives que es viuen a les llars i en el si
de la família.

En aquesta unitat formativa expliquem com és la violència masclista que es
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produeix en el si de la parella, la llar i la família, i els efectes que té per a les
dones i els seus fills/es. També posem especial èmfasi a explicar quins són els
serveis i quin és l’acompanyament que s’ha de fer per fer front a les situacions de
violència masclista que hagin viscut les dones i els seus fills/es (si és el cas). A
més, fem incís en com es pot intervenir amb els homes que han exercit violència
masclista.

Com a futurs integradors i integradores socials, cal que conegueu en profunditat
què és la violència masclista i com s’expressa en el si de la parella, la família i la
llar. A la vegada, és de gran rellevància que conegueu com es pot intervenir en
casos en què es viu o s’ha viscut la violència masclista. La matèria d’aquesta unitat
formativa us ha de servir per poder detectar situacions de violència masclista en
qualsevol dels serveis on treballeu, i també per saber com s’hi pot intervenir.

En aquesta unitat hi ha tres apartats. El primer apartat, “Situacions de violència
i conductes abusives”, recull els principals conceptes per entendre què és la
violència, què és la violència masclista i com es manifesta aquesta violència en el
si de la llar, en el si de la família i en les relacions afectives i de parella. En aquest
apartat també es tracten les estratègies i accions que serveixen per sensibilitzar
i prevenir situacions de violència masclista. Cal que pareu atenció a cada una
de les definicions per no confondre els diferents termes. A la vegada, heu de
conèixer quines són les estratègies i accions principals per prevenir situacions de
violència masclista, ja que poden servir per engegar campanyes d’aquest tipus en
les intervencions professionals futures.

El segon apartat, “Estratègies d’intervenció en violència masclista”, ofereix una
explicació detallada dels diferents serveis d’atenció a les situacions de violència
masclista. Aquest apartat també dona informació important sobre com actuar, com
a professionals de l’àmbit social, en les diferents fases que permeten que les dones
s’alliberin i es recuperin de la violència masclista. Ofereix recomanacions sobre
l’actuació en les fases de detecció, atenció i recuperació/reparació en situacions
de violència masclista. El contingut d’aquest apartat ha de ser útil per entendre
el paper professional i les funcions d’altres professionals que poden treballar en
xarxa.

El tercer apartat, “Seguiment de la intervenció en situacions de violència mas-
clista”, ofereix les principals eines útils en cada una de les accions professionals
que serveixen per detectar, atendre i acompanyar les dones en els processos de
recuperació i alliberament de la violència masclista. El contingut d’aquest apartat
ha de servir, sobretot, per conèixer eines útils per detectar situacions de violència
masclista.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza estratègies d’intervenció en l’àmbit de la prevenció de violència de
gènere analitzant els factors personals i socials.

• Identifica els factors de risc en diferents col·lectius.

• Identifica els diferents nivells de prevenció en la intervenció social.

• Descriu diferents accions preventives per evitar que es produeixin o s’agre-
guin situacions de violència de gènere.

• Dissenya estratègies que promoguin la prevenció d’accions violentes.

• Selecciona instruments i materials que ofereixin informació i formació.

• Determina accions de sensibilització per a les situacions de violència de
gènere i el seu entorn.

• Elabora activitats de sensibilització sobre el problema de la violència de
gènere per a tots els sectors de la població.

2. Implementa estratègies d’intervenció en violència de gènere relacionant les
característiques de la situació amb el protocol establert.

• Defineix les característiques de possibles situacions de violència de gènere.

• Descriu els factors de risc en situacions de violència de gènere.

• Analitza les prestacions dels serveis existents relacionats amb la detecció
de situacions de violència.

• Selecciona els indicadors de violència de gènere.

• Identifica els protocols existents per actuar en situacions de violència de
gènere.

• Determina l’acompanyament personal, social i emocional en situacions de
violència de gènere.

• Aplica tècniques d’atenció psicosocial per a les persones que han patit una
situació de violència de gènere.

• Valora el compliment dels criteris i normes establerts en el protocol d’actu-
ació en el tracte dispensat a les persones que han patit violència de gènere.

3. Relaciona activitats per al control i seguiment de la intervenció en la prevenció
i intervenció de situacions de violència de gènere, justificant la selecció de les
estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.
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• Registra les dades en els suports establerts per l’equip interdisciplinari.

• Tramet la informació a les persones implicades tant directament com
indirectament en la intervenció.

• Valora la necessitat que el tècnic superior en integració social reflexioni
sobre les seves pròpies intervencions.

• Valora la presa de decisions per modificar o adaptar la intervenció en les
unitats de convivència.

• Valora la importància de la confidencialitat en la unitat de convivència.

• Valora la importància de la prevenció dels riscos laborals derivats de la
intervenció en situacions de violència domèstica.



Atenció a les unitats de convivència 9 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

1. Situacions de violència i conductes abusives

En les societats actuals podem detectar l’existència de molts tipus de violències.
Algunes es produeixen en l’àmbit públic, però moltes també es produeixen
en l’àmbit privat, a les llars. És un espai que inicialment és de protecció i
de seguretat, però en algunes ocasions hi apareixen situacions de desprotecció,
negligència i abús.

En general, la majoria de les violències, tant les que es produeixen en l’àmbit
públic com les que es produeixen en l’àmbit privat, tenen a veure amb la nostra
estructura social. Les relacions de poder, de domini i de desigualtat que sustenten
les estructures socials poden ajudar a explicar les diferents violències socials que
vivim: la violència contra les dones, la violència contra les persones migrants, la
violència contra les persones LGTBIQ, la violència contra els infants, contra la
gent gran o contra les persones amb diversitat funcional.

En tot cas, és necessari conèixer bé les diferències entre agressivitat i violència.
L’agressivitat és una característica fisiològica de l’ésser que li serveix per protegir-
se i sobreviure davant de les situacions de perill. En canvi, la violència humana
no és una reacció humana defensiva. La violència té una intencionalitat concreta
i és selectiva respecte a la persona o persones a qui es dirigeix.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la violència com l’ús
deliberat de la força física o el poder, sigui contra un mateix, contra
una altra persona, contra un grup o contra una comunitat. Té com a
conseqüències probables les lesions físiques, els danys psicològics, les
alteracions del desenvolupament, l’abandó i fins i tot la mort.

El sociòleg Johan Galtung (1990) fa referència a tres tipus de violència:

1. Violència simbòlica o cultural: es tracta d’una violència que es manifesta
per mitjà de diferents graus de subtilesa, que està soterrada, que amaga
les relacions de força i que és altament tolerada socialment i acceptada
culturalment. Es produeix quan es fa servir qualsevol aspecte de la cultura
per legitimar la violència. No es tracta, en cap cas, de pensar que hi ha
cultures violentes i d’altres que no, sinó que hi ha aspectes en totes les
cultures que legitimen, justifiquen, permeten i/o invisibilitzen violències.

2. Violència estructural: es tracta d’aquelles accions i/o omissions que es fan,
des de les institucions socials, culturals, polítiques o judicials, que generen
situacions d’opressió, domini i desigualtat que alimenten la violència.

3. Violència directa: és la violència entre persones que mantenen un poder
desigual. En general, les accions de la persona agressora són identificables.



Atenció a les unitats de convivència 10 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

En aquesta unitat
s’analitza de forma

específica la violència
masclista en el marc de la

llar i la família.

La violència cultural i la violència estructural sostenen i expliquen la violència
directa, alhora que la violència directa col·labora a alimentar les violències que la
sostenen.

Respecte de la violència directa, hi ha dos tipus de violència: la violència activa
i la violència passiva. Quan la violència és activa es diu que s’ha produït un
abús o maltractament, mentre que quan la violència és passiva es diu que s’ha
produït una situació de negligència. La violència activa es pot donar en formes
d’agressions psicològiques, físiques i/o sexuals, mentre que la violència passiva
implica actituds negligents o manca d’actuació.

1.1 Conceptes bàsics

Hi ha una sèrie de conceptes necessaris per comprendre què són les violències:
violència familiar, violència domèstica, violència contra les dones, violència de
gènere i violència masclista. El terme violència masclista és el més adient per fer
evident que allò que passa en l’àmbit privat, domèstic i familiar té a veure amb
una estructura social on existeixen clares relacions de desigualtat entre homes i
dones.

També cal diferenciar què és la violència masclista en el si de la parella i què són
els maltractaments a la infància, a l’adolescència i a la gent gran. Tot plegat ofereix
el marc per tractar situacions abusives i de violència en el si de la família i de la
llar.

1.1.1 La violència familiar

La violència familiar és una violència física, sexual, psicològica o econòmica,
normalment perpetrada per membres de la mateixa família, exercida en el marc
de les relacions afectives i dels lligams familiars.

La violència familiar es produeix en els contextos de relacions familiars i
implica relacions d’abús que suposen diferents graus de dany a algun dels
membres de la família.

Normalment els grups que reben més maltractaments en el si familiar són els
infants i els adolescents, les dones, les persones grans i les persones que
pateixen alguna discapacitat. Per tant, la violència en els contextos familiars
s’explica per les relacions de poder basades en el gènere, però també basades en
l’edat i la generació.
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1.1.2 La violència domèstica

El subjecte de violència domèstica no sempre és la dona, sinó que pot ser qualsevol
membre de la família o de la unitat convivencial. Per tant, el maltractament
infantil o a la gent gran és també violència domèstica.

La violència domèstica es produeix en un context privat, entre persones
que tenen o han tingut alguna relació de parentiu i entre les quals hi ha
convivència. La llar és l’espai on succeeix aquesta violència.

Aquesta definició presenta algunes limitacions:

• En el cas de les dones, per exemple, es poden produir situacions de violència
en l’àmbit de la parella sense l’existència d’una família o una llar. En el cas
de la infància i l’adolescència i de la gent gran es poden donar situacions de
violència provocades per persones que no formen part de la família o que
no viuen a la llar. Per tant, deixa fora violències que afecten la llar però que
provenen de membres que no viuen a la llar amb les quals es poden mantenir
relacions afectives i familiars.

• La definició de violència domèstica contempla la violència com un fenomen
que es dona en el si de la llar deslligat de l’estructura de la nostra societat.
És precisament la definició de violència de gènere o de violència masclista
la que permet comprendre que la violència en l’àmbit familiar i privat en la
majoria d’ocasions està lligada a situacions de poder, domini i opressió de
la nostra societat.

1.1.3 La violència contra les dones i la violència de gènere

La definició de violència de gènere permet fer paleses les relacions asimètriques
entre homes i dones. Parlar de violència contra les dones permet fer referència a
les relacions desiguals que històricament han sustentat les nostres societats i que
han permès la relació de domini dels homes respecte a les dones.

La violència contra les dones és qualsevol acte de violència per raó de
sexe que té com a resultat, o és probable que tingui com a resultat, uns
danys o patiments físics, sexuals o psicològics per a les dones, incloent-hi
les amenaces dels esmentats actes, la coacció o la privació arbitrària de la
llibertat, tant a la vida pública com a la privada.
IV Conferència Mundial de Dones a Beijing, ONU, 1995.

Aquesta definició també permet avançar cap a noves concepcions sobre quines són
les característiques de la violència que es produeix en el si de les famílies i a les
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llars. En aquest sentit, la definició permet entendre que la violència té unes causes
estructurals. Per tant, la definició permet introduir la idea que són les relacions
asimètriques entre homes i dones les que estan darrere de la violència en el si
família i en les llars, en especial si aquesta és contra les dones.

El concepte de violència de gènere és el que permet visibilitzar més clarament que
la causa de la violència contra les dones té veure amb la desigualtat entre homes i
dones que existeix en les nostres societats. Parlar de gènere permet fer referència
a les conductes d’homes i dones fruit d’una construcció social que indica com
hem de sentir-nos i comportar-nos. És precisament la incorporació naturalitzada
d’aquests comportaments i sentiments, a través del procés de socialització, el que
permet una reproducció de la distribució de poder desigual entre homes i dones.

1.1.4 La violència masclista

La introducció del concepte de violència masclista suposa un important pas
qualitatiu a l’hora d’entendre la violència contra les dones i a l’hora d’entendre
la violència familiar i la violència domèstica. La violència en l’àmbit domèstic
i contra les dones s’havia llegit tradicionalment com a fenomen privat. Aquesta
violència quedava invisibilitzada socialment o inclús legitimada, perquè es consi-
derava que els homes havien de tenir el domini i l’absoluta autoritat en l’àmbit
domèstic. Més tard, la violència en l’àmbit domèstic va passar a ser considerada
inadequada o inconvenient, però es va considerar que formava part de la vida
íntima de la parella. Aquestes concepcions han donat lloc al fet que les dones no
hagin denunciat situacions de violència i que aquest problema hagi quedat ocult
en les nostres societats.

Aquesta nova conceptualització de la violència masclista permet:

• Deixar d’entendre la violència domèstica i familiar com un problema indi-
vidual o privat, conseqüència d’alguna situació o circumstància particular,
per passar a entendre-la com un problema social que té com a origen
unes relacions basades en la desigualtat entre el gènere femení i el masculí.
Aquesta definició permet entendre que la violència que es produeix en
l’àmbit privat i familiar, en especial la que viuen les dones, no es pot
deslligar de la violència i dominació que viuen les dones en l’espai públic,
laboral, escolar, etc.

• Referir-se als casos individuals, però també tractar la qüestió com un
fenomen global que afecta totes les dones.

• Reconèixer que les dones han de ser subjectes de ple de dret a les nostres
societats i que la violència masclista, en l’àmbit públic i també en l’àmbit
privat, ha de ser absolutament erradicada. Per tant, el que succeeix en
l’àmbit privat no són problemes de les llars, íntims i individuals, sinó que
tenen a veure amb problemes socials estructurals que mereixen resposta des
de la política pública.
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• Reconèixer les dones com a subjectes actius que tenen el poder per posar
mecanismes en marxa per alliberar-se de la violència masclista en el si de
la parella i en el si de la família. Reconèixer que són agents actives no
es contradiu amb la importància que les administracions públiques posin
en marxa tots els mecanismes i polítiques per poder posar fi a la violència
masclista i donar suport a les dones que ho necessiten.

• Reconèixer que la violència masclista es pot produir en el si familiar o
en l’àmbit privat, en el si de la comunitat, o pot ser tolerada i perpetrada
per l’Estat. Per tant, els àmbits on es produeix violència masclista són
diversos. En els diferents espais i institucions socials, amb més o menys
profunditat, apareix la violència masclista: en el món del treball, en l’àmbit
de la família, en l’àmbit escolar i universitari, en l’àmbit de la parella, en
els espais d’oci, en els mitjans de comunicació, etc. En aquest sentit, es pot
afirmar que en graus d’intensitat molt diferents totes les dones han estat o
seran víctimes de la violència masclista.

La violència masclista inclou totes les formes de maltractament psicològic,
d’agressió econòmica, d’abús i/o d’explotació sexual i d’agressió física a les
quals són sotmeses les dones en l’àmbit públic i/o en l’àmbit privat. Té com
a principal causa una estructura social desigual entre homes i dones en què
existeix un domini masculí.

Les accions subtils que coaccionin, limitin o restringeixin la llibertat i dignitat
de les dones també es consideren violència masclista. La violència masclista
serveix per mantenir el sistema de dominació patriarcal basat en una estructura
de relacions de poder asimètriques i jeràrquiques. En aquesta estructura de domi-
nació patriarcal, els valors associats a la masculinitat hegemònica (competència,
valentia, fortalesa, etc.) i els homes que representen l’arquetip de masculinitat
se situen en una posició de privilegi respecte a les dones i respecte als homes
que no responen a aquesta masculinitat o altres identitats de gènere (transsexual,
transgènere o queer). Per tant, el patriarcat suposa relacions de domini i de
violència, simbòlica i real, contra les dones, però també suposa relacions de
domini respecte a altres models de gènere o d’orientació sexual que no responen
al model dominant.

La violència masclista en el si de la parella

La violència masclista en el si de la parella consisteix en una constel·lació de
fets abusius i violents que els homes infligeixen a les dones que en són les
actuals parelles sentimentals o que ho hagin estat. Inclou diferents comportaments
violents que produeixen danys, malestar i pèrdues personals greus a la dona i als
seus fills, filles i/o persones dependents, si escau. Aquesta violència pot ser física,
sexual, psicològica i econòmica i s’exerceix contra les dones per la seva parella
o la seva exparella sentimental, convisquin o no convisquin i tinguin una relació
puntual o de continuïtat.
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En aquesta unitat aquest
tipus de maltractament

s’analitza quan està
estrictament lligat a la

violència masclista:
atenció que han de rebre

infants que hagin
presenciat o viscut

situacions de violència
masclista en les seves

llars o famílies.

La violència masclista en el si de la parella és la violència directa
física, sexual, psicològica o econòmica, entre d’altres, que s’exerceix en les
relacions íntimes afectives.

L’objectiu final d’aquesta violència és exercir un control i aconseguir el poder
sobre la relació i sobre la companya sentimental a través de la por, la inseguretat, el
patiment, el dolor i el dany físic o psicològic. La violència és sempre intencionada,
independentment que la persona sigui o no sigui conscient que l’està exercint, i
busca la submissió de l’altra persona i el domini de la relació.

La violència masclista en el si de la parella té les seves característiques pròpies:

• Recurrent i repetitiva. Per tant, és una violència que es reitera perquè
es dona entre dues persones que han tingut una relació íntima i estreta al
llarg del temps i perquè entre aquestes persones s’ha establert una relació
de desigualtat que els valors d’una societat patriarcal, la idea de parella, la
idea de família i els mites de l’amor romàntic sustenten.

• En un entorn privat (dins la llar en la majoria d’ocasions). Per això és
menys visible, pot quedar més amagada i pot passar més desapercebuda
amb molta facilitat.

• Es pot combinar i estendre en el temps de manera crònica.

• Difícil d’erradicar perquè implica sentiments i experiències molt íntimes
i perquè pot arribar-se a instal·lar com a element constitutiu de les relacions
de parella.

• Segueix un procés d’escalada en la freqüència i la gravetat dels incidents
violents. Per tant, no es tracta d’un fet accidental, sinó que acostuma a seguir
un patró de maltractament continuat.

• Inclou diferents tipus de violència que es poden anar presentant successi-
vament.

• Els sentiments de la dona envers l’agressor canvien al llarg del temps, però
solen ser contradictoris perquè es mouen entre l’estimació, el dolor i la
necessitat d’alliberament de la situació de violència.

1.1.5 Els maltractaments a infants i adolescents i a la gent gran

En l’espai domèstic i de la llar també es produeixen situacions de violència
cap a infants i adolescents i cap a la gent gran. Pel que fa a la infància i
l’adolescència, cal diferenciar entre el concepte de desemparament i el concepte
de maltractament. Es considera que els infants i adolescents pateixen una situació
de desemparament quan no reben l’atenció necessària, sigui afectiva, material o
educativa, perquè els seus responsables incompleixen o no poden exercir els seus
deures protecció. El maltractament implica que qualsevol persona, per acció,
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omissió o tracte de negligència no accidental, priva l’infant o l’adolescent dels
seus drets o del seu benestar o interfereix o amenaça en el seu desenvolupament
físic, psíquic i social. En l’àmbit domèstic i de la llar, el maltractament es pot
produir en l’àmbit intrafamiliar (de progenitors a fills) o de membres adults de la
família extensa a menors d’aquesta mateixa família.

El maltractament a la gent gran és qualsevol acció o omissió que produeix
dany i vulnera el respecte a la dignitat i a l’exercici dels drets de la persona
gran. Aquest es produeix de manera intencionada per algun membre de la família.
Igual que el patriarcat és l’element de l’estructura social que explica la violència
masclista, l’edatisme és un element explicatiu de per què les persones grans
pateixen maltractaments.

L’edatisme és l’atribució d’estereotips i el manteniment d’actituds de
valoració negativa vers una persona únicament pel fet de ser gran.

1.2 Tipus de violència masclista

Tal com manifesta la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar
la violència masclista, existeixen quatre tipus de violència: la violència física,
la violència psíquica, la violència sexual i la violència econòmica. En aquesta
classificació cal afegir els micromasclismes com un tipus de violència subtil que
mereix un apartat propi.

1.2.1 Micromasclismes

Si la violència masclista és aquella acció que coacciona, limita o restringeix la
llibertat i dignitat de les dones, hi ha múltiples pràctiques de violència i dominació
masculina que queden ignorades. El psicòleg Luis Bonino es refereix amb el
concepte micromasclisme a aquelles microviolències que poden existir en les
relacions de parella.

Els micromasclismes són les conductes quotidianes i subtils que solen ser
invisibles tant per a qui les pateix com per a qui les observa, i/o legitimades
per l’entorn, que constitueixen estratègies de control i microviolències
que atempten contra la dignitat, l’autonomia i els drets de la dona. Els
micromasclismes permeten mantenir i imposar el domini sobre la dona i
que no augmenti el poder personal o interpersonal de la dona i es continuï
mantenint la superioritat de l’home (Bonino, 2005).

Hi ha micromasclismes en tots els àmbits socials. Segons Bonino (2005), els
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micromasclismes es produeixen en el si d’una relació íntima, i pren com a base
descriptiva la parella heterosexual que conviu amb fills/es, encara que apunta
que aquestes pràctiques també es poden donar en el si d’altres formes de parella.

Els micromasclismes utilitaris són estratègies que sobrecarreguen les dones en
aspectes domèstics i de cures en el si de les llars. Amb aquestes estratègies els
homes eviten les responsabilitats i es deleguen totes les responsabilitats a la dona.
Això té com a conseqüència que les dones perdin energia vital per a si mateixes.
Alguns exemples d’aquests micromasclismes són:

• No responsabilització sobre allò domèstic: l’home no ajuda i nega la
reciprocitat de tasques domèstiques.

• Aprofitament i abús de les capacitats femenines de servei: l’home natura-
litza el rol de cuidadora de la dona que permet la delegació del treball de
cures.

Els micromasclismes coercitius o directes són estratègies que mitjançant l’ús de
la força moral, psíquica, econòmica o de personalitat de l’home pretenen destruir
la raó de la dona i aconseguir que la raó estigui de part d’ell. L’objectiu d’aquests
micromasclismes és limitar la llibertat de la dona, restringir la seva capacitat de
decisió i no permetre que pugui fer ús del seu temps i del seu espai en plena
llibertat. Alguns exemples d’aquests micromasclismes són:

• Coacció en la comunicació: la comunicació verbal i no verbal atemoreix
(mirada, to de veu...) i dona indicis que, si no s’obeeix, passarà alguna cosa.

• Ús expansiu i abusiu de l’espai i el temps: un exemple és l’ocupació dels
espais comuns (la sala, l’ús de la televisió, etc.), impedint que l’altra persona
els faci servir, o l’ús abusiu del temps que suposa que l’home disposa d’un
temps de descans i diversió a costa que la dona no pugui conciliar els seus
temps i es trobi en una situació de sobrecàrrega de treball.

• Insistència abusiva per aconseguir els fins propis: l’home obté el que vol
per esgotament de l’altra persona.

• Apel·lació a la superioritat de la lògica masculina: imposar idees, eleccions
o conductes, recorrent a l’existència d’una lògica masculina que es defensa
com la vàlida.

Els micromasclismes encoberts són estratègies de domini de la dona que es
presenten de forma encoberta i subtil perquè l’home oculta el seu objectiu de
domini. Alguns exemples d’aquests micromasclismes són:

• Creació de falta d’intimitat: es produeix pel no reconeixement de les
necessitats d’afecte de l’altra persona, per la resistència a parlar d’un mateix,
per envair espais d’intimitat de l’altra persona, per imposar el silenci, etc.

• Pseudointimitat i pseudocomunicació: un exemple és la comunicació
defensiva-ofensiva, els enganys i les mentides.
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• Paternalisme: fer sentir la dona com si fos una nena i inferioritzar les seves
idees i opinions.

Els micromasclismes de crisi són aquells que s’utilitzen per mantenir la desi-
gualtat de poder en moments en què es produeix l’augment del poder personal
de la dona per canvis en la seva vida o per la pèrdua de poder de l’home per
raons físiques (malaltia) i laborals (pèrdua de feina). Alguns exemples d’aquests
micromasclismes són:

• Resistència passiva: falta de suport o de col·laboració, no prendre la
iniciativa i després criticar, amenaçar d’abandonar o abandonar realment
la relació.

• Prometre i fer mèrits: maniobres consistents a fer regals, prometre
comportar-se bé o fer canvis superficials, sobretot enfront de les amenaces
de separació, sense qüestionar-se les situacions de malestar i les seves
causes.

• Victimitzar-se: comportaments autolesius (accidents, augment d’addicci-
ons, malalties, amenaces de suïcidi...) que indueixen l’altra persona a pensar
que sense ella podria acabar molt malament.

1.2.2 Violència psicològica

La violència psicològica és una violència emocional i verbal en què l’agressor té
com a objectiu sotmetre la dona. Les paraules, les actituds, els gestos i el to de veu
són els principals elements que fa servir l’agressor per denigrar, negar la forma de
ser, humiliar i ferir la dona. Per tant, la violència psicològica implica unes actituds
determinades i l’ús violent del llenguatge (en forma de crits, amenaces i insults).
La repetició, l’asimetria i la durada són les que converteixen aquestes actituds de
l’agressor en maltractament. El resultat d’aquest tipus de violència és la reducció
de l’autoestima, la falta de desenvolupament personal, la desvalorització personal
i la pèrdua d’autonomia en la vida social i personal (Plaza, 2013).

La violència psicològica s’articula al voltant de diferents actituds i comporta-
ments:

• Aïllament: l’agressor treballa perquè la vida de la dona giri entorn d’ell i
així va limitant la seva autonomia i les seves xarxes de relació.

• Gelosia patològica: l’agressor requereix la presència constant de la dona i
li nega la seva identitat i la seva alteritat. La gelosia se sustenta, normalment,
en una infidelitat irreal i en la idea de possessió de la dona.

• Assetjament: consisteix a repetir un mateix missatge per arribar a saturar
la capacitat de raonament de la dona i també implica la vigilància constant.
Tot això permet que la dona acabi cedint als desitjos de l’agressor.
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• Indiferència: suposa que l’agressor mostra desatenció i insensibilitat
davant de les necessitats, problemes o demandes afectives que pugui tenir
la dona.

• Denigració i ridiculització: l’agressor menysprea la dona i ataca la seva
imatge per convèncer-la que no serveix de res. Se la denigra criticant-ne
el físic, les capacitats intel·lectuals, la manera de cuidar els fills i filles o la
seva vida social i laboral.

• Humiliacions: rebaixar i ridiculitzar la dona.

• Intimidació: és una violència indirecta que transmet el missatge de la por
i que mostra la capacitat de dany que té l’agressor.

• Amenaces: anticipacions del que podria ser una agressió física o una situ-
ació futura, cosa que genera una situació d’incertesa i de por. Per exemple,
es pot amenaçar amb l’agressió física, l’abandonament, la separació, etc.

1.2.3 Violència física

La violència física és qualsevol acte o omissió de força contra el cos de la dona
amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. Comprèn des
d’empentes, bufetades, puntades de peu, estrangulacions, etc., fins a actes amb
objectes contundents, amb arma blanca o, inclús, l’assassinat.

També es parla de violència física per omissió quan l’agressor priva la dona
d’aliments, de begudes, de medecines o li impedeix sortir de casa. Per tant, la
negligència davant problemes o dificultats per valdre’s per una mateixa també
es pot considerar que és violència física. Aquesta violència és la que deixa més
seqüeles físiques i és la que incrementa més d’intensitat al llarg del temps.

1.2.4 Violència sexual

La violència sexual és qualsevol acte de naturalesa sexual que s’exerceix en contra
del cos de les dones i que suposa la seva submissió a conductes i pràctiques
sexuals que van en contra de la seva voluntat. Poden ser imposades mitjançant
la força, la intimidació i la coacció. És independent del fet que la persona agressora
pugui tenir amb la dona una relació de parella o afectiva o no tenir-la.

Existeixen diferents formes de violència sexual:

• Violació: agressió sexual que consisteix en l’accés carnal per via vaginal,
anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de
les dues primeres vies.
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• Agressió sexual: actes que atempten contra la llibertat sexual utilitzant
violència o intimidació. Exemples d’aquests actes són: obligar-la a deter-
minades formes de coit, obligar-la a veure pornografia, prendre represàlies
per insatisfacció, obligar-la a tenir relacions davant dels fills i filles o d’altres
persones, o utilitzar el sexe per denigrar-la o per iniciar discussions.

• Assetjament sexual: els comportaments verbals i no verbals de caràcter
sexual no desitjats amb el propòsit o efecte d’atemptar contra la dignitat
de les persones, en particular quan es crea un entorn hostil, degradant,
humiliant o ofensiu. Exemples d’aquests actes serien bromes, comentaris
desagradables, trucades telefòniques obscenes, etc. També s’expressa quan
una dona és castigada, mal considerada, estigmatitzada o humiliada per
haver estat infidel o haver tingut relacions sexuals lèsbiques, per posar-ne
els principals exemples.

1.2.5 Violència econòmica

La violència econòmica es produeix quan hi ha una privació intencionada i no
justificada dels recursos que comparteixen o que són de la dona. Es produeix una
situació de dependència econòmica forçada. Alguns exemples d’aquest control
econòmic són: negar a la dona el dret d’administrar els seus diners o els de
la llar, controlar tots els moviments econòmics de la dona, prohibir la recerca
o l’acceptació de feines, prohibir i controlar l’accés a productes i serveis que
necessita, etc.

1.3 Cicle de violència masclista

Les situacions de violència masclista són diverses i no segueixen un sol patró.
Tot depèn de les combinacions de circumstàncies personals i familiars. Leonor
Walker (2012), psicòloga nord-americana, explica la teoria del cicle de violència
masclista. Segons aquesta psicòloga, en les situacions de violència masclista es
repeteix un patró cíclic de relació que fa difícil que es doni la separació. Aquesta
teoria ajuda a comprendre per què les situacions de violència masclista són, en
ocasions, suportades i no denunciades.

Aquest cicle es desenvolupa en tres fases:

1. Acumulació de tensió: es caracteritza per agressions de baixa intensitat en
què la persona agressora genera una situació de tensió. Per fer-ho, insulta,
amenaça, humilia, ridiculitza, manipula, crea situacions desagradables i
hostils, etc. Tot això fa que la persona agredida se senti culpable, dubti,
senti una baixa autoestima. La violència no és d’alta intensitat, però sí que
es transmet la possibilitat que les accions vagin en augment.
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2. Esclat de la violència: és el moment en què esclata la violència. Es
produeix una descàrrega incontrolada d’atacs i amenaces, que poden ser
físics, psicològics, ambientals i/o sexuals.

3. Lluna de mel, reconciliació o fase de manipulació afectiva: després de
l’esclat de violència, la persona agressora es mostra penedida. Demana
disculpes, diu que canviarà, es mostra penedida, afectuosa i atenta, i
assegura que no ho tornarà a fer. La dona agredida, desconcertada davant el
canvi, pot creure que ha fet un canvi d’actitud i pot voler donar-li una nova
oportunitat. Així, pot actuar com un element de reforç en el manteniment
de la situació.

Cal tenir en compte que aquest cicle no s’atura per si sol i que es pot accelerar,
cronificar i mostrar en una intensitat creixent.

1.4 Factors de risc en l’aparició de violència masclista

Hi ha diferents factors socials, institucionals i personals que potencien l’aparició
de violència masclista a les llars, en el si de la família i en el si de la parella.

1.4.1 Factors socials

Els factors socials són aquells que estan relacionats amb els processos i les
estructures de la nostra societat. Per tant, són molts factors que tenen a veure
amb una cultura masclista i androcèntrica els que augmenten la presència de la
violència masclista en l’àmbit públic i en l’àmbit privat.

Sexe i gènere

El sexe es correspon a un fet biològic determinat per unes característiques físiques
(genitals) i fisiològiques (hormonals i cromosòmiques) que es basa en una diferenciació
sexual de l’espècie humana.

El gènere és una construcció cultural assignada a cada categoria sexual. El gènere són
les formes de fer, pensar i sentir que culturalment s’esperen i s’ensenyen a cada persona
segons el seu sexe. El sistema sexe-gènere converteix la sexualitat biològica en una
identitat i/o rol a la societat.

• Pervivència del patriarcat. El patriarcat és la forma d’organització social
en la qual els valors socials associats al gènere masculí tenen el poder i
mantenen sotmesos els valors associats al gènere femení. El patriarcat és la
manifestació i institucionalització del domini masculí sobre les dones en el
si de la família, de les institucions i també en la societat en general. Per tant,
és aquell sistema en què els interessos de les dones estan subordinats als
interessos del homes. Aquestes relacions de domini són possibles gràcies
a una divisió sexual del treball en què les tasques reproductives i de cures
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queden en mans de les dones, sense que hi hagi cap tipus de reconeixement
social i econòmic d’aquesta tasca, i en què les tasques productives i que
succeeixen en l’àmbit públic queden en mans dels homes i són reconegudes
i remunerades.

• Predominança del sistema sexe-gènere. Aquest sistema marca les normes
de comportament i les atribucions que tenen homes i dones. Defineix el
que és normal i el que és patològic, i també marca els càstigs socials per a
qui surt de la norma. La socialització primària té un paper fonamental a
l’hora de transmetre els valors i les normes que permeten la predominança
d’aquest sistema. De fet, des del naixement ja es posa en marxa el
dispositiu cultural del gènere per part de la família i altres agents socials.
A través de les joguines, la roba, com ens tracten o les reaccions davant
el nostre comportament es van configurant les suposades característiques
essencials del que significa ser home i dona. Per tant, a través del procés
de socialització s’adquireix la identitat de gènere, que és el que ens
fa autopercebre com a homes o com a dones i ens influeix i determina
enormement la manera de pensar, de sentir, de relacionar-nos i d’actuar.

La socialització diferencial és la transmissió de valors i normes que
configuren com han de ser i s’han de comportar homes i dones en una
societat. Aquesta socialització dona lloc a la configuració d’un model
d’home i de dona, d’una identitat de gènere, que té com a resultat la
integració d’uns estereotips de gènere.
Els estereotips de gènere són aquelles concepcions ideals que adjudiquen
unes característiques naturals i inherents a homes i dones. Es tracta de
creences rígides que simplifiquen la complexitat de com podríem ser les
persones i ens limiten en una identitat de gènere determinada.

Aportacions de Judith Butler

Judith Butler, filòsofa nord-americana feminista, planteja una crítica al concepte d’identitat
de gènere. L’autora considera que tots, d’una manera o altra, quedem fora de les identitats
masculines i femenines i que la identitat de gènere consisteix en una imposició social que
alimenta el patriarcat.

El sistema sexe-gènere que domina en les nostres societats considera els homes
com a éssers molt racionals que han de mostrar un elevat control de les seves
emocions, que tenen el poder, el domini i la força, que han de tenir independència,
iniciativa, que són valents i han de prendre les decisions, que poden ser compe-
titius, que poden ser impulsius, que poden gaudir i donar importància a la seva
sexualitat i que no han d’intimar amb altres homes. Als homes se’ls permet activar
la conducta agressiva. A les dones, en canvi, se’ls atribueix que es mouen per
emocions i que els falta racionalitat, se les defineix com a passives i que s’han
d’adaptar al desig de l’altre, a la vegada que es considera que com que no són
agressives necessiten la protecció del mascle. Així, s’acostuma a associar les
dones amb la dependència, la sensibilitat, la debilitat, la fragilitat, la cura, la
tendresa, els sentiments, la importància de la imatge, les tasques de la llar, la
comprensió, la intuïció, la xafarderia i la no expressió de desitjos sexuals (Coll-
Planas i Vidal, 2013; Fernández i Roig, 2013). Aquest sistema sexe-gènere inclou
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que la plenitud sexual només s’aconsegueix entre l’home i la dona. Així, els homes
s’han de sentir atrets només per les dones i les dones s’han de sentir només atretes
pels homes. Les atribucions que s’han donat a l’home i a la dona són i han estat
justificadores de la violència que han exercit els homes sobre les dones, com si es
tractés d’una cosa natural.

• Construcció de la masculinitat i la violència. La identitat masculina
és una construcció psicosocial que fan els homes en la seva socialització
primària mitjançant la socialització diferencial. La construcció de la mas-
culinitat es fa confrontant-la a la feminitat, i això comporta que els homes
es construeixin demostrant que no són dones i que no són homosexuals, a la
vegada que la construcció de la masculinitat es fa mitjançant una relació
de subordinació amb les dones i mitjançant una relació de subordinació
amb aquells homes que no responen a una masculinitat hegemònica. La
masculinitat hegemònica la representen aquell grup d’homes que tenen el
poder i el lideratge social. Aquesta masculinitat està legitimada pels valors
del patriarcat, que garanteix el poder masculí i una posició dominant dels
homes que subordina les dones. Però en les nostres societats no tots els
homes responen a aquesta masculinitat hegemònica. Un clar exemple en
són els homes homosexuals que viuen situacions d’exclusió davant de la
masculinitat hegemònica, que és heterosexual. Les masculinitats també
queden travessades per altres variables que jerarquitzen la nostra societat,
com és la variable de classe o la de la nacionalitat. La masculinitat
hegemònica és blanca i rica i, per tant, deixa en posició de subordinació
aquells homes racialitzats o de classe baixa. Això no significa que aquests
homes no hegemònics no continuïn establint relacions de domini amb les
dones (Fernández i Roig, 2013). Per tant, es parla de l’existència de
masculinitats dominants i masculinitats subordinades (Connell, 1995)
en les nostres societats.

També és important apuntar que la construcció de la masculinitat i la seva
reafirmació té com a element fonamental i central la violència. La socialització
diferencial permet que la violència sigui una conducta que poden activar els homes
i que aprenen des que són petits. Aquesta conducta els permet reafirmar el seu
poder i la relació de subordinació que mantenen amb altres persones, com són
les dones. Així, la violència apareix com a element imprescindible per reafirmar
i demostrar la seva masculinitat. De fet, l’obligació de distanciar-se del model
femení o d’un model de masculinitat no hegemònica es tradueix en conductes
violentes que permeten marcar la diferència i remarcar la seva identitat masculina.
La lluita constant dels homes per assolir i mantenir la masculinitat hegemònica
també pot generar certes sensacions de fracàs i frustració que generin violència
cap als altres i cap a un mateix. El limitat repertori emocional que s’ha permès
als homes utilitzar també fa que no tinguin suficients recursos per a la gestió, la
canalització i l’expressió dels seus sentiments.

La violència contra ells mateixos

La violència permesa als homes no es reflecteix únicament amb la violència contra les
dones o la violència contra altres homes (aquells que no responen a models hegemònics),
sinó que també es converteix en una violència sobre si mateixos que s’expressa i es
reflecteix amb la comissió d’actes violents, amb el fracàs escolar, amb un major consum de
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substàncies tòxiques, amb majors conductes de risc, amb més accidents de trànsit, amb
més problemes de salut psíquica, amb una dificultat d’expressió de les seves emocions,
amb una falta de pràctiques d’autocura, etc.(Fernández i Roig, 2013).

Diferents col·lectius i experiències des de la societat civil, a poc a poc i tímidament,
han començat a treballar per la definició i la pràctica de noves masculinitats,
unes masculinitats igualitàries que rebutgin la jerarquització i la subordinació
de les dones, que es desvinculin dels privilegis patriarcals, que s’obrin a les
noves característiques femenines, que es posicionin i treballin per relacions no
homofòbiques i que treballin per un canvi subjectiu profund.

• Presència de la cultura de la violació. És important ressaltar aquest factor
perquè està directament relacionat amb la violència sexual, també amb la
violència sexual que es produeix en l’àmbit de la parella i la llar. La cultura
de la violació és l’amenaça simbòlica de la violació com a forma de
sotmetiment de les dones. La violació funciona, a l’àmbit cultural, com
una amenaça potencial i permanent a totes les dones per tal de mantenir-
les en una situació de por permanent que no fa sinó reforçar les relacions
patriarcals. Aquesta por és la que pateixen la majoria de dones quan han
d’anar soles pel carrer a la nit o quan es troben en espais tancats amb
homes desconeguts. El foment d’aquesta por permet que alguns homes
puguin aprofitar-la com a mecanisme de control i domini. La cultura de
la violació també s’alimenta quan es responsabilitza i es culpabilitza les
dones de l’agressió patida, assenyalant que han anat amb roba inadequada,
o a llocs o en horaris no adequats. Cal destacar que les mesures penals que
es preveuen en relació amb les agressions sexuals a les dones també estan
impregnades de masclisme, ja que la gravetat del delicte i de l’abús o de
l’agressió sexual es mesura per factors com l’existència o no de penetració.

• Presència de mites de l’amor romàntic. Els mites de l’amor romàntic
són les creences compartides que apareixen com a veritat absoluta i es
transmeten de generació en generació sobre què és l’amor. Aquests mites
han permès mantenir i naturalitzar les relacions violentes en el si de
la parella. Els mites, perquè siguin integrats, impliquen processos de
socialització que es produeixen des de la infància. El concepte d’amor no
és universal ni neutre, sinó que depèn de cada moment històric, de cada
societat i de cada cultura. L’amor és una construcció social. Els mitjans de
comunicació, les pel·lícules i les sèries de televisió són les que actualment
alimenten una idea d’amor determinada.

Els mites de l’amor romàntic

Els mites de l’amor romàntic són:

• Mite de la mitja taronja: és la creença que s’elegeix una parella que tenim predestinada
d’alguna manera i que ha estat l’única elecció possible. Aquest mite pot portar a una
excessiva tolerància en el marc de la relació, en considerar-se que, com que és la parella
ideal, cal permetre-li-ho tot.

• Mite de l’aparellament o de la parella: creença que la parella (heterosexual) és natural i
universal i que la monogàmia amorosa està present en totes les èpoques i cultures.
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• Mite de l’exclusivitat: creença que és impossible estar enamorat de dues persones a la
vegada.

• Mite de la fidelitat: creença que tots els desitjos passionals, romàntics i eròtics han de satisfer-
se exclusivament amb una única persona, la pròpia parella, si se l’estima de debò.

• Mite dels gelos: creença que els gelos són un signe d’amor. Aquest mite justifica
comportaments egoistes, repressius i inclús violents.

• Mite de l’equivalència o creença que l’amor (sentiment) i l’enamorament (estat més o menys
durador) són equivalents: creença que aquest sentiment i aquest estat són equivalents i que,
per tant, si una persona deixa d’estar apassionadament enamorada és millor abandonar la
relació.

• Mite de l’omnipotència: creença que l’amor ho pot tot. Per tant, que si hi ha un amor verdader,
és suficient per resoldre tots els obstacles i problemes. Amb aquesta creença pot aparèixer
l’excusa de no modificar comportaments o actituds.

• Mite del lliure albir: creença que els nostres sentiments amorosos són absolutament íntims i
no estan influïts per factors culturals i socials.

• Mite del matrimoni o de la convivència: creença que l’amor romàntic passional ha de conduir
a la unió estable de la parella i constituir-se mitjançant la convivència.

• Mite de la passió eterna o de la perdurabilitat: creença que l’amor romàntic i passional dels
primers mesos d’una relació ha de perdurar.

Font: C. Yela (2003). “La otra cara del amor: mitos, paradojas y problemas”. A: Encuentros
en Psicología Social, 1(2). Màlaga: Universidad de Málaga.

• Moviment feminista com a factor determinant. La força i la presència del
moviment feminista en una societat és clau per comprendre la presència de
la violència masclista. El moviment feminista és fonamental per denunciar
i identificar les situacions de desigualtat entre homes i dones en tots els
àmbits; per identificar les situacions d’abús de poder dels homes sobre les
dones; per denunciar les polítiques públiques que fomenten la desigualtat i
per promoure, així, una nova política pública. A la vegada, el moviment
feminista, juntament amb el moviment LGTBQI, és bàsic per promoure
pràctiques transgressores i trencadores amb el constructe de gènere. També
cal destacar que la teoria feminista dona eines i elements per repensar
qüestions tan centrals com les cures o com la interdependència de qualsevol
humà i, per tant, introdueix un profund debat sobre l’organització i el
funcionament de les nostres societats. Però més enllà de tot això, el
moviment feminista és clau i ha estat clau per denunciar la violència
masclista en diferents àmbits i per fer notar que no es tracta d’un problema
de l’àmbit privat, sinó que és un problema que té a veure, precisament, amb
una estructura social de caràcter patriarcal. Alhora, no podem deixar de
remarcar que ha estat el moviment LGTBIQ el que ha fet i està fent una
gran tasca per combatre qualsevol tipus de LGTBIQfòbia tant en l’espai
públic com en l’espai privat. A més a més, ha estat capaç d’explicar que
aquesta violència fòbica està completament relacionada amb una estructura
social heteropatriarcal.

• Existència de mites sobre la violència masclista. Hi ha diferents mites
que justifiquen, oculten o minimitzen la violència masclista. Això provoca
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que aquest tipus de violència es pugui reproduir i pugui actuar amb total im-
punitat. Els professionals han de conèixer bé aquests mites i tenir elements
per trencar-los. Vegeu alguns dels mites sobre la violència masclista i també
alguns elements per a la seva desconstrucció (Fernández i Roig, 2013, pàg.
27-32):

1. Es dona entre gent de baix nivell cultural i econòmic: en totes les
classes socials es pateix violència masclista. La diferència és que
les classes baixes i mitjanes acudeixen més als serveis públics i
això possibilita que aquestes situacions hi siguin més identificables
i detectades que en les classes altes.

2. És més freqüent entre aquelles dones que tenen un baix nivell formatiu:
el nivell formatiu no és una variable explicativa de les situacions de
violència masclista. L’any 2011, el 40,41% de les dones ateses per
violència masclista a l’Equip d’Atenció a les Dones de l’Ajuntament
de Barcelona tenien batxillerat, cicles formatius o estudis universitaris,
i un 26,40% l’ESO acabada.

3. L’arribada d’immigrants estrangers amb costums i valors masclistes
que aquí ja estan superats fa augmentar els casos de violència mas-
clista i dona lloc a fer-la més present: l’any 2011, les dones ateses
per violència masclista tenien majoritàriament nacionalitat espanyola
(60,2%) davant d’un 39,80% de dones immigrades estrangeres.

4. Es produeix més quan hi ha conflictes de parella o la parella se separa:
la violència masclista no està lligada a un conflicte, a una discussió o
a una desavinença, sinó que està lligada a relacions en què l’home vol
tenir un paper dominant.

5. És més greu la violència física que la psicològica: totes dues violènci-
es provoquen un dany important i sovint conviuen.

6. S’exagera massa i s’ha posat de moda el tema, quan només afecta una
minoria: a Catalunya un 26,6% de dones, l’any 2010, havia sofert
alguna agressió masclista d’especial gravetat al llarg de la seva vida
(Enquesta de violència masclista a Catalunya duta a terme l’any 2010
pel Departament d’Interior) i des de l’any 2002 fins al 2011, ambdós
inclosos, el masclisme ha assassinat a l’Estat espanyol 638 dones en
l’àmbit de la relació de parella.

7. La violència masclista de debò es dona quan hi ha agressions físiques:
hi ha situacions de violència masclista que han donat com a resultat
suïcidis induïts o destrucció de la personalitat i mai s’hi han manifestat
agressions físiques.

8. Existeixen moltes denúncies falses de les dones en litigis de separa-
ció: se sap que les denúncies falses representen només el 0,1% del
total de denúncies que es fan per violència masclista.



Atenció a les unitats de convivència 26 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

La legislació a Catalunya

A l’Estat espanyol existeix la Llei
orgànica de mesures de protecció

integral contra la violència de
gènere (2004), i a Catalunya, la

Llei del dret de les dones a
erradicar la violència masclista

(2008). Aquesta legislació ha
suposat que per primera vegada
s’ha afirmat jurídicament que la

desigualtat de poder entre homes
i dones és una de les causes de la

violència masclista.

24 mites falsos que banalitzen la violència contra les dones ("Crític")

Llegiu aquest reportatge i visioneu el vídeo sobre mites que banalitzen la violència
quotidiana contra les dones publicat a Crític: bit.ly/2YrpFFn.

També hi ha tota una sèrie de mites que alimenten explicacions sobre com són o
no són les dones que pateixen violència masclista. Alguns d’aquests mites sobre
les dones són que una dona normal no es deixa maltractar, que avui dia si les dones
ho suporten és perquè volen, que si una dona no deixa un home per alguna cosa
deu ser, que hi ha dones que s’ho busquen, que la violència masclista es dona en
un determinat de perfil de dones més passives i insegures, i que hi ha dones que
se senten atretes per homes violents. Aquests mites l’únic que fan és permetre
que es reprodueixi la violència masclista en la nostra societat. Són creences que
culpabilitzen les dones de la seva situació i suposen que els avenços socials en
contra del masclisme ja són suficients.

També existeixen una sèrie de mites sobre els homes que agredeixen. Aquests
mites són que els homes que maltracten ho fan perquè tenen problemes de
toxicomania, perquè són impulsius o perquè tenen problemes econòmics i laborals.
Aquests mites alimenten la idea que les causes de l’agressió no són estructurals,
sinó que tenen a veure amb factors personals.

1.4.2 Factors institucionals

Els factors institucionals són aquells que tenen a veure amb les actuacions,
polítiques i mesures legislatives que es duen a terme des de l’administració pública
per incidir en les causes de la violència masclista o per atendre aquestes situacions.

• Presència de l’androcentrisme en la política pública: l’androcentrisme
és la visió del món que situa l’home com a centre de totes les coses.
Aquesta concepció de la realitat converteix la mirada masculina com l’única
possible i universal. L’androcentrisme comporta la invisibilitat de les dones
i de les seves necessitats, la negació d’una mirada femenina i l’ocultació
de les aportacions realitzades per les dones. Les polítiques públiques
androcèntriques són aquelles que no tenen en compte les necessitats de les
dones ni tampoc tenen en compte les seves aportacions a l’hora de dissenyar-
les i de desplegar-les. Per combatre l’androcentrisme és necessari que la
política pública tingui una perspectiva de gènere. Serien un exemple de
polítiques públiques no androcèntriques les polítiques de conciliació del
temps.

• Model de seguretat enfront del model feminista: el model d’intervenció
pel que fa a la violència masclista determinarà la legislació que pretén
combatre la violència contra les dones. Seguint Bodelón (2012), existeix
un model feminista i un model de seguretat. El model feminista entén la
violència masclista com una qüestió estructural i posa l’accent en una inter-
venció que sigui apoderadora amb aquelles dones que han patit situacions
de violència. Aquest model planteja que les intervencions no poden ser
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assistencialistes i paternalistes. El model de seguretat entén que la violència
masclista és un problema de seguretat individual. Per tant, la violència
masclista és una violència més de les nostres societats que no té a veure
amb cap qüestió de l’estructura social. En aquest últim model, l’atenció i
l’assistència a les dones que han patit violència masclista queda centrada
en mesures de seguretat per evitar el delicte i en mesures penals un cop
s’ha produït. Els models que aquí hem explicat signifiquen el desplegament
d’una política pública i de serveis molt diferent per atendre les dones que
pateixen o han patit una situació de violència masclista.

• Legislació com a factor determinant: el fet que existeixi una legislació
específica per a la violència masclista és fonamental per evitar aquestes
situacions en l’espai domèstic i públic. La legislació és la que determinarà
l’enfocament a l’hora de tractar aquesta qüestió. Cal que garanteixi la
prevenció i l’atenció de les situacions de violència masclista i que siguin
possibles els processos de recuperació. També ha de garantir la prevenció
i erradicació de la violència masclista en tots els àmbits. La llei determina
els recursos i serveis dedicats a la violència masclista i determina l’actuació
d’altres polítiques públiques.

• Interacció entre les diferents polítiques públiques: el fet de disposar d’u-
na legislació que entengui la violència masclista com una qüestió estructural
i que garanteixi recursos i serveis per als processos de prevenció, detecció,
atenció i recuperació no és suficient per erradicar la violència masclista. La
resta de polítiques públiques, com per exemple la política laboral i familiar,
seran claus per garantir l’autonomia de les dones i també la seva capacitat
de poder-se separar de relacions en què es poden produir situacions de
violència masclista. Les dones poden tenir drets garantits, com són el dret
a separar-se o divorciar-se de les seves parelles, però, en canvi, es poden
veure impedides a poder-ho fer per la necessitat de supervivència econòmica
pròpia i dels seus fills. Això és només un exemple de com hi ha moltes
polítiques que estan determinant que les dones es puguin o no protegir de
la violència masclista.

1.4.3 Factors personals

Buscar dades sobre els perfils de dones que pateixen més violència masclista no
dona resultats exactes. La investigació sobre aquesta qüestió indica que ni la classe
social, ni el nivell econòmic, ni la nacionalitat o el nivell d’estudis són elements
explicatius. Només el fet de ser dona és l’indicador de risc per viure aquest
tipus de violència. Les dades, en canvi, sí que assenyalen que el 70% de les dones
assassinades al món ho són en mans de les seves parelles, exparelles o familiars
directes. En canvi, els homes morts han estat assassinats per persones estranyes o
conegudes.

Sí que hi ha una sèrie de factors de caràcter individual i biogràfic que poden tenir
un pes explicatiu de per què hi ha homes que agredeixen i d’altres que no, i de
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per què hi ha dones que són agredides i d’altres que no. Entre els més importants
destaquen la història biogràfica i personal en relació amb les relacions afectives i
la violència. En aquest sentit, diferents teories en psicologia han considerat que
les persones que han presenciat la violència a la seva família i als entorns més
pròxims la poden acabar reproduint, sigui com a persones agressores o persones
agredides.

1.5 Nivells de prevenció en la intervenció social

La prevenció és molt important a l’hora d’intervenir en qualsevol problema o
conflicte social. La prevenció permet intervenir per tal que les situacions pro-
blemàtiques no apareguin o no s’incrementin. En aquest sentit, amb intervencions
preventives es poden atacar les causes dels problemes i evitar que apareguin o
disminuir-ne la virulència.

Tal com indica la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar
la violència masclista, la prevenció consisteix en el conjunt d’accions
dirigides a evitar o reduir la incidència de violència masclista mitjançant
la reducció dels factors de risc i impedir-ne la normalització. La prevenció
són també aquelles accions dirigides a sensibilitzar la ciutadania en el sentit
que cap forma de violència no és justificable ni tolerable.

S’entén per sensibilització el conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives
dirigides a generar canvis i modificacions en l’imaginari social respecte a les
relacions de desigualtat de gènere que permetin tenir efectes directes sobre la
disminució de la violència masclista.

Les actuacions preventives han de considerar tant les situacions en què encara no
s’ha donat l’abús, per permetre identificar-les, com els casos en què ja s’han donat
situacions de violència, per evitar-ne la cronicitat. Per això és important referir-se
a tres tipus de prevenció:

1. Prevenció primària. Aquella que pretén evitar l’aparició del problema i
que intenta tenir efectes sobre les situacions causants del risc. Per tant,
aquest tipus de prevenció pretén incidir en les causes d’un problema abans
que aquest s’arribi a produir. Es tracta de disminuir la probabilitat d’aparició
del problema i, per tant, l’objectiu és transformar l’entorn de risc i reforçar
les capacitats de la persona per afrontar o evitar el possible problema.
Perquè no es produeixin situacions de violència masclista, la prevenció anirà
orientada a incidir en un canvi de valors i de cultura. Per tant, la prevenció
primària necessitarà diferents actors i institucions socials, com són l’escola,
els espais comunitaris i de barri, etc., és a dir, aquells espais socials que
s’encarreguen dels processos de socialització. La incidència de tots aquests
actors i institucions és la que pot fer possible trencar les idees sobre què és
ser home i ser dona en les nostres societats per tal que es deixi de legitimar
un sistema de drets desigual que legitima, inclús, la violència dins i fora de
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les llars. En aquest sentit, també serà clau tenir en compte tota la política
pública que es desenvolupa en un territori per potenciar que la igualtat entre
homes i dones es faci realitat o perquè altres fenòmens socials que poden
generar situacions d’estrès a la llar no existeixin. Exemple d’això últim seria,
per exemple, evitar situacions de precarietat laboral o d’atur.

2. Prevenció secundària. Aquella que permet diagnosticar les persones que es
troben en situacions d’alt risc i intervenir per evitar que les problemàtiques
creixin, es repeteixin, es consolidin o es cronifiquin. Per tant, aquest tipus de
prevenció, a diferència de la prevenció primària, requereix la intervenció en
persones o grups socials concrets. Aquest tipus de prevenció ha d’assegurar
una identificació precoç del problema i generar una intervenció ràpida i
eficaç. Així, doncs, en aquest tipus de prevenció prenen un paper cabdal
tots aquells actors i institucions socials que poden tenir un paper actiu a
l’hora de diagnosticar situacions de violència masclista. En aquest sentit,
tenen molta importància els serveis sanitaris, l’escola i els serveis socials
d’atenció primària. La intervenció d’aquests serveis serà clau per a la
detecció de casos i situacions de violència masclista.

3. Prevenció terciària. Aquella que permet intervenir quan les situacions i
contextos problemàtics ja estan consolidats o establerts. Per tant, es tracta
d’aquell tipus d’intervenció que es produeix per pal·liar les conseqüències
negatives d’una situació i tracta d’evitar les recaigudes de les persones
en una determinada situació. Igual que la prevenció secundària, intervé
sobre persones o grups socials molt concrets que ja viuen situacions de
violència masclista. L’objectiu d’aquesta intervenció és, doncs, posar remei
a una situació avançada o consolidada. Per tant, integra totes les accions
de protecció de la víctima. En aquest cas, ja prenen importància serveis
especialitzats com, per exemple, les cases d’acollida per a dones.

La prevenció primària pretén evitar els factors causants del risc que els
problemes apareguin.
La prevenció secundària pretén diagnosticar les situacions d’alt risc i
adoptar les mesures necessàries perquè els problemes no creixin i no es
consolidin.
La prevenció terciària pretén intervenir en situacions ja problemàtiques per
tal de donar protecció a les persones afectades.

1.5.1 Principis per a la prevenció de la violència masclista

Per erradicar les situacions de violència masclista en una societat és fonamental la
intervenció de l’Estat i de l’Administració pública. Per tant, només es redueixen
i/o s’erradiquen les situacions de violència masclista (dins i fora de les llars, en
l’àmbit de la parella o en altres àmbits) quan es desplega una política pública en
contra. Aquesta política ha de tenir en compte els tres nivells de prevenció.
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Vegeu de manera
detallada els processos

de detecció, atenció,
reaparició i recuperació de

la violència masclista en
l’apartat “Estratègies

d’intervenció en violència
de gènere”.

Una política pública efectiva en contra de la violència masclista implica:

• Informació i sensibilització, que equival a la prevenció primària.

• Detecció i atenció, que equival a la prevenció secundària.

• Reparació i recuperació, que equival a la prevenció terciària.

Hi ha diferents principis fonamentals perquè la prevenció primària de la violència
masclista pugui tenir resultats:

• La consideració que la violència masclista és una vulneració dels drets
humans i que, per tant, cal erradicar-la.

• La consideració que la violència masclista és una qüestió estructural que es
produeix i es manifesta en diferents àmbits de la societat.

• La consideració que la violència masclista és multidimensional i que, per
tant, es manifesta de diverses maneres en la vida de les dones.

• La consideració que la política pública en contra de la violència masclista
ha de desenvolupar i preveure intervencions per a altres persones, més enllà
de les mateixes dones afectades.

• La consideració que s’ha d’intervenir des de diferents àmbits de la política
pública (política laboral, educativa, universitària, etc.) i que aquestes inter-
vencions han de respondre a un model global i han d’estar interconnectades.

• La consideració que s’han de tenir en compte les necessitats expressades
per les dones que han viscut les violències masclistes, els professionals i
les entitats que hi treballen a l’hora de dissenyar i desplegar programes de
sensibilització i prevenció de la violència masclista.

• La formació permanent dels professionals que intervenen en la prevenció
primària de violència masclista (tal com preveu la llei catalana), sobretot en
àmbits com la sanitat o l’educació.

• La consideració que els homes també han de ser objecte d’intervenció si
volem posar fi a situacions de violència masclista.

• La identificació dels factors de risc en un entorn determinat i la identificació
dels factors de protecció existents. La identificació d’aquests dos tipus
de factors ha de permetre definir quins objectius haurà de tenir l’acció
preventiva, a la vegada que aquesta acció ha de ser capaç de reforçar aquelles
creences i pràctiques socials que ja són reductores de la violència masclista.

• La identificació d’una població diana sobre la qual s’intervindrà mitjançant
l’acció preventiva perquè considerem que té un potencial de canvi social i
que la intervenció en aquest col·lectiu o grup pot tenir un efecte multiplica-
dor.

• El coneixement a fons de la població destinatària per adaptar l’acció a cada
realitat concreta (sexe de les persones participants, edat, procedència...).
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Als “Annexos” d’aquest
apartat trobareu diferents
exemples de campanyes
contra la violència
masclista.

• La recerca de complicitats i de nodes de col·laboració entre diferents serveis
i entitats que donin major consistència i continuïtat a les accions preventives.

• L’elecció de l’estratègia a utilitzar en funció de les característiques del grup
de població al qual vagi destinada l’actuació preventiva i del context des del
qual s’intervé.

1.5.2 Prevenció primària de la violència masclista: accions i
estratègies

Una política pública que treballi per l’erradicació de la violència masclista
necessita una xarxa de recursos i serveis de qualitat capaços d’atendre les
dones i totes aquelles persones afectades per situacions de violència masclista.
Aquests recursos i serveis han de ser capaços de detectar situacions de violència
masclista i atendre, assistir, protegir i acompanyar en els processos de recuperació
i reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista. És necessari
que siguin recursos de caràcter públic i gratuït. Aquesta xarxa ha de procurar per
la prevenció primària, secundària i terciària. Vegem diverses accions i estratègies
que garanteixen la prevenció primària.

Accions i campanyes de sensibilització

Les administracions públiques tenen l’obligació d’impulsar i desenvolupar de for-
ma periòdica accions informatives i de desenvolupar estratègies de sensibilització
social amb l’objectiu de prevenir i erradicar la violència masclista. Les campanyes
de sensibilització poden prendre diferents formes, però el seu objectiu ha de ser
prevenir, combatre i erradicar la violència masclista. Les accions i campanyes de
sensibilització tenen com a funció la prevenció primària.

Darrere de cada campanya i d’accions de sensibilització hi ha una manera de
comprendre què és la violència masclista. En les recomanacions i reflexions
següents es defensa la idea que cal dissenyar i desplegar accions de sensibilització
que parteixin d’una perspectiva de gènere.

Mitjançant el desplegament d’aquestes accions s’ha d’aconseguir:

• Donar a conèixer els drets de les dones que es troben en situacions de
violència masclista o que es troben en risc de patir-la.

• Donar a conèixer els serveis destinats a les dones que han patit o pateixen
violència masclista.

• Donar a conèixer els deures que tenen la ciutadania i els professionals dels
diferents serveis a l’hora de donar a conèixer i actuar quan es detectin i es
coneguin situacions de violència masclista.

• Sensibilitzar sobre la importància que la violència masclista és un problema
col·lectiu en què cal que s’hi impliqui tothom.
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• Conscienciar sobre la importància de transformar les nostres pràctiques i
comportaments socials, en especial els dels homes, per erradicar la violèn-
cia masclista. Per tant, les campanyes de sensibilització han de ser capaces
d’explicar que alguns dels comportaments quotidians són micromasclismes
que estan a la base de conductes que són ja violència masclista explícita.

Per tal que les campanyes siguin efectives i tinguin una perspectiva de gènere, les
campanyes de sensibilització han de tenir les característiques següents:

• Presentar les dones que pateixen o han patit violència masclista com a
persones autònomes, capaces de desplegar recursos propis i de superar
situacions de violència. Per tant, no s’ha de construir únicament la
figura d’una dona víctima (mostrant o no les conseqüències físiques de la
violència) i amb l’única responsabilitat de denunciar perquè la institució les
assisteixi. Cal deixar de posar el focus sobre la dona com a víctima, sobre
el drama de la violència i la denúncia com a única acció que pot fer la dona.
Presentar la dona desapoderada, victimitzada i incapacitada només fomenta
la idea que la seva vida queda en mans del saber i el control judicial.

• Presentar la violència masclista com un fenomen lligat a la distribució
desigual de poder entre dones i homes. Per tant, cal superar la idea que la
violència masclista és un problema íntim d’una parella o d’una llar concreta
i s’ha de fugir de presentar l’home com una persona que té problemes
personals que el porten a maltractar. És necessari situar aquest home en
una estructura social més àmplia.

• Superar la idea de centrar-se únicament en el maltractament físic i superar la
idea d’emfasitzar l’aspecte tràgic de la situació. És necessari fer referència
a tots els tipus de violència masclista existents i fer especial incís en el fet
que aquestes situacions s’expliquen per una violència masclista estructural
i cultural.

• Fer referència al fet que la violència masclista té conseqüències sobre la
dona, però també sobre l’entorn social i els fills i filles (si n’hi ha). Així,
les campanyes han d’interpel·lar la societat en general, fent explícit que es
tracta d’un problema col·lectiu en què tots i totes hem de prendre partit.

• Desmuntar els mites sobre l’amor romàntic, molt instal·lats socialment,
que justifiquen situacions de violència masclista.

• Desmuntar els mites sobre la violència masclista i demostrar que aquest
és un problema social que cal erradicar.

• Fer visibles i desmuntar els models agressius vinculats a la masculinitat
tradicional i els models passius i subordinats que han estat vinculats tradi-
cionalment a les dones. Per tant, les campanyes i accions de sensibilització
han de ser capaces d’oferir alternatives a aquests models.

• Garantir que totes les persones tinguin accés al contingut de la campanya.
Per tant, s’han d’oferir en un format accessible i comprensible i fent ús, si
és necessari, de diferents modalitats i opcions de comunicació.
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Protocols per als espais
d’oci nocturn

Consulteu als “Annexos” el
“Protocol d’actuació contra les
agressions sexuals de les festes
majors del Poble-sec” de l’any
2015 i el protocol “No callem”
contra les agressions i els
assetjaments sexuals en espais
d’oci nocturn privat, elaborat per
l’Ajuntament de Barcelona l’any
2018.

Tot i que han estat les campanyes televisives i publicitàries (cartells en espais
públics i fullets) les accions de sensibilització que més s’han fet servir per
combatre la violència masclista, és necessari preveure altres accions que poden
ser eficaces per col·laborar a erradicar la violència masclista:

• Xerrades, jornades i tallers: les administracions també ofereixen xerrades,
jornades, espais de debat i tallers per treballar diferents aspectes que es
considera que poden ajudar a prevenir la violència masclista. Aquestes
activitats es poden fer en institucions que depenen de la mateixa adminis-
tració local, com poden ser biblioteques o escoles, o es poden oferir al món
associatiu d’una població. Temes susceptibles de poder-se tractar o treballar
són: mites de l’amor romàntic, els rols de gènere i les seves repercussions,
la conceptualització i els àmbits de la violència masclista, els recursos i els
serveis per atendre situacions de violència masclista, etc.

• Protocols de dol enfront del feminicidi: alguns municipis han desen-
volupat protocols sobre com ha d’actuar l’administració local quan es
produeixen morts per violència masclista. Aquests protocols defineixen les
actuacions que el poder local portarà a terme per mostrar, al conjunt de
la ciutadania i a les persones properes a la víctima, el rebuig institucional
contra la violència masclista. Els protocols preveuen accions com una
carta de condol directa a la família o a les persones pròximes; una nota
informativa a la premsa que ressalti sempre que la violència masclista
té unes causes estructurals i no doni gaire informació sobre la víctima;
un missatge de rebuig mitjançant els canals d’informació que tingui cada
ajuntament; una convocatòria pública de rebuig i un minut de silenci; posar
símbols en contra de la violència masclista a la façana de l’ajuntament i a
les xarxes socials; minuts de silenci en el ple municipal i altres accions que
pugui incorporar cada poder municipal. Alguns protocols també defineixen
quines actuacions i coordinacions es duran a terme just les 24 hores i els dies
després dels fets, per tal de donar resposta a l’entorn social que ha quedat
afectat per la situació de feminicidi i per tal d’avaluar quines accions prèvies
s’havien dut a terme amb la víctima i millorar el circuit d’intervencions, si
és el cas.

• Protocols en espais d’oci nocturn: en els espais d’oci nocturn, sigui en
locals o en l’espai públic quan se celebren festes majors, es produeixen
situacions de violència de gènere. A la nit apareixen, malauradament,
moltes situacions de violència sexual. Si l’oci nocturn ha estat un recurs
per a les relacions socials, la diversió, l’expressió lliure de desitjos i, fins i
tot, per a la transgressió, també ha estat un espai d’exclusió per a les dones
durant molts anys. La idea patriarcal que l’home decideix i domina en la
seducció i en la sexualitat i que la nit és un espai prohibit per a les dones ha
donat lloc al fet que la presència de les dones durant la nit s’hagi interpretat,
per la cultura patriarcal que perviu a la nostra societat, com una transgressió
del seu rol de gènere i una provocació. Això ha alimentat la idea que són
les dones les que s’exposen a ser agredides, de la mateixa manera que ha
alimentat la idea que l’amenaça i l’agressió sexual a les dones podia ser
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possible. Així s’explica, doncs, el lema proclamat pel moviment feminista
que reivindica que “La nit és nostra”. Una nit, però, que malauradament
encara no és de les dones. Els espais d’oci nocturn continuen sent espais
on es produeixen agressions sexuals i espais de captació i apropament per
acabar agredint posteriorment en altres espais, com són l’espai públic, el
transport públic o els domicilis privats. Davant d’aquestes situacions, la
societat civil, mitjançant col·lectius i associacions, ha desenvolupat aquests
últims anys protocols d’actuació perquè les dones que en el si de les
festes populars se sentissin agredides sexualment ho poguessin denunciar.
Alguns ajuntaments, seguint-ne l’exemple, també han desenvolupat aquests
protocols per a les festes majors locals o per a espais d’oci nocturn en
col·laboració amb associacions o establiments d’oci nocturn. Aquests
protocols tenen la particularitat de donar resposta a la violència sexual i
els actes que s’hi associen que no sempre estan tipificats jurídicament. Així,
gràcies a aquests protocols és possible actuar contra agressions sexuals que
poden o poden no ser constitutives de delicte. Els protocols estableixen
accions de prevenció que anuncien que aquell espai està lliure de violència
masclista, que anuncien que en aquell espai s’aplica un protocol i que posen
damunt de la taula que les relacions sexoafectives han de ser pactades o
consentides. Les accions de prevenció també preveuen la vigilància en
espais foscos o la gravació de l’espai del local. Aquests protocols també
inclouen informacions sobre com detectar situacions d’agressió o abús
sexual en l’espai d’oci nocturn i donen instruccions sobre com ha de ser
l’atenció i la derivació quan es produeix una situació d’assetjament, agressió
o abús sexual. Els materials i l’estratègia de comunicació que genera el
protocol han de propiciar que les persones usuàries s’hi adhereixin i integrin
un missatge alternatiu pel que fa a la llibertat sexual i de gènere.

• Punt lila: són oficines d’informació i assessorament mòbils que s’han
utilitzat en festivals i espais de festa major. Aquests punts liles han estat
promoguts per col·lectius feministes i també per ajuntaments de diferents
poblacions catalanes. Aquests punts possibiliten l’atenció a persones que
han rebut agressions de caràcter sexista, assetjaments, tocaments sense per-
mís o comentaris ofensius i també atenen qualsevol agressió o discriminació
als col·lectius LGTBI. A més, aquests punts tenen una funció pedagògica.
Fomenten la prevenció de la violència masclista i s’hi ofereixen diversos
materials de sensibilització.

• Campanyes específiques de sensibilització per als homes: és d’una
importància cabdal que les intervencions i les campanyes de sensibilització
també s’adrecin als homes. Calen campanyes que vetllin perquè els homes
es comprometin de manera activa a fer passos endavant en contra de la
desigualtat de gènere. Per tant, són necessàries accions de sensibilització
que fomentin valors, actituds, comportaments i relacions que permetin
que els homes trenquin amb un model de masculinitat hegemònica que
reprodueix les relacions de desigualtat de gènere.
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"Canviem-ho. Homes per l’equitat de gènere"

Visiteu el web del projecte de l’Ajuntament de Barcelona “Canviem-ho. Homes per l’equitat
de gènere”: bit.ly/2FH2cIL.

Aquest projecte és una iniciativa pionera a Catalunya, impulsada per la regidoria de Cicle
de Vida, Feminismes i LGTBI, dirigida a promoure la conscienciació, la participació i
la implicació dels homes en l’equitat de gènere. Aquest projecte el promou el Servei
d’Atenció a Homes (SAH) per a la promoció de relacions no violentes. El SAH és un
espai d’informació, assessorament i tractament adreçat a homes que volen canviar la seva
manera de relacionar-se allunyant-se de les conductes violentes. Aquest és un projecte de
projectes que intenta incidir en altres serveis i institucions com centres penitenciaris, plans
comunitaris, centres de menors, etc., per promoure la prevenció de la violència masclista
mitjançant la intervenció en els homes.

Educació sexual i afectiva

Una mesura de prevenció primària fonamental per als joves de les nostres societats
és l’educació sexual i afectiva. El sistema educatiu i les institucions d’educació no
formal tenen responsabilitat en aquest tipus d’educació. Els centres de planificació
familiar tenen també un paper fonamental pel que fa a l’educació sexual i afectiva
dels adolescents i joves. L’educació sexual i afectiva és un element fonamental per
a la prevenció de la violència masclista i, específicament, de la violència sexual.

Aquesta educació es caracteritza pels aspectes següents:

• La seva intenció va més enllà de prevenir les malalties infeccioses de
transmissió sexual o l’embaràs no planificat. Per tant, fuig d’explicacions
centrades únicament en la biologia o l’aparell reproductiu.

• Entén la sexualitat com una dimensió àmplia per a la vida per la persona
i que li pot aportar aspectes molt positius. Intenta trencar amb aquells
prejudicis, estereotips i tabús que han tractat la sexualitat amb connotacions
negatives i com a perill, i tracta la sexualitat des del punt de vista del plaer.

• Posa en el centre l’educació de les emocions i de les relacions amb els
altres. Per tant, posa en el centre la importància de la cura, el respecte i
l’estima cap a les altres persones com a element fonamental. Aquest tipus
d’educació és fonamental per treballar per a l’erradicació de la violència
masclista i la violència sexual. Té la intenció d’educar perquè les relacions
sexuals i afectives sempre siguin pactades i acordades i s’evitin totes les
relacions abusives i no consentides. Per això, esdevé fonamental ensenyar a
reconèixer, identificar i respectar els límits personals i de les altres persones.
La idea és que es puguin assolir totes les habilitats i capacitats per poder
decidir si es vol participar o es vol rebutjar una relació sexual. Per tant, es
tracta d’educació perquè les persones se sentin lliures a l’hora de decidir
sobre la seva vida sexual i afectiva.

• Trenca amb els estereotips sobre com s’han de comportar un home o una
dona en les relacions sexuals. Es tracta de trencar amb els mites i idees
sobre com ha de ser i amb qui la sexualitat femenina i masculina. Així,
es comprèn i es respecta la diversitat sexual i la identitat de gènere. Per
tant, té una important funció preventiva respecte a les violències i fòbies



Atenció a les unitats de convivència 36 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

cap als col·lectius de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals
(LGBTIQ). A més, trenca amb les idees i mites de com ha de ser la sexualitat
i permet fer referència a pràctiques sexuals més àmplies que fugen de la idea
fal·locèntrica de la sexualitat.

• Assegura l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva,
incloses la planificació familiar, la informació i l’educació.

• Treballa per l’apoderament de les persones i perquè puguin prendre
decisions, amb coneixement de causa, sobre la seva sexualitat, sobre les
relacions sexoafectives i sobre la seva salut sexual.

• Col·labora per educar en molts altres temes que afecten els joves pel que fa
a la gestió de les emocions i de l’autoestima.

A més del fet que l’educació sexual i afectiva sigui fonamental per a adolescents i
més joves, també és important que els adults puguin seguir pensant i reflexionant
sobre la sexualitat i les seves relacions sexoafectives. Per tant, cal buscar fórmules
perquè aquesta educació es faci present en diferents moments de la vida d’una
persona.

"Oh my goig! Tot el que vols saber sobre la teva sexualitat"

Us recomanem el llibre Oh my goig! Tot el que vols saber sobre la teva sexualitat i el
programa de televisió Oh my goig!, de Betevé. Aquest programa neix de l’experiència de
molts anys de treball del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) i s’endinsa a la
sexualitat des de la perspectiva de drets trencant els tabús, els prejudicis i els estereotips
que han acompanyat tradicionalment les relacions sexuals.

Coeducació

La coeducació és un element fonamental per a la prevenció de la violència
masclista en els centres escolars i en altres centres d’educació no formal. La
coeducació implica integrar la perspectiva de gènere, eliminar qualsevol mena de
discriminació per raó de sexe i/o gènere, assumir que cal combatre la desigualtat
entre homes i dones i treballar per erradicar la violència masclista i LGTBIfòbica.

La coeducació supera la idea de l’escola mixta (incorporació dels dos sexes
en el mateix centre educatiu) i planteja un model educatiu que té com a
objectiu aconseguir fer desaparèixer les desigualtats basades en el sexe i
el gènere en el si de l’escola, de l’institut o d’altres centres d’educació no
formal.

La coeducació implica canvis en l’estructura, l’organització i el funcionament dels
centres, però també planteja una transformació important dels valors, les actituds
i la pràctica educativa. Un model coeducatiu ha de ser capaç d’identificar idees,
creences, valors i construccions mentals que configuren i modelen la vida d’un
centre educatiu, les intervencions educatives i el funcionament i l’organització del
centre educatiu. En l’àmbit educatiu s’anomena currículum ocult.
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L’assetjament escolar és un
comportament violent
repetitiu que va augmentant
d’intensitat i que es
reprodueix en el temps. La
persona que exerceix
l’assetjament acostuma a
tenir un grup de suport.

Aquest model educatiu permet que tant les persones que assisteixen al centre, com
el professorat, com altres professionals, com la comunitat educativa en general,
puguin modificar les relacions de poder entre sexes i puguin superar les limitacions
estereotipades per a cada gènere.

Per tal que un espai educatiu respecti un model coeducatiu s’ha de donar les
següents condicions:

• Assegurar l’existència d’espais mixtos en què eduquen i s’eduquen persones
de diferents sexes.

• Establir els mecanismes per identificar quines desigualtats i discriminacions
es donen per raó de sexe i de gènere i plantejar i programar de quina manera
s’han de pal·liar.

• Establir indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i
cultural de les dones i dels homes, fugint de visions androcèntriques.

• Usar un llenguatge no sexista.

• Fer activitats i usar materials que valorin i permetin el desenvolupament i
aprenentatge de sabers i pràctiques tradicionalment femenins.

• Reconèixer i visibilitzar les contribucions de les dones en la ciència, en les
diferents disiciplines i en els diferents processos col·lectius.

• Eliminar tots els prejudicis i rols estereotipats que s’han associat als homes
i a les dones. També és necessari que s’eliminin totes les idees sobre la
família tradicional i la parella heterosexual. Als centres educatius, mitjan-
çant les activitats i el material educatiu, és necessari que es reconeguin
les persones transsexuals, transgènere, les diferents opcions sexuals, les
famílies monomarentals, les famílies homoparentals, etc.

• Desenvolupar activitats i una metodologia que prevegi una educació de
l’afectivitat i de les emocions. Una educació que permeti treballar noves
formes de resoldre conflictes, l’expressió de sentiments, l’empatia amb els
altres, l’autoestima i la seguretat amb un mateix. En aquest sentit, procurar
que es facin relacions de cura i curoses en el centre.

• Combatre qualsevol forma d’assetjament escolar i tenir en compte com les
relacions desiguals de gènere i els estereotips sobre la idea de masculinitat
i feminitat poden ser elements explicatius de l’assetjament.

• Garantir la paritat en els diferents espais i en els diferents òrgans del centre
educatiu.

• Identificar de quina manera la desigualtat de gènere i la discriminació
de les dones es veu reflectida en diferents aspectes fonamentals per al
procés educatiu: currículum, programació d’activitats, el material de text,
didàctic o de joc, l’avaluació, els càrrecs, la repartició de l’alumnat i les
intervencions educatives en si.
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Més enllà de l’estricta necessitat d’aplicar un mètode coeducatiu per erradicar la
desigualtat de gènere i la violència masclista, és necessari que els centres educatius
tinguin programes específics i facin activitats que tractin la violència masclista.

Materials educatius per treballar la violència masclista

La Generalitat de Catalunya publica material amb orientacions de com tractar la violència
masclista en els centres educatius i ofereix una sèrie de recursos educatius per treballar la
violència masclista: bit.ly/2uzHEvE.

Tractament de la informació i paper dels mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació, i més en concret la publicitat, han estat i són difusors
de creences i valors que generen violència masclista, a la vegada que el tractament
de la informació relacionada amb casos de violència masclista s’ha tractat amb po-
ca sensibilitat i sense una perspectiva de gènere. El sensacionalisme ha determinat
el tractament de molts casos de violència masclista. Un sensacionalisme que, en
moltes ocasions, no ha fet sinó alimentar una “cultura del terror” que ha implicat la
coerció de la llibertat de les dones (missatges implícits com que és millor no sortir
a les nits o millor no anar a alguns llocs sola, entre d’altres, s’han fet presents).

Si bé els mitjans de comunicació han tingut aquest rol, també és clar que poden
tenir un paper fonamental a l’hora de prevenir i sensibilitzar la població sobre
què fer per erradicar a la violència masclista. El tractament ètic de la informació
pot ser fonamental per assegurar un tractament de les dones de conformitat amb
principis i valors que tinguin en compte una perspectiva de gènere.
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A l’apartat d’“Annexos”
podeu trobar enllaços a
les diferents lleis
esmentades.

2. Estratègies d’intervenció en violència masclista

Erradicar la violència masclista en l’àmbit de la parella i/o en l’àmbit domèstic
requereix una política pública en clau de gènere que incideixi en diferents aspectes
socials i de la vida de les dones, dels seus fills o altres persones dependents (si
és el cas), per tal de detectar situacions de violència masclista, atendre aquestes
situacions i acompanyar en processos de recuperació quan s’ha viscut la violència.

En aquest sentit, són aspectes clau una legislació que permeti i reguli el desen-
volupament de la política, uns protocols d’intervenció que regulin com s’ha
de procedir i intervenir en cada territori, una xarxa de serveis destinada a la
violència masclista i uns professionals amb capacitat d’intervenir i d’acompanyar
en aquestes situacions.

2.1 Marc normatiu i procedimental en casos de violència masclista

La primera gran norma de referència a l’Estat espanyol és la Constitució de 1978,
en què es recullen els principis d’igualtat i no-discriminació per raó de sexe.

Però les lleis que ens permeten desplegar un marc de serveis i recursos per
erradicar la violència masclista en el marc de l’Estat espanyol i Catalunya són
les que s’indiquen tot seguit.

El 2004 es va aprovar la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures
de protecció integral contra la violència de gènere, que entén la violència de
gènere com una manifestació de desigualtat i de relacions de poder dels homes
sobre les dones. La llei es limita a la violència de gènere en l’àmbit de la parella o
persones amb relacions similars d’afectivitat. És aquesta llei la que crea els jutjats
de violència sobre la dona a tot l’Estat amb competència tant civil com penal.

L’any 2008 es va aprovar la Llei 5/2008, dels drets de les dones a erradicar la
violència masclista. S’estableix com a òrgan responsable en la matèria l’Institut
Català de les Dones i recull les actuacions que els poders públics catalans han de
dur a terme per al compliment de la llei.

Aquesta llei recupera l’expressió violència masclista, definint que existeixen unes
conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones. A més,
la llei abasta tant l’àmbit de la parella i de la família, com el context laboral, social
o comunitari.

A diferència de la llei estatal, que obliga les dones víctimes a tenir sentència o
una ordre de protecció concedida per accedir als recursos, en la llei catalana no
és necessari presentar una denúncia i és suficient un informe dels serveis socials,
dels serveis sanitaris, de la policia catalana o de l’Institut Català de les Dones.
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La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes té per
objecte establir i regular a Catalunya els mecanismes i els recursos per fer efectiu
el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes
i circumstàncies de la vida.

La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista estableix diferents pilars fonamentals per tal que les administracions
prenguin com a responsabilitat l’erradicació de la violència masclista:

• Obligatorietat d’una política específica per erradicar la violència mas-
clista. El govern català ha de definir la política general per lluitar contra
la violència masclista i erradicar-la. A Catalunya, l’Institut Català de
les Dones és l’encarregat d’impulsar i coordinar les polítiques contra la
violència masclista.

• Xarxa d’atenció i recuperació integral. El govern català ha de posar
en marxa el conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter
gratuït que permetin l’atenció de situacions de violència masclista. A la
vegada, estableix l’obligació dels professionals dels serveis de salut, socials
i d’educació d’intervenir i comunicar els casos en què tinguin coneixement
d’una situació de risc o evidència fonamentada de violència masclista,
d’acord amb els protocols específics i en coordinació amb els serveis de
la xarxa.

• De la prevenció a la recuperació. El govern català ha de vetllar perquè es
produeixin aquelles actuacions i perquè funcionin correctament els serveis
per a la seva implementació.

• Atenció a qualsevol tipus de violència. Els serveis i els recursos han de
tenir la capacitat d’atendre qualsevol forma de violència masclista (física,
psicològica, sexual, econòmica) en els diferents àmbits en què s’ha produït.

• Formació. El govern català ha de vetllar per la capacitació del personal
implicat en tots els processos i actuacions.

• Coordinació i col·laboració administrativa entre les diferents administra-
cions públiques per introduir polítiques en matèria de violència masclista
en àmbits com l’educació, la salut, l’ocupació, la recerca i els mitjans de
comunicació.

• Recerca. Cal potenciar la investigació científica sobre la violència masclista
per tal de conèixer-ne millor les causes i conseqüències i comprovar les
accions òptimes per evitar situacions de violència masclista.

2.1.1 Protocols per a una intervenció coordinada contra la violència
masclista

La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista estableix la creació de protocols per tal que es faci una intervenció
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Consulteu a “Annexos” els
protocols més importants
per donar resposta a la
violència masclista a
Catalunya.

coordinada i sistematitzada contra la violència masclista. La llei defineix el
protocol de la següent manera:

El protocol és un acord escrit entre departaments, serveis i professionals que
intervenen en els diversos àmbits de la violència masclista. És un document
que ordena, planifica i aclareix les intervencions, accions i relacions en
un territori determinat.

Cal considerar-lo com un conjunt de mecanismes que determinen com han de
ser la coordinació i cooperació destinades a les institucions públiques, ens locals
i altres agents socials implicats, que defineixen com actuar coordinadament per
poder garantir processos de prevenció, detecció, atenció, assistència, protecció,
recuperació i reparació de les dones i dels seus fills o altres persones dependents
que pateixen o han patit violència masclista.

Els protocols, a Catalunya, han de ser impulsats per l’Institut Català de les Dones.
Tenen les següents funcions:

• Proporcionar un marc de referència tècnic i metodològic comú.

• Consensuar criteris mínims d’actuació.

• Establir les bases, els mecanismes i els circuits per dur a terme una actuació
correcta en casos de violència masclista.

• Establir mecanismes de coordinació i cooperació que permetin la transmis-
sió d’informació continuada fluida.

• Establir quines són les funcions de cada servei i quins són els mecanismes
de derivació.

• Definir el circuit territorial i entre serveis per tal d’intervenir davant les
diferents formes de violència masclista i en els diferents àmbits en els quals
es pot produir.

• Promoure models d’intervenció específics i adequats en els diferents àmbits.

• Delimitar els àmbits d’actuació que poden intervenir en les diferents situa-
cions de violència masclista.

• Establir la concreció i el procediment de les actuacions i també de les
responsabilitats dels sectors implicats en el tractament de la violència
masclista.

• Establir el marc de referència tècnic i metodològic que possibiliti la coordi-
nació dels diferents departaments, ens locals, institucions, agents socials
i serveis que se’n desprenen i la delimitació dels àmbits d’actuació per
garantir l’efectivitat de les intervencions en l’abordatge de la violència
masclista.

L’aplicació dels protocols requereix:
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• Elcompromís polític contra la violència masclista. Cal que les admi-
nistracions es comprometin a erradicar la violència masclista i a impulsar
els serveis que permeten els processos de prevenció, detecció, atenció,
recuperació, protecció i reparació.

• El treball en xarxa d’institucions, serveis i professionals. És necessari el
treball en xarxa que permeti la tasca conjunta entre els recursos d’un àmbit
territorial concret. No és un simple intercanvi d’informació, sinó que amb el
treball en xarxa es vol aconseguir col·laborar de manera estable i sistemàtica
i eficient.

Vegeu a figura 2.1 el circuit nacional per a una intervenció coordinada contra la
violència masclista presentat en el Protocol marc per a una intervenció coordinada
contra la violència masclista (2009). L’esquema ordena i aclareix les intervenci-
ons, accions i relacions en un territori determinat quan s’ha de donar resposta a
una dona que ha patit violència masclista.

Figura 2.1. Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista

Font: Institut Català de les Dones

2.2 La intervenció en situacions de violència masclista

La xarxa d’atenció i recuperació integral dedicada a la violència masclista a
Catalunya estableix diferents fases per a la intervenció, que són la detecció,
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l’atenció i la recuperació.

2.2.1 Detecció de la violència masclista

L’eix de la detecció implica diversos recursos públics i inclou les entitats i grups de
dones, així com altres recursos vinculats a l’abordatge de la violència masclista
i que tenen un paper rellevant com a porta d’entrada al circuit. La detecció de
situacions de violència masclista no només es fa a través de l’observació de les
dones, sinó que s’ha d’estendre als seus fills i altres persones dependents.

La detecció són totes aquelles accions adreçades a la identificació dels
indicadors de risc o de violència, tant si apareixen de forma primerenca
com si es tracta d’una violència cronificada. La detecció ha de permetre
conèixer com s’ha d’intervenir i, per tant, evitar el desenvolupament i la
cronicitat de la violència masclista.

També cal determinar els indicadors de risc adequats als diferents àmbits en
què es pot produir la violència masclista. La identificació d’indicadors permet
diferenciar els casos urgents i els no urgents. També permeten identificar i fer
visibles tant les situacions consumades de violència masclista com les situacions
de risc. Aquest procés d’identificació permet iniciar les actuacions necessàries
per evitar el desenvolupament de la violència o que es cronifiqui.

És molt important que la sospita d’una situació de violència masclista posi en
marxa la transmissió d’informació a la dona, la intervenció i l’atenció per part de
recursos especialitzats i, per tant, la derivació a recursos quan les característiques
del cas ho requereixin.

Cal apuntar que normalment s’ha donat prioritat a aquells casos de violència física
i sexual greus i ja molt avançats. Però per evitar que les situacions arribin tan lluny
cal superar aquest tipus d’intervenció i atendre i donar resposta en casos que no
són tan clars (quan hi ha una baixa percepció del risc o quan no hi ha encara una
clara situació de violència masclista) per tal que no es desenvolupin situacions de
violència encara més greus.

Serveis clau en la detecció de situacions de violència masclista

El sistema sanitari, els serveis socials i els serveis escolars ocupen un espai
privilegiat per prevenir i detectar precoçment la violència masclista, alhora que
també tenen un paper clau a l’hora de prevenir i frenar les conseqüències de la
violència masclista. És molt important que tots aquests serveis mantinguin una
actitud activa davant la possibilitat que les dones i els seus fills i filles pateixin una
situació de violència, l’hagin patida o es trobin en risc de patir-la.

Serveis sanitaris
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En el si dels serveis sanitaris hi ha els serveis bàsics i comunitaris, els serveis d’a-
tenció especialitzada i hospitalaris d’aguts, els serveis d’atenció sociosanitària, els
serveis d’atenció a la salut mental i addiccions i els serveis d’atenció continuada
i urgent. Tots aquests serveis són clau a l’hora de detectar situacions de violència
masclista.

Els motius que expliquen la importància del seu paper a l’hora de detectar la
violència masclista són:

• Atenen una part important de la població, persones de diferents sexes, edats
o classes i de provinences diferents. Això els permet tenir una visió àmplia
de la població i detectar possibles situacions de violència masclista.

• L’atenció sanitària permet diagnosticar lesions psicològiques i físiques de
la violència masclista i disposa d’equips amb capacitat de diagnosticar
aquestes lesions i, per tant, fer la detecció.

• Les visites relacionades amb la salut són un bon moment per preguntar sobre
la relació de la parella, la sexualitat, etc. La continuïtat i el seguiment de
les persones usuàries és clau per poder diagnosticar situacions de violència
mitjançant la conversa en diferents visites.

• En alguns dels serveis de salut s’atenen nuclis familiars sencers. Això
permet als professionals de la salut conèixer i tenir informació de les
relacions entre els diferents familiars, entre pares i fills o entre persones
que són parella.

• L’existència d’equips multidisciplinaris és una oportunitat per poder fer un
bon diagnòstic de les possibles situacions de violència masclista.

• En els serveis d’urgència es poden atendre persones amb ferides que tenen
a veure amb la violència masclista. Per això, són clau per a la detecció
d’aquestes situacions.

Serveis socials

Poden detectar la violència masclista arran d’una demanda específica o perquè
de forma indirecta s’identifica l’existència d’aquesta situació. Els serveis socials,
més enllà de la detecció, poden activar derivacions als serveis especialitzats en
funció de la situació que la persona estigui vivint.

Els motius que expliquen la importància del paper dels serveis socials a l’hora de
detectar la violència masclista són:

• Acostumen a accedir-hi les dones i és un bon espai per poder parlar i
intercanviar opinions amb elles.

• Dissenyen programes individuals d’atenció que poden permetre dur a
terme una intervenció psicosocial que serveixi per detectar o intervenir en
situacions de violència masclista.
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• Amb la prestació de serveis com els serveis d’ajuda domicili o els centres
oberts, hi ha un contacte constant amb les persones que pot permetre la
detecció de situacions de violència masclista.

• Poden dissenyar i portar a terme projectes d’atenció grupal que permetin
detectar situacions de violència masclista i intervenir sobre aquesta qüestió.

• L’abordatge interdisciplinari que permet la presència de diferents professi-
onals en els equips de serveis socials ha de permetre detectar situacions de
violència masclista.

• Són la porta d’entrada de molts usuaris que necessiten cobrir necessitats
bàsiques i que pateixen problemes relacionats amb la salut mental, les
drogodependències, els problemes econòmics, l’atur, etc. Això permet
poder identificar situacions de violència masclista en persones que es troben
en situacions de molta vulnerabilitat social. Tot i això, cal tenir en compte
que als serveis socials no s’atenen moltes persones de la nostra societat que
també pateixen situacions de violència masclista.

Serveis escolars

Tots els serveis educatius i escolars, com escoles bressol, centres d’educació
primària, centres d’educació secundària, centres de formació professional i fins
i tot els centres d’educació d’adults, són un element clau per poder diagnosticar
situacions de violència masclista. Tots els professionals de l’àmbit de l’educació
tenen l’obligació de parar atenció a les situacions de violència masclista que
puguin viure els seus alumnes o que es puguin donar en el si de les seves llars
i famílies.

Els motius que expliquen la importància del seu paper a l’hora de detectar la
violència masclista són:

• Atenen una part important de la població, incloent-hi persones de diferents
sexes, edats, classes i de provinences diferents. Això els permet tenir una
visió àmplia de la població i poden detectar aquest tipus de situacions.

• La proximitat, la vida diària i el seguiment de l’alumnat dels centres escolars
afavoreix el procés de detecció.

• La relació i la proximitat amb les famílies, i en especial amb les mares
(perquè continuen sent les que tenen més relació amb la institució escolar)
en les escoles bressol i de primària, és clau per diagnosticar situacions de
violència masclista.

• El treball en xarxa amb altres serveis i l’existència dels equips d’assessora-
ment i orientació psicopedagògic (EAP) són una oportunitat per poder fer
un bon diagnòstic de les possibles situacions de violència masclista.

• La possibilitat de poder fer activitats i accions en grup per treballar la
violència masclista es converteix en un camp d’observació per conèixer si
l’alumnat ha viscut i/o ha pogut presenciar situacions de violència masclista.
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Els EAP

Els EAP són equips
d’assessorament i orientació
psicopedagògica que donen

suport al professorat i als centres
educatius en la resposta a la
diversitat de l’alumnat i en
relació amb l’alumnat que

presenta necessitats educatives
especials, així com amb les seves

famílies.

A la vegada, proporciona la possibilitat de poder parlar sobre aquestes
situacions.

• Els relats dels infants i adolescents en els centres escolars poden ser
elements clau per al diagnòstic de situacions de violència masclista.

• L’atenció a les famílies i pares i mares quan van als serveis educatius en
parella també pot permetre observar les relacions entre ells i diagnosticar si
pot existir una violència masclista.

2.2.2 Atenció en situacions de violència masclista

L’atenció ha de garantir la seguretat i ha de permetre facilitar la informació
necessària sobre els recursos i/o els procediments perquè la dona es pugui alliberar
de la situació de violència masclista.

L’atenció consisteix en el conjunt d’accions destinades a fer que la
persona pugui superar les situacions viscudes de violència masclista i les
conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, familiar i social.

L’atenció a les dones ha de procurar evitar les situacions de victimització secundà-
ria o revictimització. Aquestes situacions de revictimització es produeixen quan
els serveis i recursos, per acció o omissió, generen un maltractament addicional,
per exemple fent-les sentir culpables de la situació, insegures de la seva decisió,
etc.

És important tenir en compte que per atendre situacions de violència masclista no
és suficient un abordatge des d’una perspectiva jurídica. La denúncia, la comunica-
ció a fiscalia o la sol·licitud d’ordre de protecció són un conjunt d’instruments que
es poden utilitzar, però no són suficients, atès que són necessaris altres recursos
d’atenció social o psicològica perquè les dones es puguin alliberar de la violència
masclista.

Els serveis que tenen un paper clau a l’hora d’atendre les situacions de violència
masclista són diversos. La descripció dels serveis que presentem es basa en les
explicacions que fa la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar
la violència masclista; la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya(Xarxa d’atenció i recuperació integral), i
la pàgina web BCN Antimasclista de l’Ajuntament de Barcelona.

Servei d’atenció telefònica especialitzada

El servei d’atenció telefònica especialitzada és un servei d’atenció permanent que
funciona les 24 hores del dia, durant tot l’any, i proporciona atenció, assessorament
i informació immediata sobre drets, recursos i serveis a què es pot accedir en
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situacions de violència masclista. S’hi pot accedir per telèfon i per correu
electrònic. En el cas de Catalunya, hi treballen advocades i psicòlogues. Les
persones que hi truquen poden expressar-se en 124 llengües.

Les principals funcions d’aquest servei són: atendre les demandes relacionades
amb qualsevol forma de violència masclista, informar sobre els recursos existents
i activar el servei d’intervenció en crisis greus.

Serveis d’informació i atenció a les dones

Els serveis d’informació i atenció a les dones són serveis públics de titularitat
municipal i comarcal gratuïts, de proximitat, multidisciplinaris i confidencials.

Els serveis generalistes d’informació i atenció a les dones ofereixen informació,
assessorament, primera atenció i acompanyament en relació amb l’exercici dels
drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social,
personal i familiar. Aquests serveis fan especial èmfasi en les situacions de
violència masclista, i treballen en la sensibilització comunitària en favor de la
igualtat efectiva entre dones i homes.

En situacions de violència masclista assumeixen la funció d’atenció i assistència
i fan tasques en diferents àmbits. Aquests serveis treballen des d’una perspectiva
de gènere i combinen l’atenció individual, el treball grupal i el treball comunitari.
Per tant, treballen i col·laboren amb altres centres i serveis, amb els grups de dones
i amb el teixit associatiu del territori.

Les principals funcions d’aquests serveis són:

• Informar les dones afectades, els professionals i la ciutadania en general
sobre drets, recursos, documentació i consulta pel que fa a qualsevol
temàtica que tingui a veure amb les dones i els seus drets.

• Atendre, assessorar i informar sobre recursos específics en situacions de
discriminació per raó de sexe i opció sexual i, en situacions de violència
masclista, sobre recursos sanitaris, socials, laborals, formació, beques d’es-
tudi, participació, dinamització, associacionisme de dones i sobre aspectes
relacionats amb la legislació.

• Donar atenció psicològica a les dones en situacions d’especial vulnerabilitat
i/o que es troben en situacions de violència masclista.

• Desenvolupar i participar en accions i plans comunitaris i altres activitats
que vetllin i promoguin la inclusió i la igualtat entre les dones afavorint la
creació de teixit associatiu, així com en altres activitats que treballin per la
sensibilització i la prevenció de les situacions de violència masclista.

• Oferir atenció jurídica personalitzada: assessorament sobre tràmits legals,
procediments penals o administratius.
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Serveis d’atenció i acollida d’urgències

Els serveis d’atenció i acollida d’urgències (SAAU) van destinats a les dones
i els seus fills que pateixen qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit
de la parella, l’àmbit familiar o l’àmbit social o comunitari en la manifestació
d’agressions sexuals, de tràfic i explotació sexual, de mutilació genital femenina
o risc de patir-la i de matrimoni forçós.

Són serveis gratuïts especialitzats, residencials, temporals, de curta durada. Tenen
com a funció donar la resposta urgent i la primera atenció a les dones i els seus
fills. Han de tenir la capacitat d’oferir un espai d’acollida i garantir la seguretat
personal de les persones a qui atén.

Aquests serveis han de prestar el servei les 24 hores tots els dies de l’any i el temps
d’estada no pot superar els 15 dies. Han de servir per activar els recursos que les
dones i els seus fills necessitin.

Les principals funcions d’aquest servei són:

• Oferir un espai de seguretat personal, respir, contenció emocional i suport
que permeti garantir la integritat i seguretat física de la dona i els seus fills
(si en té).

• Oferir recursos personals i socials que han de permetre resoldre les situ-
acions de crisi que s’hagin viscut, orientar i acompanyar la dona en la
preparació de la sortida del servei.

• Oferir un espai d’acollida que permeti la reflexió personal i que permeti
prendre decisions, de manera acompanyada, sobre com sortir de les situaci-
ons de violència masclista.

• Treballar en coordinació amb altres serveis i recursos de la xarxa integral
contra la violència masclista i fer les derivacions pertinents.

• Oferir cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció i
salut de la dona i dels seus fills durant la seva estada.

Serveis d’intervenció especialitzada

Els serveis d’intervenció especialitzada (SIE) són serveis especialitzats en vi-
olència masclista de tipus multidisciplinari de professionals del treball social,
l’educació social, la psicologia, el dret i la inserció laboral. Aquests serveis
ofereixen atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les
dones que han sofert o sofreixen situació de violència, i també als seus fills. També
pot atendre altres tipus de situacions: assetjament pel fet de ser identificat com a
LGTBI o violència masclista en l’àmbit laboral i comunitari. Aquest servei permet
l’accés als serveis públics i privats d’acolliment d’urgència i de llarga estada.

La ciutat de Barcelona disposa del seu propi servei especialitzat: el Servei
d’Atenció, Recuperació i Acolliment (SARA), gestionat pel Consorci de Serveis
Socials.
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Les principals funcions d’aquest servei són:

• Informar i assessorar persones que es troben en situacions de violència
masclista.

• Oferir un tractament personalitzat i integral davant les diferents situacions i
formes de violència masclista.

• Derivar a serveis de protecció específics de violència masclista.

• Acompanyar en la inserció laboral de persones que han viscut situacions de
violència masclista.

Serveis tècnics de punt de trobada

Els serveis tècnics de punt de trobada (STPT) són un recurs gratuït que té per ob-
jectiu restablir les relacions paternofilials i maternofilials amb nens i adolescents
i el seu progenitor/a quan no en té la custòdia, sempre que sigui possible i, en
concret, en el compliment de resolucions judicials o administratives.

Aquests serveis s’encarreguen d’atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori en
presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de
conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills
establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors. Habitualment
intervenen quan les mares tenen mesures de protecció respecte del pare dels
infants. També s’encarreguen dels règims de visites en els supòsits d’exercici de
la tutela per l’administració pública amb la finalitat d’assegurar la protecció dels
menors d’edat.

Les principals funcions d’aquest servei són:

• Facilitar la trobada dels infants amb el progenitor no custodi o amb altres
familiars en un espai adient.

• Afavorir que les visites o el moment del lliurament i la recollida dels infants
es desenvolupi en un entorn de protecció.

• Preservar la vinculació dels infants amb els seus progenitors o altres
familiars.

• Tractar d’evitar la irrupció de la conflictivitat familiar durant les visites o,
en cas que es doni, pal·liar-ne les conseqüències.

Els serveis tècnics de punts de trobada estan gestionats majoritàriament per la
Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família.

Oficines d’atenció a la víctima del delicte

Les oficines d’atenció a la víctima del delicte (OAVD) són serveis que tenen com
a finalitat oferir informació i assessorament a les dones en els procediments legals



Atenció a les unitats de convivència 50 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

que es trobin a l’hora de denunciar situacions de violència masclista. Ofereixen
atenció i assessorament telefònic i presencial als jutjats per a persones víctimes
de delictes i, especialment, per a dones víctimes de violència en la parella, fent
de pont entre les víctimes i les instàncies judicials i ocupant-se de tota la tasca
d’acompanyament en el procediment legal. També presten especial atenció al
suport emocional a la víctima al llarg de tot el procés judicial, especialment quan
se celebra l’acte de judici oral. Per tant, s’han d’aportar les eines psicològiques
d’enfrontament a una situació estressant com pot ser el judici oral.

Aquest servei està gestionat pel Departament de Justícia.

Atenció policial (grups d’atenció a la víctima) i denúncia

Els grups d’atenció a la víctima (GAV) del Cos dels Mossos d’Esquadra de la
Generalitat de Catalunya són uns equips de treball que hi ha a totes i cadascuna de
les comissaries. Aquests grups de treball ofereixen una atenció personalitzada i
assessorament a col·lectius que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat.
En especial, ofereixen una atenció ràpida a dones que pateixen o han patit violència
masclista i als infants i adolescents que també han patit violència masclista o
domèstica.

Les seves funcions en relació amb la violència masclista són:

• Prendre declaració dels fets explicats per la dona.

• Tramitar la denúncia en el cas que la dona ho vulgui.

• Informar el jutjat que s’ha produït una situació de maltractament, s’hagi
tramitat o no la denúncia.

• Informar la dona dels seus drets.

• Informar sobre l’ordre de protecció que preveu la Llei 27/2003, de 31
de juliol, que regula l’ordre de protecció de les víctimes de la violència
domèstica.

• Derivar cap als serveis d’atenció a la violència masclista que siguin adients.
Són serveis que poden ajudar la víctima a trobar un allotjament temporal
i assessorament jurídic, ajuda econòmica, etc. Alhora, els GAV han de
mantenir una coordinació i interacció amb els serveis als quals hagi fet la
derivació del cas.

• Controlar el compliment exacte de les mesures acordades pels òrgans
judicials.

La denúncia possibilita donar a conèixer als jutjats la situació de violència
masclista i posar en marxa les mesures protectores envers les dones (i els seus
fills i altres persones de la família) i les mesures legals que tindran efectes
sobre la persona agressora.
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Unitat municipal contra el tràfic d’éssers humans

El servei de la unitat municipal contra el tràfic d’éssers humans (UTEH) ofereix
atenció integral a persones (majors o menors d’edat) víctimes del tràfic d’éssers
humans, amb independència de la finalitat de l’explotació. El servei també fa una
important funció d’acompanyament i assessorament a professionals i persones de
l’entorn de les víctimes, a la vegada que promou la formació d’actors clau perquè
tinguin la capacitat de detectar situacions de tràfic d’éssers humans. El servei
pretén atendre totes les persones víctimes de tràfic, amb independència de si la
seva situació administrativa està regulada o no.

Les principals funcions d’aquest servei són:

• Oferir una atenció social i psicològica i una atenció i representació jurídica
a les persones víctimes del tràfic d’éssers humans.

• Garantir els drets de les víctimes potencials del tràfic d’éssers humans,
impulsant una atenció integral i la reparació del dany.

• Establir coordinació entre els diferents actors especialitzats en el tràfic
d’éssers humans.

• Impulsar la formació especialitzada i l’assessorament als professionals
sobre el tràfic d’éssers humans.

• Promoure la sensibilització ciutadana sobre la qüestió del tràfic d’éssers
humans.

• Recollir dades i actuar com a observatori del tràfic d’éssers humans.

Tràfic d’éssers humans

El tràfic d’éssers humans en castellà s’anomena trata de personas. Segons el Protocol de
les Nacions Unides de l’any 2000, el tràfic d’éssers humans consisteix en “la captació, el
transport, el trasllat, l’acolliment o la recepció de persones recorrent a l’amenaça, l’ús de
la força o altres formes de coacció, al rapte, al frau, a l’engany, a l’abús de poder o d’una
situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el
consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre una altra amb finalitats d’explotació”.

Els tipus d’explotació que existeixen són: treballs o serveis forçats (també la mendicitat), la
sexual, la laboral, l’extracció d’òrgans, l’adopció il·legal, els matrimonis forçats, la comissió
de delictes i la servitud domèstica.

2.2.3 Recuperació i alliberament de la violència masclista

La fase de recuperació i alliberament de la violència masclista és la que permet
superar definitivament la situació de violència masclista a la dona i als seus fills i
filles o persones dependents, si és el cas.
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Resiliència

Capacitat de les persones per
afrontar amb èxit les situacions

desfavorables o de risc i per
adaptar-se i desenvolupar-se

positivament davant les
circumstàncies adverses.

La recuperació és l’etapa del cicle personal en què es restableixen els
àmbits danyats a causa de les situacions de violència masclista viscudes. Per
tant, perquè es produeixin processos de recuperació calen aquells recursos
i serveis que faciliten el procés de recuperació de les dones en situació
de violència, així com els diversos instruments de reparació (laborals,
socials, jurídics, educatius, etc.). Entenem que el procés de recuperació ha
d’implicar un procés d’alliberament per a la dona de la situació i de la relació
de violència masclista. Aquest procés d’alliberament suposa la separació
física i psicològica de la persona agressora i l’inici d’una vida autonòma i
lliure de violència per part de la dona.

Perquè es produeixi un procés d’alliberament i de recuperació de la violència
masclista s’han de donar els següents processos:

• Identificació de la situació viscuda com a violència.

• Valoració de la necessitat de separar-se físicament i psicològicament de la
parella. La separació física es produeix quan la dona prepara i aconsegueix
la manera de viure de forma independent i separada de la persona que la
maltracta. La separació psicològica es produeix quan la dona trenca els
vincles d’amor i desig respecte a la relació de parella (Roca, 2016).

• Reconstrucció i replantejament del projecte vital amb control sobre la pròpia
vida, amb salut física i psíquica, amb independència econòmica i inclusió
social (Roca, 2106).

• Mostra de capacitat de detectar noves situacions de violència masclista.

Parlar de procés d’alliberament implica situar les dones com a agents actives
a la vegada que permet visibilitzar les situacions d’opressió i dolor que implica
la violència masclista. Aquest procés es considera que s’ha de dur a terme amb
l’acompanyament d’un equip professional especialitzat en violència masclista. La
durada del procés està relacionada amb el dany patit, la cronicitat de l’abús i la
capacitat de resiliència de cadascuna de les persones afectades.

Fases per a l’alliberament de la violència masclista

Entendre les fases d’alliberament i de recuperació d’una dona que pateix una
situació de violència masclista ha de permetre definir les pautes d’actuació en els
diferents moments d’intervenció: detecció, atenció i recuperació de la violència
masclista. La comprensió d’aquestes fases permet determinar pautes sobre com
intervenir en cada una de les situacions perquè la dona es pugui alliberar i
recuperar de la situació de violència masclista. També ha de permetre als
professionals intervenir en fases menys avançades de la violència masclista i ajudar
les dones a ser conscients que viuen una situació de violència masclista en fases
inicials. Les fases són les següents (Roca, 2016):
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1. Vinculació. S’inicia una relació de parella, però aviat apareixen els primers
signes de dominació o violència. La dona es comença a adonar d’aquests primers
signes (control, gelosia, possessió, desacreditació, coacció, etc.), però els aspectes
amorosos, de seducció i d’atracció apareixen com a més importants. Encara no es
veuen aquests signes com una possible futura violència.

2. Resistència. En aquesta fase, el comportament violent creix i es manifesta
de forma més clara mitjançant el control, la coerció o l’agressió. La dona
genera diversos mecanismes per amagar-se la situació de violència que viu: es
culpabilitza del comportament violent pensant que ella fa coses malament; se
sent responsable d’ajudar l’home perquè superi la seva forma de comportament
violent; minimitza la conducta violenta; justifica la conducta violenta per les
circumstàncies que viu o ha viscut l’home i té l’esperança que el comportament
canviarà. En aquesta fase encara no explica res a ningú.

3. Conflicte i ambivalència. La violència segueix augmentant i les vivències de
la dona comencen a canviar. Es comença a sentir insatisfeta i a considerar que
la relació de parella no és bona, considera que hi ha dificultats, incompatibilitats,
però encara no identifica la situació com a violència. Comença a buscar alternati-
ves que frenin la violència, que millorin la relació i que li permetin seguir el seu
projecte de parella. En ocasions, es busquen suports fora de la parella, però no
s’accepten les recomanacions de trencar la parella.

4. Qüestionament. En aquesta fase la dona comença a desconfiar de la possibilitat
que la relació millori i comença a identificar les agressions com a violència i
les comença a qüestionar. En aquest moment, va prenent distància afectiva i
subjectiva de la parella i comença a reapropiar-se del seu jo, de la seva vida i
dels seus propis projectes. En aquest moment apareixen sentiments i emocions
lligats a l’inici d’un dol: la decepció, el desengany, la ràbia i la tristesa. La dona
busca suports externs per comprendre la seva situació i el procés que viu. Però
encara no segueix les possibles recomanacions de protecció o de separació.

Separacions no voluntàries

Al llarg de les diferents fases es poden donar separacions no planificades i involuntàries.
Per exemple, les fugides obligades per un episodi de molta violència. Aquestes separacions
poden haver estat propulsades per la família, la policia, l’hospital, la fiscalia o la Direcció
General de Protecció a la Infància.

Aquestes separacions també es poden produir en situacions que no són de risc. Per
exemple, quan la dona marxa amb la seva família o les amistats o quan és la parella
maltractadora qui marxa. Aquestes separacions poden obrir la possibilitat de començar
a pensar en la separació física i psicològica.

5. Confrontació i ruptura. La separació es fa efectiva. És un moment d’alt risc
de violència i, per tant, la protecció i l’autoprotecció de la dona seran aspectes
claus a tenir en compte. La decisió de la separació implica un rebuig definitiu de
la violència: ja no s’espera cap canvi ni es posen més condicions. En aquesta fase
la dona prepara tots els aspectes necessaris per poder viure de forma autònoma
i segura. Per això, busca ajuda externa que li doni suport i l’orienti a sostenir-
se psicològicament en l’alliberament de la violència, que l’ajudi a afrontar les
necessitats econòmiques bàsiques, que l’ajudi a afrontar els aspectes jurídics de
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la separació civil i la custòdia dels fills i que l’ajudi a protegir-se de la situació
de violència. Aquesta ajuda es busca entre la família, les amistats, els serveis, la
policia, el sistema judicial, etc.

La violència després de la separació

La violència no té per què acabar-se després de la separació. Les diferents formes de
violència que poden aparèixer després de la separació són: l’assetjament directe o indirecte
a través dels familiars, l’assetjament a través del sistema judicial interposant denúncies
contra la dona o a través del conflicte per la postestat o la custòdia dels fills. A vegades, els
fills són utilitzats com a arma contra la dona. Es treballa per predisposar-los negativament
contra la dona.

6. Mantenir-se lliure. En aquesta fase es produeix una consolidació de la
separació, s’assegura i es reafirma una vida independent en llibertat. També és
en aquest moment que la dona procura i vetlla per la seva seguretat i per la dels
seus fills/es. En aquesta fase, la dona fa una recerca d’ajudes per aconseguir la seva
independència econòmica i per poder criar i educar els seus fills/es. Aquest aspecte
serà més o menys difícil en funció de la persistència de la violència, dels ingressos
que ja es tinguin o de si es tenia o no ocupació, de les ajudes que s’estiguin rebent,
del fet que la dona hagi hagut o no de començar una nova vida en un nou domicili,
del fet que estigui o no vivint en un servei d’acollida, del suport i la xarxa social i
familiar que tingui disponible i de les opcions a favor o en contra dels assumptes
legals relatius a la separació i a la seva seguretat. A la vegada, en aquesta fase
dedica temps a cuidar les seqüeles físiques i psicològiques del maltractament.
En aquesta fase, la dona acudeix a professionals que li fan tractament físics i
psicològics per millorar i amplia les seves relacions socials. Es reafirma el rebuig
a la relació i es van construint nous arguments, valors i significats que confirmen
el seu canvi i que donen legitimitat a la decisió que ha pres.

7. Reconstrucció del futur en llibertat. La dona s’ha alliberat i recupera la seva
independència econòmica, retroba les seves relacions socials, millora la seva salut
i comença a construir els seus propis projectes. És en aquesta fase que la dona
es desculpabilitza de la situació viscuda i treballa maneres d’afrontar situacions
futures que siguin més beneficioses per al seu benestar. En aquest sentit, també
replanteja la seva manera de veure les relacions de parella i afectives i la seva
idea de família. Per tant, és un moment en què es poden generar canvis sobre
aquelles creences patriarcals amb les quals s’ha socialitzat. També en aquesta
fase la dona dirigeix la seva mirada cap als fills (si és el cas) i posa el seu esforç
i disposició a acompanyar-los en la seva recuperació i a anar generant una nova
família en què creixi el benestar. També comença a pensar i a ordenar com vol
que siguin les relacions que establirà amb el pare dels seus fills, si és el cas. A
la vegada, es reparen relacions amb la família i les amistats, si aquestes relacions
estan pendents de ser restaurades. En aquesta fase es produeix una recuperació
de nous projectes de vida i de futur que la col·loquen en una nova posició davant
la vida, en la qual ella pren decisions i és autònoma. Els nous projectes poden
incloure noves relacions de parella que poden requerir repensar com tornar-se a
relacionar evitant qualsevol situació de violència.

La socialització patriarcal: límit per a l’alliberament de la violència masclista

La socialització diferencial i una educació basada en la idea de la importància de l’amor
romàntic, de la parella com a pilar substancial de la vida d’una dona i de la maternitat
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com a element d’identitat femenina són elements que provoquen que l’alliberament de
les situacions de violència masclista en parella i la separació física i psicològica es facin
dificultoses i s’allarguin en el temps. Es poden identificar diferents fenòmens que suposen
resistències a l’alliberament de la situació de la violència masclista:

• Naturalització, justificació i el fet de treure-li importància a la violència masclista en les
primeres fases. Els comportaments agressius i d’abús de l’home queden justificats per l’ideal
de masculinitat i per l’ideal de l’amor romàntic.

• La creença que la vida s’ha de fer al costat d’un home, en parella i en família també actua com
a resistència perquè la dona identifiqui la violència masclista i/o es decideixi per la separació.
La idea que una relació amorosa i de parella és un pilar fonamental del projecte vital femení
propi.

• Culpabilitat perquè el pare ja no estigui en la vida quotidiana dels seus fills/es o la culpabilitat
per haver abandonat la parella i no haver-la sabut ajudar.

• Dificultats socials i econòmiques davant d’una separació que suposa pèrdua d’ingressos a la
llar. Aquest és un fenomen estructural de les nostres societats que condiciona enormement
la vida de les dones i la seva capacitat decisòria sobre la seva vida en parella.

• Pressió social i de l’entorn sobre la vida que s’ha de portar i sobre els models de vida que
són més adequats, basats en la parella i la família.

• Creença social que la parella ha de superar tots els problemes i que a vegades cal supeditar
la felicitat de la dona a la felicitat d’ell i a una bona relació de parella.

• Possibles desafiaments i càstigs familiars i també socials que la puguin excloure, a ella i
potser també als seus fills i filles, del seu entorn social proper.

L’alliberament d’una situació de violència masclista per part de la dona és més o menys
complex en funció de les creences que tingui la dona sobre la idea de parella, amor, família
i maternitat. També és cabdal la posició que prenguin la seva familia i les seves amistats
davant de la separació.

Per tal que es produeixin processos de recuperació, cal que l’administració també
posi en marxa processos de reparació. La recuperació i l’alliberament només
són possibles si se superen situacions de desigualtat econòmica i mandats del
patriarcat que no permeten que les dones puguin ser subjectes de ple dret en les
nostres societats. Per tant, el procés de recuperació i alliberament implica millorar
des del punt de vista psicològic, però abasta també la millora de condicions socials
i de qualitat de vida per a un millor posicionament de les dones a la societat. El
procés de recuperació implica una restitució de drets que han estat violats (Roca,
2016).

La reparació és el conjunt de mesures preses pels diversos organismes i
agents responsables de la intervenció en el marc de la violència masclista
(jurídiques, econòmiques, socials, laborals, sanitàries, educatives, etc.) que
contribueixen al restabliment d’àmbits danyats per la situació viscuda. La
reparació implica un conjunt d’actors i accions socials que contribueixen al
procés de recuperació de les dones que han viscut situacions de violència
masclista.

Els serveis que tenen un paper clau perquè es produeixin processos de recupe-
ració de la violència masclista són diversos. La descripció dels serveis que
presentem es basa en les explicacions que fa la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
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de les dones a erradicar la violència masclista; la pàgina web del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Xarxa d’atenció
i recuperació integral), i la pàgina web BCN Antimasclista, de l’Ajuntament de
Barcelona.

Serveis d’acolliment i recuperació

Els serveis d’acolliment i recuperació (SAR) són serveis gratuïts, especialitzats,
residencials i temporals que ofereixen un acolliment i una atenció integral. El seu
objectiu és l’acolliment i recuperació integral de les dones que han estat o estan
en situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, així com dels seus fills
a càrrec. Aquests serveis han de possibilitar el procés de recuperació i reparació
a les dones i a les seves filles dependents, tot vetllant per la seva autonomia.

Aquests serveis van dirigits a les dones que es troben en qualsevol forma de
violència masclista en l’àmbit de la parella, l’àmbit familiar o l’àmbit social
o comunitari, en forma de mutilació genital femenina o risc de patir-la, o de
matrimoni forçós, i els fills que pugui tenir càrrec que han abandonat el domicili
i no disposen de recursos personals i/o econòmics per fer front a aquesta situació.

Les principals funcions d’aquest servei són:

• Oferir un espai de seguretat personal que permeti garantir la integritat i
seguretat física de la dona i els seus fills i filles.

• Oferir l’atenció social i psicològica necessària perquè la dona i els fills a
càrrec puguin recuperar-se dels processos viscuts de violència masclista.

• Oferir un espai de protecció i de suport material i emocional a la dona i als
fills/es a càrrec.

• Donar suport a la dona perquè pugui acompanyar als seus fills i filles, si
escau.

• Acompanyar la dona en les gestions que necessiti per preparar la seva sortida
del servei.

• Assegurar una cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, manuten-
ció i salut de la dona i dels seus fills i filles.

• Potenciar programes específics i integrals de recuperació i individualitzats.

Serveis d’acolliment substitutori de la llar

Els serveis d’acolliment substitutori de la llar (SAS) són serveis temporals que
actuen com a substitució de la llar i que compten amb suport professional. Actuen
com a substitució de la llar i han de disposar de suport psicològic, mèdic, social,
jurídic i de lleure dut a terme per professionals especialitzats per facilitar la plena
integració sociolaboral de les dones que pateixen situacions de violència.

Les principals funcions d’aquest servei són:
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Renda activa d’inserció

És una ajuda econòmica que es
reconeix a les persones
desocupades amb necessitats
econòmiques especials, en
situacions d’exclusió social i
amb importants dificultats per
trobar feina que han esgotat
altres prestacions com l’atur. A
Catalunya s’anomena renda
mínima d’inserció.

• Oferir un espai de seguretat personal que permeti garantir la integritat i
seguretat física de la dona i seus fills i filles.

• Oferir l’atenció social i psicològica necessària per recuperar-se de la situació
de violència masclista patida.

• Acompanyar en el procés d’inserció laboral i social per assolir la plena
autonomia de la dona.

Servei d’atenció a nenes i nens que han patit violència de gènere

El servei d’atenció a nenes i nens que han patit violència de gènere (SAN) és un
servei de caràcter ambulatori d’atenció específica i gratuït per als fills de famílies
amb problemes de violència masclista.

En aquest servei es facilita un espai d’intervenció psicològica i educativa tant per a
infants o adolescents com per a les seves mares o les persones adultes referents. La
intervenció psicològica i educativa permet que millorin les relacions entre mares
(o altres persones referents) i els seus fills, que s’identifiqui i s’interioritzi un
model parental i alternatiu positiu, que es previnguin nous episodis de violència de
masclista i que es promoguin relacions futures més igualitàries. El servei requereix
que hi participin els infants, però també les seves mares o persones referents.

Servei d’atenció a homes per a la promoció de relacions no violentes

El servei d’atenció a homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH) és
un servei gratuït i multidisciplinari. El seu objectiu és la promoció de relacions
no violentes i va adreçat a tots els homes que volen relacionar-se d’una manera
no violenta. L’objectiu és treballar les dificultats que puguin tenir els homes a
l’hora de relacionar-se i permetre que adquireixin eines i recursos per millorar les
seves relacions personals i el seu propi benestar canviant el model de masculinitat,
allunyant-se de les pautes violentes. El servei atén aquells homes que han exercit
o que exerceixen violència masclista i que volen participar-hi voluntàriament i, per
tant, volen canviar i millorar les seves relacions personals.

Mesures de reparació perquè la recuperació sigui possible

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere, i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista, preveuen diferents mesures que han de permetre
que les dones i els seus fills i/o altres persones a càrrec es recuperin de la violència
masclista i puguin viure en llibertat.

Les mesures més importants són:

1. Mesures per facilitar l’accés a un habitatge a les dones que hagin patit
una situació de violència masclista, es trobin en situació de precarietat
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econòmica i per a les quals l’accés a un habitatge sigui necessari per
recuperar-se.

2. Mesures per garantir el dret a l’ocupació i la formació ocupacional a
les dones que hagin patit una situació de violència masclista.

3. Mesures per garantir l’orientació i l’atenció jurídica de les dones que
hagin patit situacions de violència masclista. Els serveis d’atenció han de
garantir l’orientació i atenció jurídica i el Departament de Justícia ha de
tenir el sistema de prestació dels serveis d’assistència lletrada a les dones
que han patit violència masclista en tot el territori català.

4. Mesures per garantir la supervivència econòmica de les dones que hagin
patit violència masclista.

• Ajuda econòmica específica per a dones amb dificultats especials per
obtenir una ocupació que no disposin de rendes superiors al 75% del
salari mínim interprofessional.

• Renda activa d’inserció. Les dones que pateixen violència masclista
de la parella, sempre que compleixin els requeriments establerts,
poden acollir-se al programa de renda activa d’inserció (RAI). Per
decidir sobre aquesta ajuda s’han de tenir en compte els ingressos i
les rendes de la dona.

• Indemnitzacions pensades per a dones que, a conseqüència de la
violència masclista, pateixen seqüeles, lesions corporals o danys en
la salut física o psíquica de caràcter greu (també s’hi inclouen infants
i adolescents) i fills i filles de víctimes mortals com a conseqüència de
violència masclista, que siguin menors de 26 anys i que en depenguin
econòmicament en el moment de la mort.

• Prestacions d’urgència social. Tenen dret a percebre les prestacions
socials de caràcter econòmic que estableix la Llei 13/2006 per atendre
situacions puntuals, urgents i bàsiques de subsistència com són l’ali-
mentació, la roba o l’allotjament.

• Fons de garantia de pensions i prestacions. Les persones que tenen
reconegut judicialment el dret a percebre pensions alimentàries i
compensatòries, si no hi ha constatació judicial d’aquest compliment,
tenen dret a rebre la prestació econòmica si es troben en una situació
de dificultat econòmica.

5. Mesures per garantir l’escolarització i el seguiment escolar dels fills de
les dones que hagin patit violència masclista.

• Garantia d’escolarització immediata dels fills de dones que hagin patit
violència masclista quan hagin hagut de fer un canvi de residència per
aconseguir protecció i seguretat.
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2.3 Acompanyament social, personal i emocional

L’acompanyament a les dones que pateixen i/o han patit situacions de violència
masclista és fonamental perquè puguin recuperar-se i alliberar-se de les situacions
de violència. Cal tenir en compte que, en moltes ocasions, són únicament els
professionals que treballen en els diferents serveis els recursos disponibles de les
dones per poder expressar la seva situació. Aquests professionals poden convertir-
se en pilars fonamentals per a les dones a l’hora de poder recuperar-se i alliberar-se
d’una situació de violència masclista en el si de la parella.

És fonamental que els professionals generin aquest vincle imprescindible per
a la relació d’acompanyament i d’ajuda amb les dones. Cal procurar que no
reprodueixin les situacions d’aïllament que hagin pogut viure. En aquest sentit,
és fonamental que no es generin situacions de revictimització de les dones. Cal
intervenir des d’un paradigma que no responsabilitzi la dona d’allò viscut o que
no jutgi com s’ha comportat la dona.

Hi ha diferents models d’intervenció que poden guiar la intervenció dels pro-
fessionals que tracten situacions de violència masclista. En aquest sentit, hi ha
orientacions sobre com s’ha d’actuar amb les dones en el moment de detecció,
atenció, recuperació i reaparició de situacions de violència masclista. També cal
tenir present com s’ha d’actuar amb els homes que han exercit violència masclista
i, finalment, amb els infants i adolescents que han viscut i presenciat aquestes
situacions.

2.3.1 Models d’intervenció

La intervenció amb dones que pateixen o han patit situacions de violència
masclista, amb els seus fills o amb els homes agressors pot partir de diferents
models d’intervenció.

Els principals models d’intervenció són:

• Model conductual: entén que la violència masclista és una resposta apresa
en un context per exemple familiar.

• Model cognitivoconductual: concep la violència masclista com un pro-
blema individual com a resultat de pensaments, creences i comportaments
erronis.

• Model clínic o psicopatològic: la causa fonamental de la violència masclis-
ta és un problema individual de l’agressor amb problemes psicopatològics o
de personalitat relacionats amb traumes passats o experiències de violència
familiar.

• Model interaccional: la causa fonamental de la violència masclista en
l’àmbit familar té el seu origen en les normes socials i en l’estructura de
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la família i es transmet de generació en generació. La modificació de les
pautes d’interacció és el model terapèutic que es proposa.

• Model ecològic: és una teoria social que considera que l’individu està
immers en 4 sistemes a través dels quals s’interacciona.

Una perspectiva de gènere, un enfocament psicosocial i el model ecològic seran
els elements fonamentals per poder acompanyar les dones que han patit violència
masclista.

La intervenció amb dones que han patit situacions de violència masclista ha
de partir d’un eix transversal: la perspectiva de gènere

La perspectiva de gènere ens permet:

• Reconèixer que vivim en una estructura social patriarcal en què les relacions
personals, i en concret les de parella, queden afectades per unes relacions
de poder en funció del sexe.

• Reconèixer el caràcter social, històric i cultural de la violència masclista,
que permet veure la situació que viu la dona més enllà de la seva dimensió
interpersonal.

• Complementar-se amb un model d’anàlisi multicausal del problema que
sigui capaç de relacionar els elements dels diferents sistemes que expliquen
una situació de violència masclista.

• Reconèixer que les dones que han viscut o viuen situacions de violència
masclista no són víctimes passives i carents. Per tant, això implica que les
intervencions no han de ser anul·ladores de la capacitat de decisió de les
dones i no han de tenir un caràcter paternalista.

• Considerar les dones que han viscut o viuen situacions de violència com a
supervivents i no pas com a víctimes. Per tant, considerar-les com a agents
actives i capaces de defensar-se i d’alliberar-se de les situacions de violència,
fins i tot quan no ho aconsegueixen.

Cal combinar la perspectiva de gènere amb la intervenció des d’un enfocament
psicosocial que no se centri en una anàlisi psicològica de la dona, sinó en una
anàlisi de les dones en relació amb el procés de socialització que han viscut i
en relació amb la posició social que ocupen en les nostres societats. Aquesta
perspectiva d’intervenció és fonamental per fugir d’interpretacions només basades
en la seva persona i no en el context que genera la violència masclista. També
és l’enfocament psicosocial el que permet tenir en compte la influència de les
condicions materials en la vida de les persones. Això és fonamental quan en
les nostres societats són les dones les que pateixen més situacions de pobresa,
precarietat laboral o exclusió social.

El model ecològic de Bronfenbrenner (1987) és un altre dels pilars per intervenir
en situacions de violència masclista. Aquest model permet mostrar la interacció
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dels múltiples factors que expliquen una situació de violència masclista. Això
permet fer una lectura de la violència masclista que no tingui un caràcter re-
duccionista. El model ecològic considera que la conducta humana no es pot
entendre sense comprendre-la en el marc d’un espai socioambiental. En aquest
espai socioambiental on ens desenvolupem hi existeixen un conjunt d’estructures,
de diferents nivells, en què una estructura conté l’altra. Per a Bronfenbrenner, el
procés d’influència entre la persona i l’ecosistema és continu i dinàmic.

Model ecològic.Font:Abaralt (Flickr)

Aquest model planteja entendre l’anàlisi de l’ecosistema tenint en compte quatre
parts:

1. Microsistema, on es donen les relacions més directes i íntimes entre les
persones. La família, les relacions de parella o les relacions entre iguals
(amics, feina, etc) formen part d’aquest microsistema.

2. Mesosistema, on interaccionen diversos àmbits on la persona participa de
forma activa. Es pot entendre com la vinculació entre diversos microsis-
temes: relació entre família i amics, relació entre família i escola, entre
d’altres.

3. Exosistema, format per àmbits on l’individu no està present però on es
prenen decisions o es produeixen fets que li afecten directament. Els serveis
socials, polítiques locals, indústria, mitjans de comunicació, el sistema
judicial, el lloc de feina de la parella o el grup d’amics del germà, en son
alguns exemples.

4. Macrosistema, que inclou els valors, les creences, els mites i les ideologies
que són dominants en una cultura determinada.

Aquest model permet entendre que aquests quatre elements es retroalimenten i
que, per tant, un canvi transcendent en un dels sistemes pot generar modificacions
en els altres sistemes.

La perspectiva de gènere, l’enfocament psicosocial i el model ecològic són
els pilars fonamentals d’una intervenció que ha de fugir de centrar el seu
focus en l’anàlisi psicològica de la persona per entendre que és important
centrar-se en l’anàlisi del context que genera violència masclista.

2.3.2 Acompanyament en la detecció de situacions de violència
masclista

L’acompanyament de professionals és clau perquè les dones puguin alliberar-se
d’una situació de violència masclista. És molt important tenir en compte principis
i pautes en els diferents moments d’intervenció amb les dones que han patit
violència masclista. Els aspectes que cal tenir en consideració en la detecció de
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situacions de violència masclista tenen trets diferencials i l’equip de professionals
ha de tenir-los en compte:

• Les situacions de violència masclista, en moltes ocasions, poden no ser
identificades per les persones que les pateixen com a situacions d’abús o de
maltractament. En ocasions, inclús poden ser justificades o normalitzades
dins de la parella.

• En moltes ocasions, és possible que la persona que viu o ha viscut una
situació de violència masclista no ho reconegui o no ho verbalitzi perquè
li faci por o li faci vergonya explicar-ho o perquè no és conscient de la
violència que rep. Cal que els professionals siguin capaços de diferenciar
entre les demandes implícites i les explícites pel que fa a la violència
masclista.

La demanda implícita és aquella en què una persona es troba en una situació
de violència masclista, però no la reconeix o no la verbalitza de manera
oberta, i, en canvi, pel contingut del que explica, per com es comporta o com
se sent es poden identificar alguns indicadors de l’existència d’una possible
situació de violència masclista. En aquest cas, la situació de violència
masclista és reconeguda per la persona.
La demanda explícita és aquella en què la persona reconeix que viu
una situació abusiva o de maltractament, i en què fins tot demana ajuda
obertament.

• Les situacions de violència masclista no tenen per què ser identificades a
partir de la persona que les pateix, sinó que és possible que altres persones
pròximes (familiars, amics i amigues o bé altres professionals) recorrin als
professionals per demanar ajuda o consell.

• Les situacions de violència masclista poden ser de difícil identificació pels
mateixos professionals, perquè es pot tractar de conductes justificades i
tolerades per una societat que se sustenta en un sistema patriarcal.

• De vegades, els inicis i algunes situacions de violència masclista s’expres-
sen a través de l’abús i el maltractament psicològic. Això provoca que
reconèixer-les sigui més dificultós. Per aquest motiu, és molt important que
els professionals tinguin molt clares com poden ser totes les formes i tots
els àmbits en què es pot produir violència masclista.

• Les actuacions de prevenció i sensibilització que es puguin donar en els
diferents serveis i recursos pot facilitar la detecció de situacions de violència
masclista. El fet que s’abordi la qüestió de la violència masclista genera
processos de reflexió que poden permetre que les persones es reconeguin
en les situacions a què es fa referència. De vegades, en activitats o
accions de prevenció de situacions de violència masclista poden sorgir
demandes en relació amb situacions de violència masclista viscudes o
conductes i comportaments que mostren que aquestes situacions es poden
haver viscut. Algunes conductes que poden indicar aquestes situacions són
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masclista.

que la persona mostra una actitud de boicot i rebuig respecte del tema del
qual es parla, que la persona minimitza o justifica les situacions de violència
que s’estan tractant, que la persona de cop es mostra intranquil·la, nerviosa
o avergonyida, etc.

Pautes d’actuació per a una bona detecció de situacions de violència masclista

Algunes de les pautes que convé seguir en el moment de la detecció són:

• Escoltar les dones i deixar que s’expressin. Una bona predisposició i
l’actitud d’escolta dels professionals són els elements claus per afavorir la
confiança de les persones a qui s’atén.

• Establir vincles professionals, però també de confiança, amb les dones que
acudeixin al servei. Un vincle de confiança és el que permet que les persones
expressin les seves preocupacions i inquietuds personals i que puguin deixar
entendre que hi ha coses que no van bé.

• Tenir clars quins són els indicadors de violència masclista i estar atents a la
seva presència.

• Escoltar les demandes, necessitats, angoixes i preocupacions de les persones
sense jutjar-les.

• Facilitar espais on poder estar a soles i amb tranquil·litat, sense interrupci-
ons, perquè les persones es puguin expressar i es puguin generar relacions
de proximitat i en què la comunicació sigui fluïda.

• Tenir clars els indicadors de graus, tipus i àmbits de violència masclista per
explorar-ne la intensitat: en quin estat es troba la persona i quin és el grau
de consciència de la seva situació.

• És molt important oferir a la dona que vingui al servei sempre que ho
necessiti i ho vulgui i, per tant, cal deixar clar que hi ha una disposició a
seguir parlant sobre la qüestió encetada, facilitant així que torni a venir a fer
una demanda més explícita o explicar amb més claredat la situació que està
vivint.

• Recollir informació sobre la xarxa de suport de la persona; si disposa de
persones de confiança amb qui tingui una relació propera, per explorar tant
si es troba més o menys aïllada de les seves amistats, la família i del seu
entorn proper, com si té persones a qui recórrer. És important saber si veu
la seva família com a un agent de suport o si, per contra, podria dificultar la
intervenció o ser un factor de risc.

• Orientar la persona que pateix violència i informar-la dels recursos espe-
cífics existents. És molt important orientar la persona sobre les opcions i
els recursos disponibles per poder buscar la informació i l’atenció que es
necessita davant de la situació que està vivint.

• Si la persona arriba a una situació en què es creu que cal intervenir amb
urgència, cal mostrar calma i serenitat davant de situacions de nerviosisme
i situacions d’urgència que demandin una actuació immediata.
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Les situacions d’urgència són casos en què s’ha produït violència física i/o
sexual de forma recent i que, per tant, requereixen una atenció immediata.

2.3.3 Acompanyament en l’atenció de situacions de violència
masclista

Els professionals han de tenir en compte diferents aspectes a l’hora d’atendre i
donar assistència a situacions de violència masclista i han de conèixer quines són
les pautes d’actuació.

Hi ha diferents aspectes que els professionals han de tenir presents en l’atenció i
assistència de situacions de violència masclista:

• La detecció d’una situació de violència masclista ha de portar a prendre
decisions de com actuar. És molt important reconèixer en quina fase
d’alliberament de la violència masclista es troba la dona per saber com
actuar. Si la dona es troba en les dues primeres fases (fase de resistència o
fase de conflicte i ambivalència), pot oposar resistències a accedir serveis i a
les recomanacions de separació o protecció. Sempre cal reconèixer fins a on
pot arribar la nostra intervenció per no generar allunyaments de la dona de
la nostra intervenció professional i per no potenciar situacions d’aïllament.
A la vegada, és molt important respectar el ritme i les decisions de la dona.
Això no ha d’impedir mai intervenir i posar en marxa mesures de protecció
quan la dona es troba en situacions d’alta gravetat o tan esgotada o atemorida
que es queda sense capacitat de decisió.

• Abans d’actuar i plantejar la derivació cap a un servei d’atenció, és necessari
haver recollit la informació per poder valorar la situació de la dona que
pateix o ha patit una situació de violència masclista i decidir cap a quins
serveis se la deriva.

• Un cop recollida la informació, cal contactar amb els professionals dels
diferents serveis especialitzats i assegurar-se de quina pot ser la millor
derivació, quins són els recursos més adients. És en aquest moment que
cal pensar sobre la idoneïtat que la dona denunciï la situació que està vivint.

• Cal orientar la dona respecte a les opcions i recursos disponibles al territori
i valorar amb ella l’opció més adequada.

• Si la dona accepta el recurs i la derivació que el professional proposa, és
molt important detallar-li tota la informació necessària i pertinent sobre el
recurs o el servei.

• És molt important coordinar-se amb el servei i traspassar aquella informació
necessària perquè no es produeixin situacions de revictimització de la dona.
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• Faci el que faci la persona atesa, cal deixar constància dels telèfons que
s’han de fer servir quan una persona es troba en una situació de violència
masclista.

• Cal detectar amb celeritat si la situació és d’urgència i contactar amb aquells
serveis que puguin oferir seguretat i protecció a la dona, que la puguin
atendre per urgència sanitària o que la puguin acollir.

• En el cas que l’atenció sigui a una tercera persona, cal orientar-la igualment
sobre les opcions i els recursos disponibles perquè pugui ajudar la dona que
està vivint la situació de violència masclista.

• En el cas que la dona sigui derivada a un altre servei i/o recurs, cal fer un
seguiment del cas i mantenir una coordinació amb els recursos als quals ha
estat derivada la dona. També es pot fer seguiment mitjançant la mateixa
persona afectada.

Pautes d’actuació per a una bona atenció de les situacions de violència
masclista

Algunes de les pautes que cal seguir en el moment de l’atenció són:

• Estimular la conversa i donar-li espai perquè es pugui desfogar emocional-
ment, a la vegada que calmar-la i fer-la sentir tranquil·la o acollida.

• No forçar-la a tractar cap tema per al qual no es vegi preparada o no
vulgui tractar, però alhora mostrar disposició a escoltar la història d’abús
o maltractament. El fet que la persona expliqui la seva experiència l’ajuda
a prendre consciència de la violència viscuda.

• Mostrar una actitud comprensiva, empàtica i acollidora a fi que la persona
se senti escoltada i acompanyada.

• Deixar que la persona s’expressi amb les seves paraules i agrair-li la seva
confiança.

• Deixar clar a la dona que pot parlar obertament i que la informació que es
doni és de caràcter confidencial. Per això, és important que el professional
sol·liciti el seu consentiment si es vol fer una derivació a un altre servei i
s’han de cedir de les dades.

• Cal acceptar i creure sense reserves el relat de la situació de violència
i procurar donar per vàlida la seva experiència. Per tant, no s’han de
manifestar opinions pròpies, contradir el relat, posar en qüestió el relat,
jutjar o culpabilitzar la dona.

• Fer conscient la dona de la seva fortalesa i de la seva capacitat de transformar
la seva situació personal i alliberar-se de la situació de la violència masclista.
No se l’ha de tractar amb una actitud paternalista.

• Fer propostes i informar sobre les accions que pot emprendre, però no forçar-
la a fer actuacions que no vol fer o no es veu capaç de fer.
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• Acceptar l’ambivalència de la persona en les seves demandes, en la seva
presa de decisions, etc. És important respectar les decisions que prengui. I,
per tant, com a professionals no ens hem d’enfadar ni frustrar si la persona
no vol seguir les indicacions i recomanacions donades.

• Oferir un espai de temps en què la persona senti que no hi ha presses i que
se li dona atenció.

• No mostrar cara de sorpresa, d’estupefacció, etc., davant el seu relat.

• Atendre la persona en un espai que sigui tranquil i adequat i en què es pugui
estar a soles i sense interrupcions.

• Oferir una relació de suport immediat i d’aliança perquè la persona com-
prengui que pot comptar amb el professional.

• Deixar molt clar que la situació de violència masclista no és culpa d’ella,
sinó que té a veure amb les persones que l’exerceixen. Per això, és important
fer-li saber que no és mereixedora del que li està passant. Per tant, mai farem
preguntes del tipus: “Què vas fer en aquell moment perquè ell t’agredís?”,
“Què creus que pots fer per disminuir la situació de violència?”.

• Acompanyar-la a desxifrar aquelles creences patriarcals que tenim incorpo-
rades i que donen lloc a fer que les dones suportin situacions de violència
masclista.

2.3.4 Acompanyament en la recuperació i reparació de situacions de
violència masclista

Com a professionals, hi ha diferents aspectes que cal tenir en compte en la
recuperació, l’alliberament i la reparació de situacions de violència masclista a
l’hora d’intervenir perquè la dona se’n pugui recuperar:

• Considerar que la recuperació de la dona és possible. La dona té habilitats
i capacitats preservades que li permeten actuar com a subjecte i agafar les
regnes de la seva vida. De fet, ha pogut sobreviure en un entorn hostil i
agressiu gràcies a les seves capacitats i habilitats, que li han permès buscar
camins per a la protecció i l’alliberament de la violència masclista. Les
reaccions de les dones davant de la violència masclista sempre suposen
una resistència amb la qual no accepten passivament la situació, sinó que
intenten buscar la seva llibertat i integritat i la dels seus fills (si és el cas).

• La intervenció per tal que la dona es pugui alliberar i recuperar de la
violència masclista depèn i queda condicionada pel moment en què es trobi
la dona en relació amb les fases de l’alliberament.

• La recuperació i l’alliberament de la violència masclista només és possible
si es posen a disposició de les dones els recursos socials, d’ajuda psicològica
i econòmics necessaris per fer front a la separació i a la reconstrucció
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d’una nova vida. En aquest sentit, són de gran rellevància els recursos que
l’administració pública posa a disposició de les dones.

Els entorns socials on la condemna de la violència masclista és explícita i
als territoris on hi ha més recursos per prevenir i atendre aquest tipus de
violència faciliten que les dones que pateixen violència masclista puguin
alliberar-se’n.

Pautes d’actuació per a la recuperació de les situacions de violència masclista

Algunes de les pautes perquè la recuperació i l’alliberament de la violència
masclista siguin possibles són:

• Acompanyar i proporcionar suport a la dona, però no decidir mai per ella.
El fet que els professionals no decideixin per la dona no es contradiu amb el
fet que els professionals, en determinades situacions, activin mecanismes de
protecció que no ha demanat la dona. Situacions d’important gravetat (per la
violència que es detecta que la dona està rebent), o situacions que bloquegen
la dona perquè se sent aterrida o esgotada, justifiquen intervencions que
garanteixin la seva protecció, inclús la protecció immediata.

• Estimular aquelles capacitats, habilitats, aptituds i actituds que permetran a
la dona guanyar quotes de autonomia, allunyar-se de la violència i passar a
tenir més control de la seva vida. Amb la intervenció professional sempre
s’ha de contribuir a l’apoderament de la dona.

• Respectar el ritme i el temps que la dona necessita perquè es produeixi un
procés de sortida i de recuperació de la situació de la violència masclista. És
un procés que pot tenir molts alts i baixos. Aquest procés sovint és més lent
del que es desitjaria. A la vegada, cal acceptar l’ambivalència de la persona
en les seves demandes, en la seva presa de decisions, etc.

• Fer propostes i informar sobre quines accions pot emprendre, però no forçar-
la a fer actuacions que no vol fer o no es veu capaç de fer.

• Fer conscient la dona de la seva fortalesa i de la seva capacitat de transformar
la seva situació personal i alliberar-se de la situació de la violència masclista.
No se l’ha de tractar amb una actitud paternalista.

• Ajudar-la a desconstruir i a desxifrar totes aquelles creences patriarcals que
tenim incorporades i que donen lloc a fer que les dones suportem situacions
de violència masclista.

• No desacreditar mai el discurs de la dona, sinó donar-lo per vàlid i absolu-
tament creïble.

• No insistir en accions que no vol o no pot fer i que li donin entendre que les
portes es tanquen, sinó actuar segons les indicacions.

• Tenir una actitud analítica i reflexiva per interpretar en quin moment es troba
la dona i per poder decidir com cal intervenir, quan cal esperar i quan cal
actuar.



Atenció a les unitats de convivència 68 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

• Per acompanyar una dona en el procés de recuperació i d’alliberament de
la violència masclista, caldrà conèixer la seva situació familiar i relacional,
els recursos interns i externs amb què compta, l’energia que té perquè la
recuperació sigui possible, els intents de separació, el tipus i el grau de
violència rebuda, el grau de sotmetiment a la persona agressora, el grau de
consciència que té de la situació de violència masclista, els suports amb què
compta i els possibles processos de revictimització que ha viscut.

• No fer ús de la concepció d’èxit a l’hora d’intervenir en els moments
de recuperació. Així, és important introduir el concepte de millores o
progressos al llarg del procés de recuperació i d’alliberament de la violència
masclista.

Les intervencions, segons el moment en què es troba la dona i les diverses
fases d’alliberament, són diferents. Aquestes intervencions han de potenciar que
l’alliberament de la violència masclista sigui possible. Per intervenir en cada una
de les fases hi ha un seguit de recomanacions (Roca, 2016):

1. En la fase de resistència, la dona encara no reconeix que visqui una situació
de violència masclista. En aquesta fase, la intervenció dels professionals
s’ha de basar a introduir que és mereixedora d’un tracte digne i d’estimació,
a la vegada que se li han de donar alguns elements perquè comenci a identifi-
car que existeix violència masclista en la seva vida. Cal ser extremadament
curós perquè la dona no oposi resistència a la intervenció dels serveis.

2. En la fase de conflicte i ambivalència es comença a reconèixer que la
relació no va bé, però no hi ha una intenció real de separació per part de
la dona. La intervenció professional pot treballar en la identificació de la
violència en la supervivent amb molta cura. Però en aquesta fase no es
pot plantejar directament una separació com l’alliberament de la violència
perquè pot generar un rebuig de l’ajuda i que es mantingui l’aïllament de la
dona.

3. En la fase de qüestionament, la dona comença a obrir-se a altres persones:
amistats, familiars i inclús serveis professionals. És en aquesta fase que
comença a tenir una actitud oberta a ser escoltada, a expressar-se, a
exterioritzar l’angoixa, a voler comprendre l’abast personal i vital en què
es troba, a començar a elaborar raons per recuperar la seva llibertat, i fins
tot pot iniciar la recerca d’alternatives a la situació. En aquesta fase, la dona
comença a estar preparada perquè hi hagi altres visions que es confrontin
amb la seva, per tant, els professionals poden començar a parlar amb més
claredat de la situació de violència que viu la dona. Podríem dir que aquesta
és una fase clau per l’inici cap a la recuperació de la violència masclista.
En aquesta fase cal que la intervenció ajudi la dona a disminuir la seva
vergonya i i li doni elements perquè qüestioni la violència de l’agressor i es
desculpabilitzi ella de la situació viscuda. Cal ajudar que la dona reconegui
que ha rebut un tracte injust, indigne i inacceptable. La dona encara no està
pensant en la separació. Per tant, encara no acceptarà recomanacions de
protecció o separació. Però, en canvi, és un bon moment per fer-li saber
amb quines ajudes i recursos pot comptar o no en el futur.
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4. En la fase de confrontació i ruptura la separació es fa efectiva. La
intervenció dels professionals i dels serveis és clau perquè la dona pugui
preparar activament la seva supervivència autònoma i la dels seus fills. Les
respostes han de ser adequades al que necessiten la dona i els seus fills (si és
el cas). També és necessari que els serveis especialitzats estiguin coordinats
i posin en marxa tots els mecanismes de protecció i de seguretat. De fet, el
moment de separació pot fer augmentar les possibilitats que la violència
s’intensifiqui. Aquest moment requereix acompanyament perquè la dona
pugui sostenir la fortalesa, la convicció, la valentia i sigui capaç d’afrontar
la por i, a més, pugui prestar especial atenció a la pròpia seguretat i a la seus
fills (si escau). En aquests moments es pot voler fer enrere o pot admetre
acostaments a l’home justificats de diferents maneres (raons de creences,
afectives i materials) que poden generar passos enrere. Per tant, la dona
necessita ajuda per a la seva supervivència i la dels seus fills/es (si és el cas)
i perquè la separació sigui possible:

• Ajuda i accés a l’habitatge
• Ajuda econòmica
• Assessorament jurídic i acompanyament en la denúncia i en els

processos judicials
• Ajudes i protecció concretes per als seus fills/es (per exemple, canvi

d’escola)

5. En les dues últimes fases de mantenir-se lliure i reconstrucció de la
pròpia llibertat és quan realment es produeix el procés definitiu d’alli-
berament i de recuperació de la violència masclista. Per això és molt
important que els serveis especialitzats en violència masclista, i en especial
els d’acolliment, plantegin i articulin plans de millora que intervinguin en
els següents aspectes:

• Recuperació de l’autoestima i de la imatge personal: cal que els
professionals treballin perquè les dones s’apoderin i reconstrueixin
una imatge personal positiva d’elles mateixes, l’ajudin a guanyar el
màxim de confiança en si mateixa i estimulin les seves potencialitats
i els seus valors. Per tant, cal una intervenció per revertir les seqüeles
que deixa la violència masclista. La dona ha de poder renovar la seva
imatge i construir la seva identitat centrada en les seves qualitats, la
seva fortalesa, la seva independència, el seu poder i el control sobre la
seva vida.

• Desconstrucció de creences patriarcals: cal que els professionals
treballin perquè les dones desconstrueixin els mites, els valors i les
actituds lligades a unes idees de parella, d’amor i de família patriarcal.
Això ha de permetre generar noves creences que li permetin plantejar
un futur feliç tingui o no tingui parella. A la vegada, li ha de permetre
construir tots aquells límits i estratègies perquè la violència masclista
no es faci present en la seva vida.

• Seguretat i protecció: cal establir totes les mesures policials, judicials
i mecanismes de protecció, com l’ingrés a una casa d’acollida, per
assegurar la seguretat i la protecció dels seus fills/es (si és el cas).
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• Integració social i reinserció sociolaboral: cal que la dona pugui
restablir relacions socials que ha perdut degut a l’aïllament que ha
suposat la situació de violència masclista, generar noves xarxes socials,
participar en espais socials lligats als seus fills/es (si és el cas) i
compartir amb altres dones la situació viscuda i establir-hi vincles. A
la vegada, cal que recuperi i restableixi vincles familiars que s’hagin
pogut trencar si poden ser positius per recuperar-se de la situació de la
violència masclista. Finalment, cal que es treballi pel reintegrament
o accés al món laboral. En el cas que la dona treballés, s’haurà
d’acompanyar la dona en la reincorporació a la seva feina tenint en
compte o fent ús dels drets laborals que permeten assistir les dones
supervivents de la violència masclista. En el cas que la dona no
treballi i depengui de la seva parella, caldrà oferir-li la participació
en programes d’inserció sociolaboral i ajudar-la.

• Atenció i recuperació dels fills/es que han patit violència masclista:
la intervenció durant la recuperació també ha de garantir l’acom-
panyament i tractament dels fills/es de les dones que han viscut la
violència masclista, en el cas que en tinguin. Aquesta intervenció ha
de potenciar el restabliment del vincles maternofilials, si poden haver
quedat afectats per la situació de violència viscuda.

• Suport legal i orientació: la intervenció en el moment de recuperació
ha de garantir l’acompanyament en tot allò que requereixi el procés
judicial que hi hagi obert.

En definitiva, l’objectiu és la recuperació i el restabliment del projecte de futur
positiu que garanteixi a la dona llibertat i dignitat.

2.4 Intervenció amb homes que han comès agressions masclistes

L’abordatge de la violència masclista, tant des del vessant de la intervenció
com des del vessant de la recerca, s’ha centrat en les persones supervivents de
les situacions de la violència masclista. És a dir, en les dones i els seus fills.
Actualment, entre la comunitat científica i entre els professionals ha començat
a sorgir un major interès per comprendre per què els homes exerceixen
aquest tipus de violència, quines són les seves pautes de funcionament, quina
construcció de la masculinitat han fet o quina és la dinàmica psicosocial d’aquest
tipus d’agressor per poder començar a pensar quines actuacions es poden fer per
intervenir amb homes que han exercit o exerceixen violència masclista. En aquest
sentit, també és destacable que han començat a sorgir debats acadèmics i en el si de
la societat civil organitzada sobre la possible construcció de noves masculinitats.
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Si es vol erradicar la violència masclista, la intervenció des de serveis
de caràcter educatiu, social i psicològic amb els homes és fonamental.
Tradicionalment s’ha dipositat la responsabilitat del tractament dels homes
que exerceixen violència masclista al sistema judicial i al sistema penal.

2.4.1 Aspectes que cal considerar en la detecció d’homes que
exerceixen o han exercit violència masclista

Algunes consideracions que s’han de tenir en compte a l’hora de detectar homes
que exerceixen o han exercit violència masclista són les següents (Fernández i
Roig, 2013):

• La detecció de l’exercici de la violència masclista presenta com a principal
obstacle que els homes no acostumen a fer mai un reconeixement explícit
de la situació de violència i el que fan és minimitzar o justificar la seva
conducta violenta. En general, els homes no fan una demanda explícita i
expressen el seu malestar de forma més implícita i encoberta. Així, poden
arribar als serveis per altres problemes, com poden ser l’atur, l’ansietat, la
depressió, el consum de substàncies tòxiques, els problemes a la feina, etc.
Així, en l’atenció a aquestes problemes els professionals han de tenir present
la importància de la detecció de situacions de violència masclista.

• Les dificultats de detecció d’homes que exerceixen o han exercit violència
masclista també s’expliquen perquè els homes s’apropen menys a alguns
serveis per ser atesos. La mateixa construcció de la masculinitat i dels
suposats encàrrecs socials que tenen els homes en la societat fan que
estiguin allunyats de serveis com els serveis socials, els serveis escolars o
els mateixos serveis de salut. És important mantenir una atenció especial
en aquells moments de crisi en què els homes es mobilitzen per buscar
ajuda en serveis. Per exemple, moments com poden ser la separació o un
ultimàtum per part de la dona, la pèrdua de contacte amb els seus fills, etc.
Aquests casos poden ser clau per identificar que l’home ha exercit o exerceix
violència masclista.

• La detecció de l’exercici de la violència masclista pot ser difícil perquè els
mateixos professionals, de vegades, no identifiquen les conductes abusives o
violentes, ja que socialment es consideren conductes justificades i tolerades
per una societat que se sustenta en un sistema patriarcal. Per tant, és
necessari que els professionals siguin conscients d’aquestes limitacions i
prejudicis.

• La detecció dels homes que exerceixen o han exercit violència masclista
també pot ser complexa per la inexistència d’un perfil d’home maltractador
i per la falta d’uns indicadors de personalitat i psicològics determinats.
Homes amb perfils molt diferents poden exercir o haver exercit violència
masclista.
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• Les converses i entrevistes amb els homes han de servir per indagar en
aspectes relacionats amb la relació de parella, amb les relacions familiars i
la violència masclista. En molts serveis s’indaga sobre aspectes complexos
com els hàbits tòxics, però en canvi es pregunta poc sobre les relacions
afectives i íntimes dels homes. Cal trencar amb aquells constructes socials
que consideren que parlar de les emocions amb els homes no és possible.

• Per a la detecció de l’exercici de la violència masclista cal utilizar de-
nominacions que fugin d’un llenguatge i recursos culpabilitzadors que
poden generar actituds resistents i defensives per part dels homes en el
reconeixement de la violència masclista. En aquest sentit, en el moment de
la detecció és millor parlar de dificultats de control d’impulsos, de dificultats
en la relació de la parella, del patiment que puguin sentir, etc., que de
maltractament, d’abús o d’agressió. Això en cap cas vol dir mostrar-se
tolerant cap a conductes d’aquest tipus.

• Per a la detecció de l’exercici de la violència masclista és necessari que
els professionals dels diferents serveis concebin que l’home que exerceix
violència masclista també és objecte de necessitat d’atenció.

• El desenvolupament d’accions de sensibilització i prevenció adreçades als
homes poden ser afavoridores de la detecció de l’exercici de la violència
masclista. El fet que hi hagi serveis que pretenen l’atenció específica
als homes també obre la porta a la detecció de l’exercici de la violència
masclista per part dels homes.

• La detecció de l’exercici de violència masclista en el cas dels homes sempre
ha de comptar amb la valoració del risc per a la dona. En aquest sentit,
si es detecta l’exercici de la violència masclista de l’home, cal posar en
marxa el contacte amb professionals dels serveis a la dona, policials o
judicials per garantir-ne la protecció i la seguretat. Aquesta valoració del
risc és imprescindible per a la prevenció de la violència i la protecció de les
víctimes.

• La detecció de l’exercici de la violència masclista per part dels homes es fa
en moltes ocasions mitjançant terceres persones. Aquestes terceres persones
poden ser la dona que pateix la violència, alguns familiars de la dona o
del mateix home, amics de la parella, els fills, etc. Si la detecció de la
violència masclista es fa a partir de la dona, cal tenir present que la dona pot
posar en risc la seva seguretat física. Per intervenir amb l’home cal tenir el
consentiment de la dona i valorar què pot suposar per a la dona.

2.4.2 Aspectes que cal considerar en l’atenció i intervenció amb
homes que exerceixen o han exercit violència masclista

Algunes consideracions que cal tenir en compte a l’hora d’atendre i intervenir amb
homes que exerceixen o han exercit violència masclista són (Fernández i Roig,
2013):
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• És necessari que existeixi un mínim reconeixement per part de l’home que
ha exercit violència per iniciar un procés terapèutic. Cal que identifiqui
situacions de violència que li comporten problemes a ell mateix i també
al seu entorn, encara sigui de forma molt minimitzada, amb eufemismes o
justificant la violència. Només amb motivació i voluntat de canvi per part
dels homes poden iniciar un tractament terepèutic i, per tant, un procés de
canvi personal.

• Cal incorporar aspectes congnitivoconductuals en el programa terapèutic
orientats al control dels impulsos i la ira, així com el desenvolupament
d’habilitats socials i comunicatives.

• Cal que els professionals reflexionin sobre els sentiments i sensacions que
els produeix intervenir amb homes que han exercit violència masclista. Cal
analitzar si aquests sentiments poden o no impossibilitar la intervenció.

• Cal creure en la capacitat de canvi de l’home i en la necessitat que prengui
responsabilitat sobre les accions violentes que ha dut a terme.

• Durant la intervenció, és important que els homes es puguin sentir ben
tractats, sense judicis, evitant discursos culpabilitzadors, amb escolta activa
i empatia.

• A l’hora de plantejar un pla de treball amb l’home, cal recollir informació
sobre el tipus, la intensitat i la freqüència de la violència exercida, l’historial
de violència en anteriors parelles, l’existència de la violència en la seva
família d’origen, la història de violència en altres àmbits, el consum de
substàncies, l’estat físic i mèdic, les seves creences sobre les relacions
de parella i amoroses, les seves creences sobre les dones, els antecedents
psicopatològics propis i familiars, i també cal valorar el possible risc de
reincidència pel que fa a la violència.

• Cal que la intervenció terapèutica pugui treballar des de les biografies dels
homes i veure com la violència s’ha fet present en les seves vides. Aquesta
és una estratègia idònia perquè els homes prenguin consciència de la seva
situació i sigui més probable que vulguin buscar maneres alternatives de
relacionar-se, allunyades de la violència.

• Cal fer un treball psicoeducatiu que inclogui treball grupal i individual. A
més a més, cal que es provoquin dinàmiques experiencials, treball grupal i
converses individuals.

• Cal treballar valors i creences masclistes dels homes que utilitzen la vi-
olència com una forma de control i dominació per raó de gènere. Així,
cal abordar temes com la responsabilització de la violència exercida, la
identitat i els rols de gènere, la història de vida en relació amb la violència, el
concepte de masculinitat, els hàbits de relació i la construcció d’alternatives
a les relacions basades en la violència.

• Cal intervenir amb l’home independentment de la intervenció i els serveis
que estiguin atenent la dona supervivent de la violència masclista exercida
per ell. Ha de quedar clar que el treball que pugui fer la dona és un procés
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independent i separat del que pugui fer la seva parella o exparella, i que
aquest no significa que la relació pugui millorar. Aquest treball no és un
element per recuperar la dona que s’ha maltractat.

• Cal que els programes terapèutics i psicoeducatius tinguin uns requisits
per poder participar-hi: assistència continuada, compromís de participació,
compromís de no exercir violència, no tenir un consum problemàtic d’alco-
hol o substàncies tòxiques, no tenir un trastorn mental greu, etcètera.

• Cal fer una valoració adequada del risc i de la intensitat de la violència, i
decidir si cal una possible intervenció o si, al contrari, augmenta el risc per
a la dona.

2.5 Intervenció amb infants i adolescents que han viscut i patit
situacions de violència masclista

La violència masclista sempre impacta i ocasiona danys en l’infant o adolescent,
tant si ha rebut violència directament com si n’ha estat testimoni presencial, si
ha intervingut en el moment de la violència o si n’ha estat testimoni indirecte en
observar els efectes de la violència en la mare.

Dones i infants o adolescents disposen de capacitats i habilitats que els poden ser
útils en el seu procés de recuperació i d’alliberament de la violència viscuda. La
dona podrà fer servir les seves capacitats i habilitats per dirigir la seva vida i per
acompanyar els seus fills i filles en el seu procés de creixement i de recuperació
de la situació viscuda. Els infants i adolescents són capaços de desenvolupar
mecanismes i estratègies de superació de la situació viscuda. Per fer-ho, és
imprescindible la intervenció de serveis i professionals que potenciïn els recursos
i les capacitats de les dones i dels infants i adolescents. Això no significa deixar
de reconèixer el patiment, la violència i el dolor que han viscut.

És imprescindible intervenir en aquells infants i adolescents que han viscut i
patit situacions de violència masclista per dos motius: perquè la violència no es
converteixi en un model d’aprenentatge per a l’infant o adolescent, i perquè la
violència masclista no sigui interioritzada per l’infant o l’adolescent i apareguin,
així, rols associats (agressor o víctima) com a pauta de conducta en les seves
interaccions socials i/o de parella.

2.5.1 Conseqüències psicològiques i socials per als infants i
adolescents que han viscut i patit situacions de violència masclista

Cal tenir en compte les conseqüències tant a curt com a llarg termini en infants
i adolescents que han viscut i patit situacions de violència masclista. Per tant, és
necessari que les intervencions tinguin com a objectiu la recuperació dels infants
i adolescents de les situacions de violència masclista i pal·liar les seqüeles que es
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poden viure de forma immediata, però també intervenir sobre les conseqüències a
llarg termini:

1. Interiorització de la violència com a pauta de relació: aquesta és una de
les conseqüències que es poden donar a curt i llarg termini pel fet d’haver
viscut i patit la violència masclista. El fet de normalitzar i legitimar la
dominació continuada i l’abús de l’home sobre la dona pot donar lloc a
fer que la persona interioritzi aquesta pauta de relació i es converteixi en
agressor o persona agredida en futures relacions.

2. Alteracions físiques i cognitives de diversos tipus:

• Problemes de socialització

• Símptomes depressius

• Pors

• Alteracions del son

• Símptomes regressius

• Problemes d’integració a l’escola i d’aprenentatge

• Respostes emocionals i de comportament que evidencien patiment:
ràbia, canvis sobtats d’humor, ansietat, etc.

• Símptomes d’estrès posttraumàtic

• Parentalització dels infants i adolescents

2.5.2 Posicionament de l’infant o adolescent davant de la relació
parental en situacions de violència masclista

El posicionament de l’infant o adolescent davant de la violència i davant del
seu pare i la seva mare pot prendre diverses formes. Aquest posicionament pot
modificar-se amb el temps com a conseqüència de la mateixa evolució de l’infant
o l’adolescent i en funció de les intervencions que es puguin produir en el seu
entorn. És molt important tenir en compte tots els possibles posicionaments per
poder intervenir adequadament amb aquells infants i adolescents que han viscut i
patit situacions de violència masclista.

Els possibles posicionaments són (Plaza, 2013):

• La violència com a pauta normalitzada: l’infant o l’adolescent viu la
violència com una cosa que es converteix en una pauta social normalitzada.
En aquest cas, existeix un alt risc que en les futures relacions de l’infant o
adolescent la violència estigui normalitzada.

• La negació de la violència com a mecanisme de defensa: l’infant o
l’adolescent no accepta l’existència de la violència en la seva vida perquè
és tan dolorós que no ho pot afrontar.
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• La responsabilitat de la violència: l’infant o adolescent se sent respon-
sable de la situació de violència i intenta fer tot el possible perquè les
situacions de violència no es produeixin.

• El conflicte de lleialtats: l’infant o adolescent no vol prendre partit per cap
dels progenitors. Això pot produir-se perquè el pare o la mare l’utilitzen com
a intermediari de la relació o bé perquè se sent responsable d’influir en la
relació de parella perquè no es produeixin més esclats de violència. Aquests
infants i adolescents senten moltes sensacions de confusió, ambivalència,
soledat i patiment perquè no saben si s’han de posicionar amb un adult o
amb l’altre.

• El posicionament a favor de la mare o del pare: l’infant o adolescent es
posiciona al costat d’un dels dos membres. Alguns infants i adolescents
es posicionen al costat de la mare perquè senten que ha viscut una situació
injusta i senten la necessitat de protegir-la. Això provoca que els infants i
adolescents presentin dificultats a l’hora de separar les seves emocions i les
de la seva mare. En ocasions, també pot succeir que l’infant o adolescent
acabi reproduint el rol de l’agressor cap a la mare i establint-hi una relació
de domini. Altres vegades, els infants i adolescents es poden posicionar al
costat del pare perquè consideren que és la víctima de la situació i els fa pena.
El consideren la víctima perquè ha hagut de marxar de casa, perquè està a
la presó, perquè ha de passar una pensió, etc. També es poden posicionar al
costat del pare per considerar que la mare és la culpable o la provocadora de
les situacions. En aquest cas, la relació amb la mare es complica molt i es
pot deterorirar a causa de les desautoritzacions que es produeixen per part
del pare cap a la mare.

Els posicionaments de l’infant o de l’adolescent poden fer que l’infant prengui
rols diferents (Cunninghan i Baker, 2007, esmentats a Plaza, 2013):

• Cuidador/a: se sent amb el deure de cuidar els seus germans o la seva mare
i en les situacions de violència masclista sent que ha de protegir-los.

• Confident: es converteix en el confident d’un dels dos progenitors. Si ho
és de la mare, la defensa i entén els sentiments que té o pot sentir. Si ho és
del pare, el tracta millor i li justifica les situacions de violència.

• Assistent de l’abusador: la persona agressora l’utilitza per ajudar en l’abús
i maltractament de la mare.

• Perfecció: intenta fer totes les accions possibles perquè les situacions de
violència masclista no es produeixin.

• Mediador/a: intenta fer totes les accions possibles per posar pau.

És important que les intervencions amb infants i adolescents que han viscut i
patit la violència masclista vagin acompanyades d’una intervenció coordinada i
paral·lela a la de les seves mares. Aquesta intervenció amb les mares ha de procurar
facilitar recursos a la mare perquè pugui acompanyar els seus fills/es i respondre
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a les seves necessitats, i perquè es puguin sentir assessorades i acompanyades
enfront de la situació que viuen els seus fills/es i elles mateixes.
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3. Seguiment de la intervenció en situacions de violència masclista

L’avaluació no ha d’implicar només analitzar si s’han aconseguit els objectius
amb una intervenció. Per tant, no ha de servir només per avaluar l’eficàcia
de les accions i les reaccions i actuacions de les persones a qui es dirigeix la
intervenció, sinó que ha de permetre avaluar altres aspectes que tenen a veure
amb l’actuació dels professionals, amb la suficiència i pertinença dels recursos i
amb les metodologies utilitzades.

L’avaluació és un procés sistemàtic de recopilació i anàlisi de dades que
mitjançant una metodologia científica permet decidir com intervenir en
una situació determinada o bé determinar si amb una intervenció s’han
aconseguit els objectius.

Per avaluar és important:

• Intervenció del professional: tracte, atenció i altres amb les dones i els seus
fills/es (si és el cas) que han patit violència masclista. L’avaluació ha de
posar l’accent en si la intervenció ha partit d’una intervenció basada en una
perspectiva de gènere.

• Coordinació entre professionals i serveis implicats, si és el cas.

• Utilitat i suficiència dels recursos utilitzats per a la intervenció.

L’avaluació és útil als professionals perquè permet millorar la intervenció i
perfeccionar-la i optimitzar-la en situacions i intervencions futures. L’avaluació
en matèria de violència masclista en l’àmbit de la parella i en l’àmbit domèstic
és un component essencial en totes les fases d’intervenció. Les decisions i les
mesures preses estan directament relacionades amb l’avaluació dels professionals
en els diferents moments i les diferents fases.

3.1 Determinació del moment i la seqüència de les activitats
d’avaluació

L’avaluació de les situacions de violència masclista en l’àmbit de la parella i en
l’àmbit domèstic implica diferents moments, que es corresponen amb els diferents
moments d’intervenció:

1. Avaluació en el moment de detecció: permet identificar si hi ha indicadors
de violència masclista. Aquesta avaluació ha de permetre passar de forma
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més o menys ràpida a la fase d’atenció en funció de la gravetat del cas. Si
es detecta que la situació és molt greu, cal fer les derivacions necessàries
per garantir la protecció i la seguretat de la dona i els seus fills, si és el cas.

2. Avaluació en el moment d’atenció: permet decidir els serveis i recursos
necessaris als quals cal derivar la dona i els seus fills/es, si és el cas.

3. Avaluació del seguiment del procés de recuperació i d’alliberament de
la violència masclista: permet comprendre si la dona i els seus fills/es (si
és el cas) s’estan recuperant de la situació de la violència masclista. Per tant,
s’han d’avaluar diferents aspectes, com la recuperació de l’autoestima de la
dona, la inserció social i laboral de la dona, la seguretat i la protecció de
la dona i els seus fills/es (si és el cas), la desconstrucció de les creences
que permeten que la violència masclista es faci present en la vida de la
dona, l’estat psicològic dels fills/es (si és el cas) i les relacions maternofilials
(si és el cas). Aquesta avaluació és fonamental perquè ens permet prendre
decisions sobre la millora de vida de les dones i dels seus fills/es.

4. Avaluació del resultat d’un procés de recuperació i d’alliberament
de violència masclista que finalitza: permet comprendre si la dona ha
aconseguit de forma definitiva redirigir la seva vida sense que la violència
masclista hi sigui present.

Tant l’avaluació de seguiment del procés de recuperació i d’alliberament de la
violència masclista com l’avaluació del resultat d’aquest procés dona informació
sobre:

• Factors de risc que s’han reduït.

• Factors de protecció que s’han reforçat.

• En quina mesura les conseqüències i les seqüeles de la violència masclista
s’han atenuat.

3.2 Principals instruments d’avaluació de la detecció, l’atenció i la
recuperació de la violència masclista

La sistematització dels diferents processos d’avaluació per a la prevenció, la
detecció, l’atenció i la recuperació de la violència masclista implica el disseny
de diferents instruments que permetin avaluar de forma precisa i també el desen-
volupament de diferents tècniques que permetin recollir la informació necessària,
a la vegada que serveixin perquè les dones supervivents de la violència masclista
puguin reconèixer i prendre consciència de la situació i del moment en què es
troben. Tot i això, cal tenir molt clar que els instruments d’avaluació no han de
ser mai instruments per al tractament de les dones que es troben en situacions de
violència masclista. El tractament i l’acompanyament de les dones ha de disposar
dels seus propis instruments.



Atenció a les unitats de convivència 81 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

La construcció dels diferents instruments d’avaluació requereix la precisió concep-
tual de l’objecte d’avaluació. Per tant, han de permetre definir de forma precisa
allò que es vol avaluar. Si l’instrument d’avaluació és de caràcter quantitatiu, cal
que allò que s’avalua (objecte d’avaluació) es converteixi en un concepte verbal
fragmentat en dimensions operatives que s’han de convertir en indicadors o ítems
com a unitats de mesura.

Els instruments més rellevants per a l’avaluació de la violència masclista són els
qüestionaris escalats i els registres d’índexs. Aquests dos instruments permeten
detectar una situació de violència masclista, valorar el risc de la violència masclis-
ta i avaluar el procés de recuperació i d’alliberament de la violència masclista
d’una forma acurada i sistematitzada. Tots dos instruments permeten avaluar
dimensions i subdimensions de la situació de violència masclista que viu la dona.
Per tal que l’avaluació sigui possible, els instruments permeten avaluar ítems
concrets de forma quantitativa i indicar la quantitat, la intensitat, la freqüència
i/o la gravetat mitjançant rangs que acostumen a anar de menys a més. Per tant,
els professionals sempre fan ús d’ítems, que són aquells indicadors per detectar
si existeix violència masclista, si aquesta s’ha cronificat o té permanència en el
temps, o si, de manera contrària, ha desaparegut.

Els qüestionaris escalats han de ser emplenats per la dona que pateix o ha patit
la violència masclista i suposen el seu autoposicionament sobre els ítems que se li
demana que valori. En aquest cas, cal que els professionals donin de forma clara
a les dones les instruccions específiques per emplenar aquests qüestionaris.

Els registres d’índexs han de ser emplenats pel professional mitjançant preguntes
a la dona i l’anotació de les respostes en el protocol corresponent. Els registres
d’índexs també poden ser omplerts amb la informació que la professional ja coneix
d’altres entrevistes o la informació que té recollida en altres registres.

Aquests instruments permeten calcular índexs i arribar a unes puntuacions finals
que ens indiquen la quantitat, la intensitat, la freqüència i/o la gravetat d’una
situació.

Aquests instruments estan compostos pels següents elements:

• Qüestionari o registre d’índexs: permet valorar els diferents ítems mitjan-
çant l’autoposicionament de la dona o la informació recollida.

• Instruccions d’ús: indiquen l’objectiu de l’instrument, la forma de recollir
les dades, la forma de fer els càlculs de les dades i les orientacions concretes
per interpretar les dades.

• Full de càlcul: són unes taules que ens permeten fer els càlculs, de forma
àgil i ràpida, de la informació quantitativa recollida mitjançant la valoració
que s’ha fet dels diferents ítems.

• Full de resultats: són unes taules on es col·loquen els resultats finals que
s’han calculat gràcies al full de càlcul. En aquest full apareix l’escala de
puntuacions per avaluar els resultats extrets i poder-los interpretar. Aquesta
interpretació ha de permetre prendre decisions d’intervenció en funció de la
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fase en què ens trobem. Aquest full permet apuntar i incorporar informació
qualitativa que pot aclarir o completar la informació quantitativa recollida.

Les dues tècniques per confirmar l’existència o no dels indicadors de violència
masclista són:

• Observació: les observacions recollides pels diferents serveis en el moment
de la intervenció (sigui amb la dona que pateix violència masclista directa-
ment, amb els seus fills/es o amb altres persones dependents, si és el cas,
o amb l’observació de la conducta de l’home agressor) poden ser elements
determinants per sospitar o no de l’existència de la violència masclista.

• Entrevista d’avaluació: són les entrevistes que no són de tractament.
Per tant, són aquelles entrevistes que tenen com a objectiu una avaluació
que detecti situacions de violència masclista, una avaluació que valori el
risc de la violència masclista o una avaluació del procés de recuperació
o d’alliberament de la violència masclista. Per tant, és important deixar
clar, sempre que es pugui, quina és la intenció d’aquest tipus d’entrevista.
Aquestes entrevistes són amb les dones que pateixen situacions de violència
masclista, però també poden ser amb els homes agressors o amb terceres
persones que poden ser coneixedores de la situació de violència.

3.3 Detecció de situacions de violència masclista i indicadors
d’avaluació

Hi ha diversos indicadors que ajuden a identificar la possible existència d’una
situació de violència masclista. No tenen per què ser del tot clarividents, però cal
tenir-los presents perquè poden ajudar a la identificació de situacions precoces de
violència masclista. Com a professionals, cal prestar atenció a aquests diferents
indicadors.

Per tal de detectar aquests indicadors es fan servir tres tècniques:

• Cribratge universal

• Exploració, quan hi ha sospites de violència

• Accés a la informació mitjançant terceres persones

3.3.1 Cribratge universal

Per a la detecció de situacions de violència masclista es poden fer servir tècniques
i instruments d’avaluació quan se sospita clarament que existeix una situació de
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violència masclista, o bé es pot fer servir, des dels diferents serveis que tenen
capacitat per detectar situacions de violència masclista, el cribratge universal.

El cribratge universal o l’entrevista rutinària ens permet intervenir amb tota
la població i comprovar si hi ha algun indici de l’existència d’una situació de
violència masclista. El cribratge universal obliga els diferents serveis que poden
detectar situacions de violència masclista a preguntar a les seves usuàries si han
estat objecte de violència. Aquest cribratge també obliga a poder confrontar
aquesta qüestió amb els homes a qui s’atén, per veure si poden haver comès
agressions masclistes. A la vegada, també obliga els professionals a observar les
diferents situacions en què es puguin trobar amb les dones, amb els homes, amb
els fills/es de la dona (si és el cas), etc.

El cribratge universal és un mètode necessari i eficaç que ajuda a trencar
el silenci i la tolerància que existeix en les nostres societats entorn de
la violència masclista. A més, permet descobrir situacions amagades i
silenciades de violència masclista.

Per poder fer un cribratge universal és necessari plantejar preguntes adequades que
ens permetin tenir elements per valorar si una dona pot estar patint una situació
de violència masclista o si un home pot estar cometent agressions masclistes.

En aquest sentit, amb les dones es recomana:

• Introduir la qüestió de la violència masclista, deixant clar que la violència
en la vida de les dones és un problema comú i estès en la societat i que pot
ser molt greu.

• Explicar que moltes dones experimenten algun tipus de violència al llarg de
la seva vida i que per això és tan important que entre totes en puguem parlar.

Indagar si les dones estan vivint situacions de violència masclista fent les següents
preguntes:

• Com van les coses a casa?

• Et preocupa alguna cosa?

• Com va la relació amb la parella?

• Com van les relacions familiars?

• Com es troben els teus fills/es (si és el cas)?

• Et trobo una mica intranquil·la. Et preocupa alguna cosa?

• Estàs vivint una situació problemàtica, angoixant o preocupant?

• Les relacions de parella de vegades són violentes. Què passa quan teniu una
baralla a casa?
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En l’apartat d’“Indicadors
de situacions de violència
masclista en l’àmbit de la

parella i/o en l’àmbit
domèstic” trobareu una

explicació sobre els
indicadors que ajuden a

identificar si existeix o no
una situació de violència

masclista.

• Has viscut o vius violència per part de la teva parella?

En aquest sentit, amb els homes es recomana (Fernández i Roig, 2013):

• No deixar de fer un bon abordatge de la problemàtica i de la possibilitat que
existeixi.

• Intervenir i preguntar sense que els homes es puguin sentir acusats i
minimitzant el risc que l’home no es vinculi al servei.

Indagar si els homes estan vivint situacions de violència masclista fent les següents
preguntes:

• Darrerament t’has sentit nerviós?

• Com van les coses a la feina? I amb els amics i amigues?

• Com van les coses a casa?

• Com van les relacions amb els teus fills/es?

• Estàs content amb la relació amb la teva parella?

• Apreixen problemes de relació amb la teva parella? De quin tipus? En
quines situacions?

• Com resoleu els problemes amb la teva parella?

3.3.2 Exploració quan hi ha sospites de violència

Els professionals indaguen sobre si s’està vivint una situació de violència masclista
o no quan tinguin sospites que aquesta pot existir. Els indicadors són els elements
fonamentals que els ajudaran a decidir si han d’indagar o no sobre l’existència de
la violència masclista.

En el treball amb les dones es recomana:

• Veure-la tota sola.

• Assegurar-li la confidencialitat.

• Crear un espai de confiança i amable.

• Mantenir l’empatia.

• Oferir-li un espai per a l’expressió de les emocions i sentiments.

• Abordar directament la qüestió de la violència.

• Preguntar-li sobre la relació de la parella i sobre quan, de quina manera i
amb quina freqüència apareix la violència.
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• Explicar-li que la violència no està justificada.

• Explicar-li que ella no té la culpa de la violència.

• No fer judicis dels seus missatges i creure allò que explica la dona.

• No adoptar una actitud paternalista.

El procés d’indagació sobre si les dones estan vivint situacions de violència
masclista es fa amb les següents preguntes:

• A què creus que es deu la teva ansietat, nerviosisme, tristesa, apatia...? Des
de quan et sents així? Per què creus que et sents així?

• Com va la relació de parella?

• Ha succeït alguna cosa amb la teva parella que t’hagi causat dolor o
malestar? Quina?

• Tens algun problema amb la parella?

• Sembla que estiguis espantada. De què tens por?

• Sents que et relaciones poc amb altres persones més enllà de la teva parella?

• Algunes dones que tenen problemes com els teus estan patint algun tipus de
violència. És aquest el teu cas?

És vital fer preguntes concretes per detectar el tipus de violència masclista que
està vivint la dona. Alguns exemples de preguntes són:

• Per a violència física:

– La teva parella et colpeja?

– La teva parella t’empeny i agafa fort?

• Per a violència psicològica:

– La teva parella t’amenaça?

– La teva parella t’imposa les seves idees i menysprea les teves?

• Per a violència sexual:

– La teva parella t’obliga a tenir relacions sexuals contra la teva voluntat?

– La teva parella et força a dur a terme alguna pràctica sexual que no
desitges?

• Per a violència econòmica:

– La teva parella et controla els comptes?

– La teva parella controla què et pots comprar i què no?

En aquest sentit, amb els homes es recomana el següent (Fernández i Roig, 2013):
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• Parlar amb franquesa i normalitzant l’entrevista.

• Evitar el terme violència, ja que sol crear molt de rebuig en gran part dels
homes que l’exerceixen.

• Oferir un espai on pugui parlar amb seguretat i confiança.

• Evitar discursos culpabilitzadors vers l’home i utilitzar el terme responsa-
bilitat.

• Mantenir una actitud empàtica amb l’home; això no vol dir, però, que
s’aprovi la conducta.

• Evitar la banalització del tema. Cal mantenir una posició ferma contra la
violència.

• Partir del problema o conflicte que presenti l’home per explorar i fer visibles
les conseqüències en la relació de parella, en la família i en ell mateix.

• No veure els fets relatats de manera aïllada, sinó dins del procés de violència.

• Reforçar positivament el fet de reconèixer la violència i iniciar el procés de
canvi.

• Formular preguntes facilitadores sobre el conflicte que ajudin a indagar
sobre la violència.

• Explorar possibles situacions de violència a partir de conflictes que pugui
reportar l’home.

• Explorar la consciència que té l’home del problema de la violència i les
seves conseqüències.

• Motivar l’home per iniciar un procés de canvi o tractament.

La indagació sobre si els homes estan exercint violència masclista es fa amb les
següents preguntes:

• Alguna vegada has perdut la calma amb la teva família o la teva parella quan
havies begut o consumit, quan estaves gelós, etcètera?

• Quan estàs deprimit o estressat, alguna vegada has fet o dit alguna cosa a la
família o parella de la qual et penedeixes?

• En una situació de discussió, creus que has perdut alguna vegada el control?

• Com creus que se sent la parella quan t’enfades?

• Què vols aconseguir quan et poses d’aquesta manera?

• Creus que podries haver respost d’una altra manera?

• Què esperes de la relació de parella? Quines coses són importants?

• Creus que ets capaç de controlar les teves accions?
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A “Annexos” podeu trobar
indicadors dels diferents
tipus de violència
masclista i abús que pot
viure la dona.

Intervenir amb homes agressors ha d’implicar, sempre, mantenir una
posició ferma i oberta contra la violència.

3.3.3 Accés a la informació mitjançant terceres persones

La situació de violència masclista es pot detectar a partir de familiars, d’amistats
o persones conegudes de la dona o de l’home agressor. En aquests casos cal que
els professionals facin el següent:

• Recollir la informació que els dona la persona.

• Explorar les motivacions de per què els dona la informació.

• Conèixer quina relació té amb l’home i/o amb la dona.

• Explorar si ha parlat amb la dona sobre la situació o si ella sap que ha vingut
a buscar ajuda.

• Valorar el grau de suport i d’implicació que vol tenir aquesta persona i que
està preparada per tenir.

• Explicar-li que la nostra confidencialitat serà limitada, perquè si detectem
una situació de risc alt estarem obligats a comunicar-ho.

La situació de violència masclista es pot detectar, també, mitjançant els fills/es de
la dona que viu la situació de violència masclista.

3.4 Indicadors de situacions de violència masclista en l’àmbit de la
parella i/o en l’àmbit domèstic

Des dels diferents serveis, l’observació en el moment que s’està intervenint
pot ajudar a detectar possibles situacions de violència masclista. Seguidament,
es presenten alguns indicadors de conductes i comportaments que poden estar
indicant i assenyalant que existeix una situació de violència masclista.

S’exposen indicadors relacionats amb la conducta de la dona, amb la conducta de
l’home o amb les relacions de parella i/o familiars. Aquests indicadors es detecten
mitjançant la nostra observació en sessions de consulta o d’entrevista.
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3.4.1 Indicadors en relació amb la conducta de la dona

Els indicadors d’alerta quan fem intervencions amb les dones des dels diferents
serveis són:

• La dona acudeix al servei demanant alguna cosa que necessita amb molta
urgència i no dona gaire informació sobre per què la vol.

• La dona acudeix al servei i es mostra angoixada, nerviosa, avergonyida o té
por.

• La dona acudeix al servei per un motiu aparent, però en el seu relat veiem
que ens està demanant una altra cosa.

• El relat de la dona expressa una certa incoherència entre el que diu i allò
que expressa corporalment.

• La dona no assisteix a les cites amb el/la professional.

• La dona es mostra inquieta quan es parla de la seva parella, de la seva llar o
la família.

• La dona expressa que la seva parella no vol que ella o els seus fills/es facin
ús del servei.

• La dona presenta trets depressius i de desànim, amb baixa autoestima i
culpabilitat inexplicables.

• La dona mostra una actitud de temor o evasió, dificultat d’explicar-se i
incomoditat.

• La dona mostra vergonya, comunicació difícil i evita la mirada.

• La dona mostra estat d’ansietat o angoixa, indignació fora de context,
agressivitat amb el/la professional que l’atén.

• La dona, en el seu relat, explicita que té poca relació amb persones que no
siguin la seva parella.

• La dona mostra una falta de cura personal.

• La dona justifica les lesions o treu importància a aquestes lesions.

3.4.2 Indicadors en relació amb la conducta de l’home

Els indicadors que ens han d’alertar quan atenem els homes i que ens poden indicar
que comet agressions de tipus masclista són (Fernández i Roig, 2013):

• L’home manté una actitud defensiva a la visita o consulta, sobretot quan es
pregunta sobre la relació de parella.
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• L’home fa consultes legals repetides i insistents de separació o divorci en
relació amb aspectes com ara la custòdia dels fills/ es, etcètera.

• L’home pretén aconseguir algun informe per obtenir beneficis judicials o
dels serveis socials.

• L’home té actituds i expressa comentaris despectius, agressius o passius
amb les professionals dones, però, en canvi, manté una bona i respectuosa
relació amb els professionals masculins.

• L’home mostra comportaments violents i actituds violentes al servei i a
l’entorn.

• L’home mostra actituds seductores o sexistes davant el personal sanitari
femení.

• L’home manifesta comentaris i idees masclistes obertament.

• L’home mostra actituds i creences rígides en relació amb la parella, la
família i l’amor.

• L’home mostra una idealització excessiva de la seva parella d’acord amb
una concepció de l’amor romàntic.

• L’home mostra signes de gelosia i control respecte a la seva parella.

• L’home racionalitza, minimitza i justifica els episodis de conflicte en el si
de la parella.

• L’home manté un discurs culpabilitzador vers la dona i es presenta com a
víctima de la situació.

• L’home defensa una educació rígida dels fills i filles, incloent-hi càstigs
(també físics).

• L’home pensa que l’entorn de la dona la manipula per posar-la en contra
d’ell.

• L’home desvaloritza la dona i no li permet cap tipus d’autonomia.

• L’home mostra dificultats a escala emocional (poc reconeixement i expres-
sió de les emocions, exceptuant la ràbia) o descontrol emocional (irritabili-
tat).

• L’home no demostra unes actituds contundents en contra de la violència.

• En l’àmbit sanitari, cal estar alerta quan un home presenta una patologia
que pot estar associada amb la violència. Per exemple, quan l’home s’ha fet
una ferida incisa a la mà després d’haver donat un cop a la paret, i més si ho
ha fet en una situació de discussió amb la parella.

• Quan l’home ja té antecedents de violència: l’home té antecedents de
violència en la parella, l’home ha viscut violència a la seva família d’origen o
l’home té antecedents de violència que no estan necessàriament relacionats
amb la violència masclista.
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• L’home té tinença o facilitat d’accés a armes.

• L’home se salta l’ordre d’allunyament que té interposada.

• Quan hi ha una sentència judicial sobre la custòdia dels fills o filles, l’home
no accepta que la dona se separi, no passa la pensió alimentària, controla
les persones que entren al domicili, etcètera.

3.4.3 Indicadors en relació amb la relació de parella i/o les relacions
familiars

Els indicadors que ens han d’alertar quan fem intervencions amb parelles o
famílies en què es poden estar vivint situacions de violència masclista són:

• La dona no respon les preguntes i és l’home qui fa i respon les preguntes
sobre ella. L’home retifica, precisa o dona una versió diferent del relat de la
dona.

• La dona no parla o no s’expressa obertament (sempre el mira a ell quan
parla).

• La dona s’allunya o seu més endarrere que l’home durant la visita o la
consulta.

• Quan la dona parla, l’home fa gestos de desaprovació o desacredita i
desvaloritza el que ella planteja.

• Assisteixen a la consulta o entrevista dona i home, i l’home no deixa que
entri sola la dona.

• L’home es mostra hipervigilant i excessivament preocupat per l’atenció que
rep la dona.

• L’home mostra faltes de respecte i control vers la dona.

• Es detecten situacions de conflicte entre la parella fora de la consulta, l’en-
trevista o la visita dels diferents serveis (recepció, administració, etcètera).

• La dona es mostra inhibida quan l’home és present i no quan no hi és.

• En el cas que estiguin presents els fills/es a l’entrevista, se senten nerviosos
per la presència del pare o la parella de la mare.

3.5 Valoració del risc en situacions de violència masclista

Davant de les situacions de violència masclista, és imprescindible fer una valoració
del risc de la violència masclista que estan vivint les dones, els seus fills/es o altres
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El risc és un perill que pot
aparèixer en un futur més o
menys immediat i del qual
no es coneixen bé les
causes ni la seva manera de
funcionar, ni hi ha manera
de controlar-les de forma
absoluta.

persones dependents (si és el cas). Per tant, es necessiten eines que ajudin els
professionals a atendre dones que viuen una situació de violència masclista i a
valorar el risc que a curt termini es produeixin actes de violència greus per part de
la seva parella o exparella. Per tant, són absolutament necessaris instruments que
permetin prendre decisions ràpides davant de situacions de gravetat per garantir
la protecció i la seguretat de les dones, dels seus fills/es i d’altres persones
dependents (si és el cas).

La valoració del risc de la violència masclista implica un procediment que
permet comprendre el perill que puguin existir conductes violentes en un
futur i en un interval temporal limitat, amb l’objectiu d’eliminar-ne l’aparició
o de poder protegir de la violència la dona, els seus fills/es i altres persones
dependents i oferir-los mesures de seguretat.

La valoració del risc ha de permetre:

• Valorar el risc que suposa la violència masclista per a les dones, els seus
fills/es i altres persones dependents (si és el cas).

• Decidir l’actuació que s’ha de dur a terme en funció de la valoració del risc
existent.

• Alertar sobre possibles circumstàncies previsibles que poden generar que
augmenti el grau del risc en un futur.

• Si es valora que hi ha un risc alt imminent, derivar i activar els recursos de
protecció i seguretat pertinents.

• Prendre decisions adequades i precisar les intervencions que s’han de fer,
apartant possibles valoracions subjectives del professional i augmentant el
rigor i la transparència de les decisions. El procediment de valoració obliga
a contrastar les fonts d’informació que generen dades i a recollir dades
rellevants i significatives.

3.5.1 Factors de risc

La valoració del risc es duu a terme gràcies a la identificació de factors de risc i
ens permet definir quin nivell de risc hi ha (tenint en compte un rang que va de
baix a dalt) que la violència es produeixi en un futur imminent.

Els factors de risc són característiques associades al fet que pugui
incrementar-se la probabilitat que es produeixi un fet determinat; en aquest
cas, un fet relacionat amb la violència masclista.

La valoració del risc no només és possible gràcies a la identificació de factors de
risc, sinó que també depèn de la identificació de factors de protecció. Els factors
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de protecció són aquelles característiques associades a la baixa probabilitat que
la violència aparegui.

És molt important fer valoracions del risc tenint en compte els factors de risc, però
cal tenir en compte que aquests factors:

• No indiquen que una cosa succeirà segur, però sí que ens indiquen que
existeix la probabilitat que succeeixi.

• No indiquen necessàriament que es doni una determinada relació causal,
però sí que ens indiquen que és més probable una situació o esdeveniment.

• No tenen per què correspondre’s a factors causals de la violència masclista,
sinó que poden ser factors desencadenants de la violència.

• S’han de comprendre en la seva interrelació i la seva interacció.

• Cal fer estimacions sobre aquests factors de forma continuada, perquè el
risc en les relacions on hi ha violència masclista és canviant i aquests canvis
estan associats a la dinàmica interna de la parella, la llar o la família.

• Un relatiu petit nombre d’aquests factors, combinats d’una manera determi-
nada, pot fer preveure que existeix risc de l’aparició de violència masclista.

Hi ha diferents tipus de factors de risc:

1. Segons el tipus de violència:

• Factors de risc de violència en general

• Factors de risc específics de la violència masclista

• Factors de risc específics de la violència masclista en el si de la parella,
la llar i/o la família

2. Segons si són estàtics o dinàmics:

• Històrics o estàtics: per exemple, violència en la infància o violència
en relacions anteriors. Són factors que no es poden modificar perquè
es van produir en el passat.

• Dinàmics: per exemple, una separació o el trastorn mental. Són factors
que són canviants i de curta durada, tot i que podem diferenciar entre
aquells factors que són aguts i que són de molt curta durada (per
exemple, el moment de divorci), i d’altres que són crònics perquè
es mantenen en el temps, encara que poden tenir modificacions (per
exemple, un trastorn mental).

3. Segons la conducta amb què està relacionada:

• Conducta de l’home que exerceix violència masclista: factors que
estan relacionats amb les accions que fa l’home i amb la seva conducta.
Per exemple, trencar mesures judicials que té interposades.
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Consulteu sencer el
Protocol de valoració del
risc de violència contra la
dona per part de la seva
parella o exparella a
“Annexos”.

• Conducta de la dona que pateix la violència masclista: factors que
estan relacionats amb l’estat psicològic de la dona, amb els suports que
té o amb la percepció que té de la violència masclista. Per exemple, el
grau d’aïllament social que viu.

3.5.2 Valoració de risc

Hi ha diferents eines per fer la valoració del risc.

La valoració d’aquest risc es pot fer mitjançant un criteri numèric gràcies
a un qüestionari estandarditzat o es pot fer mitjançant un judici
professional especialitzat basat en la informació recollida.

Hi ha diferents serveis que s’encarreguen de fer la valoració del risc. Alguns
d’aquests serveis són:

• Oficina d’atenció a la víctima del delicte

• Cossos policials (Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana)

• Serveis de salut (urgències, serveis d’atenció primària, hospitals)

• Serveis socials (serveis generalistes o del dispositiu d’atenció per violència
masclista, i resta de dispositius d’atenció)

• Serveis d’atenció a la violència masclista

El procediment per dur a terme una valoració del risc implica:

• Recollida d’informació: cal recollir informació per poder fer una adequada
valoració del risc. Això es pot fer gràcies a la informació històrica que es tin-
gui recollida, mitjançant entrevistes, qüestionaris, informacions recollides
d’expedients (dels serveis socials, mèdics, etc.). Cal una bona coordinació
entre professionals i recursos per fer una bona recollida d’informació.

• Decisió sobre la possible presència o absència dels factors de risc que poden
produir una situació de violència masclista. Cal prendre decisions sobre
cada factor de risc i s’ha de fer la valoració final que permeti avaluar la
violència de forma global.

• Comunicació i difusió dels resultats de la valoració del risc. És en aquest
moment que s’han de prendre decisions sobre quines són les intervencions
que s’han de fer en funció del nivell de valoració que s’hagi determinat.

Protocol de valoració del risc de violència contra la dona

A la ciutat de Barcelona hi ha el Protocol de valoració del risc de violència
contra la dona per part de la seva parella o exparella (2011). Aquest protocol
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serveix per fer valoracions del risc de violència en la parella contra la dona. Permet
seguir un procediment guiat, pautat i sistematitzat que permet als professionals
avaluar el risc de la violència masclista que estan vivint les dones i prendre
decisions per garantir-ne la seguretat i la protecció. Es tracta d’una eina per a
la valoració del risc de violència greu contra la dona que es pot produir en un
futur proper (de tres a sis mesos) exercida per la seva parella actual o exparella.

El protocol estableix diferents nivells de risc després de la valoració. En funció
de la valoració, cal prendre mesures diferents.

• Baix: comunicar a la dona el resultat de la valoració i facilitar informació
dels recursos existents d’atenció a les situacions de violència masclista.

• Mitjà: avisar del risc de violència futura, i fer un seguiment combinant
recursos d’atenció en les situacions de violència masclista amb les mesures
autònomes de què pugui disposar la dona. La detecció d’aquest nivell de
risc implica tornar a fer una valoració al cap de poques setmanes.

• Alt: indicar la situació d’alarma pel risc en què es troba la dona i col·laborar
estretament amb ella per aconseguir la seva protecció i la seva seguretat. Cal
actuar amb prioritat i intensitat, i això s’ha d’accentuar si es detecta que el
risc preveu que la situació de violència pot ser imminent.

Algunes de les mesures que cal prendre si hi ha una situació d’alt risc són:

• La necessitat d’allunyar-se de l’agressor o presumpte agressor, i que aquest
no la pugui localitzar. Es valorarà amb la dona quines són les alternatives
existents perquè la dona pugui disposar d’aquesta protecció. Això es pot
aconseguir mitjançant recursos propis o amb l’oferiment de recursos d’aco-
lliment d’urgència quan la dona no té cap altra alternativa en condicions de
seguretat.

• Ajudar la dona a planificar la sortida del domicili.

Recomanacions per a la planificació de la sortida del domicili

• Tenir documents bàsics o fotocòpies.

• Tenir adreces i telèfons importants.

• Fer inventari dels béns (propietats, objectes de valor, etc.).

• Obrir un compte bancari que ell no conegui i anar fent estalvi.

• Anar buscant feina si no en té o demanar permís a la feina i avisar del que passa.

• Decidir el millor lloc per marxar i buscar els recursos necessaris si és necessari.

• Informar la dona del seu dret a interposar denúncia.

• Oferir el servei de teleassistència mòbil per violència de gènere (ATEN-
PRO).
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• Si la dona té ordre de protecció, cal que la dona notifiqui als Mossos
d’Esquadra (Grup d’Atenció a la Víctima) si hi ha algun indici que la parella
o exparella la pot estar incomplint.

• Si té fills/filles, cal plantejar de quina manera s’abordarà la situació amb ells
per garantir-ne la protecció.

ATENPRO

El servei telefònic d’atenció i protecció per a víctimes de la violència de gènere (ATENPRO)
consisteix a lliurar un dispositiu mòbil que permet entrar en contacte en qualsevol moment
amb un centre atès per personal especialitzat en violència masclista. El personal del
centre està preparat per actuar i donar respostes en situacions d’emergència. Per tenir
aquest servei cal no conviure amb la persona agressora i participar en programes d’atenció
especialitzada en violència masclista.

En cas que la dona no pugui o vulgui prendre mesures perquè no és conscient de la
situació de violència masclista o la minimitza, perquè no vol ajuda o perquè no té
forces per demanar ajuda o prendre les mesures que els professionals li recomanen,
cal prendre algunes de les mesures que aquí es presenten en funció del cas:

• Comunicat a Fiscalia Coordinadora de Violència Domèstica (TSJ). S’infor-
marà la dona d’aquesta comunicació.

• Facilitació d’una sèrie de recomanacions a la dona per minimitzar el risc
d’agressions.

• Facilitació d’una sèrie d’orientacions a la dona sobre què ha de fer si
decideix marxar de casa en cas de risc.

• Si la dona té fills/filles i es creu que la violència masclista suposa un
perjudici en el seu desenvolupament o bé han rebut maltractaments direc-
tament, plantejament a la mare de la seva obligació d’adoptar mesures
que garanteixin la protecció dels menors. Si la mare no pren les mesures
pertinents, s’activaran d’ofici els serveis corresponents (EAIA, DGAIA,
Fiscalia de Menors).

• Treballar perquè la dona prengui consciència de la situació de violència que
viu i motivar-la perquè prengui mesures de protecció i de seguretat. En el
cas que tingui fills/es, se li ressaltarà la importància de prendre mesures per
garantir la protecció dels fills/es.

Els factors de risc que inclou aquest protocol són els següents:

1. Història de conducta violenta de la parella o exparella

• Agressions o violència física i/o sexual en els últims 18 mesos cap a
la dona o cap a parelles anteriors.

• Agressions o violència vers terceres persones, siguin familiars (fills/-
filles o d’altres) o no.

• Agressions a la dona quan estava embarassada.
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• Antecedents policials/judicials de violència vers la parella/exparella
(parella actual o altres parelles en episodis anteriors).

• L’agressor ha trencat mesures judicials de protecció de la dona.

2. Amenaces i/o abusos greus contra la dona

• La dona ha rebut amenaces greus i creïbles i/o amb ús d’armes respecte
de la seva integritat física.

• La dona ha patit un abús emocional i verbal greu en els últims 6 mesos.

3. Circumstàncies agreujants

• La dona comunica al presumpte agressor la voluntat de separar-se o fa
menys de sis mesos que s’ha produït la separació.

• Els últims sis mesos ha augmentat la freqüència o gravetat dels
episodis de violència.

• El presumpte agressor abusa de drogues i/o alcohol.

• Diagnòstic o història de trastorn mental sever del presumpte agressor.

• Tinença o fàcil accés a armes per part del presumpte agressor.

• Intents o idees de suïcidi per part del presumpte agressor.

• Control extrem dels actes de la dona per gelosia o similar.

4. Factors de vulnerabilitat de la dona

• Aïllament social i/o manca de recursos personals de la dona, i/o
la dona justifica la violència exercida del presumpte agressor, i/o
presència de fills/filles menors i/o dependents de la dona.

5. Percepció de la situació de risc per part de la dona

• La dona creu que el presumpte agressor és capaç de matar-la personal-
ment o a través de terceres persones.

A més de determinar quina és la probabilitat que hi hagi violència, sempre cal
tenir les eines per avaluar els següents elements:

• Gravetat: encara que tota la violència produeix dany, cal que puguem
distingir-ne diferents nivells.

• Reiteració, freqüència i cronicitat.

• Letalitat de l’amenaça: la probabilitat que les amenaces es puguin fer
realitat.

• Tipus i combinació de formes de violència.

• Escenaris i àmbits en què es produeix la violència.

• Imminència de la violència.

• Reconeixement de les persones a qui anirà adreçada la violència.
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3.6 Avaluació de processos de recuperació i de l’alliberament de la
violència masclista

L’avaluació ens ha de ser útil per analitzar el grau de recuperació en què es troba
la dona supervivent de la violència masclista. L’avaluació, en aquest sentit, ens
permet fer un seguiment sobre el grau d’alliberament de la violència masclista
que ha aconseguit la dona i avaluar el grau de recuperació. Això és d’especial
rellevància si es té en compte que els processos d’alliberament i recuperació poden
ser lents, sobretot si les etapes en què apareix la resistència a la identificació de la
violència s’allarguen en el temps.

L’avaluació del procés d’alliberament de la violència masclista i de recuperació
ens ha de permetre comprovar si la intervenció que es duu a terme és eficaç,
reconduir la intervenció que s’està duent a terme si és necessari, i plantejar
decisions afinades i pertinents en el pla d’intervenció amb la dona.

Seguidament expliquem un model d’avaluació de l’alliberament i la recupe-
ració psicosocial de les dones en situació de violència masclista que extraiem
de l’informe “La recuperació de les dones en situació de violència masclista de
parella” (2016), la investigadora principal del qual és Neus Roca, especialista en
aquesta qüestió.

Entenem que la recuperació psicosocial de la dona en situació de violència
de parella es produeix quan la dona reconstrueix el seu projecte vital amb
control sobre la pròpia vida (el seu projecte personal, social i familiar),
amb salut física i psíquica, amb independència econòmica i inclusió social,
i alhora és capaç de detectar noves situacions de violència si en tornen
aparèixer.

L’alliberament de la dona que viu una situació de violència de parella
implica que la dona ja no rep cap tipus de violència en la relació de parella,
ni dels familiars d’ell, ni d’altres persones pròximes a ella.

Les diferents dimensions d’avaluació que estableix el model d’avaluació de
l’alliberament i la recuperació psicosocial són (Roca, 2016):

• Violència: la desaparició de la violència de la vida de les dones i dels seus
fills/es o persones dependents (si és el cas) ens indica que la dona ja es troba
alliberada de la violència masclista. Hem de poder avaluar els paràmetres
de freqüència, gravetat i tipus de violència i establir si ha desaparegut.

• Separació: és la forma que té la dona de poder-se alliberar i d’aconseguir
que la violència desaparegui de la seva vida. Hem de poder avaluar si la
dona ha fet una separació psicològica, una separació socioeconòmica, una
separació física i una separació legal.
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• Salut: la salut de la dona ens indicarà si han desaparegut o no els símptomes
de sofriment o disfuncionalitat conseqüència de la violència. En aquest
sentit, s’ha de poder avaluar la salut física i la salut psicològica de la dona.

• Inclusió social: la recuperació de les situacions de violència masclista
implica la reconstrucció de la vida amb llibertat i independència. La
inclusió social implica, així, que la dona adquireixi les condicions materials
i socials que li permetin viure en llibertat. Per tant, caldrà avaluar si la
dona té els ingressos suficients, si disposa d’habitatge, si té ocupació i
en quines condicions, si disposa de xarxes socials i de suport, si gaudeix
de drets de ciutadania i participa de la vida política i comunitària, i si té
capacitat d’accedir a la salut. Quan avaluem aquests ítems, hem de prendre
en consideració aquells factors socials i econòmics que no depenen de la
dona i que condicionen les seves possibilitats de llibertat.
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Introducció

Un dels àmbits on poden treballar els tècnics i les tècniques en integració social
(TIS) és la unitat de convivència. A més a més de la família, existeixen altres
unitats de convivència creades per la societat per oferir habitatge, atenció de
les necessitats bàsiques, suport a l’autonomia, etc., a persones que pertanyen a
diferents col·lectius (persones grans amb dependència o risc d’exclusió social;
infància, adolescència i joventut desemparada; persones amb discapacitat, etc.).

Probablement coneixem algú que, potser a contracor, ha hagut d’ingressar els seus
pares en una residència de gent gran; o sabem d’un pis a la nostra població on viuen
un grup de persones amb discapacitat intel·lectual, amb el suport d’uns educadors;
o hem sentit a parlar d’aquell veí que ha entrat en una comunitat terapèutica per
rehabilitar-se d’una situació de drogoaddicció. Tots ells, de manera temporal
o permanent, estan en establiments residencials, recursos socials, on conviuran
amb altres persones que es troben en una situació semblant i necessiten atencions
similars i suports. En aquests centres hi treballen diferents professionals del camp
social, educatiu, sanitari, etc. L’integrador/a social podria formar part de l’equip.

És per això que el TIS ha de saber identificar els recursos residencials destinats
a unitats de convivència per a col·lectius específics. També ha de tenir pautes
d’intervenció en aquest tipus de recursos, amb l’objectiu de desenvolupar-se com
un professional competent.

La present unitat està estructurada en tres parts. En la primera part (“Les unitats
de convivència”) es concreta la conceptualització de les unitats de convivència,
quina en pot ser la titularitat i com formen part de la xarxa pública de serveis so-
cials. Seguidament, es fa una anàlisi de serveis, programes i recursos residencials
en l’atenció a les unitats de convivència, i, finalment, una exposició dels diferents
models d’intervenció en les unitats de convivència, fent més incís en el model
sistèmic.

En la segona part (“La intervenció en les unitats convivencials”) s’aborda la
intervenció en les unitats de convivència: com dissenyar-la, i quines estratègies,
tècniques i pautes d’intervenció utilitzar, tot tenint una visió d’autodeterminació
de l’usuari (planificació centrada en la persona), i remarcant les tècniques més
utilitzades en relació d’ajut i habilitats socials.

La tercera part (“Seguiment de la intervenció en les unitats de convivència”)
tracta com es duu a terme el seguiment de la intervenció mitjançant controls, tot
seguint protocols i utilitzant eines com el registre; també utilitzant l’avaluació com
a recurs de millora de la intervenció i elaborant informes i memòries.

Si a una persona poc coneixedora del camp social li preguntéssim: “Quins recursos
o equipaments socials fan funcions d’unitat de convivència?”, “a qui s’adrecen?”,
“com s’hi treballa i amb quines eines, per poder ajudar les persones que hi viuen?”,
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segurament no sabria què respondre o ho faria de manera imprecisa. En canvi, el
TIS sí que ha de dominar totes aquestes qüestions, i a això es dedica la present
unitat didàctica.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Planifica la intervenció en la unitat de convivència, relacionant els models
d’intervenció amb els aspectes generals de la metodologia d’intervenció social.

• Identifica els diferents models d’intervenció en la unitat de convivència.

• Analitza els recursos destinats a la intervenció en la unitat de convivència
en l’àmbit estatal i autonòmic.

• Identifica les característiques de la intervenció en els recursos residencials
per a col·lectius específics.

• Defineix els objectius que es volen aconseguir en una intervenció en la unitat
de convivència.

• Descriu les principals estratègies i tècniques per a la intervenció en les
unitats de convivència.

• Defineix les activitats dins el projecte d’intervenció.

• Determina les pautes per a la intervenció directa del tècnic en integració
social en les diferents unitats de convivència.

• Valora el treball en equip per a la planificació de la intervenció en la unitat
de convivència.

2. Duu a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la unitat
de convivència, justificant-ne la selecció de les estratègies, les tècniques i els
instruments d’avaluació.

• Identifica els indicadors del procés de control i seguiment de la intervenció
en la unitat de convivència.

• Identifica els membres de la unitat de convivència com a agents actius
implicats en el procés de control i seguiment de la unitat de convivència.

• Selecciona les diferents tècniques, instruments i protocols per fer el segui-
ment de la intervenció de la unitat de convivència.

• Elabora els instruments d’avaluació que valorin internament i externament
la intervenció en la unitat de convivència.

• Aplica tècniques i procediments d’avaluació per valorar el nivell de satis-
facció de les necessitats de la unitat de convivència.

• Valora la necessitat que el tècnic superior en integració social reflexioni
sobre les seves pròpies intervencions.
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• Justifica la presa de decisions per tal de modificar o adaptar la intervenció
en la unitat de convivència.
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No s’ha de confondre el
finançament públic que
reben els centres concertats
amb una subvenció. Entre
altres aspectes, el concert
implica que l’establiment
formi part de la xarxa
pública de serveis socials;
la subvenció, no.

El terme població, en el
camp social, fa referència al
grup de persones objecte
d’atenció (infància, gent
gran, persones en situació
d’atur, etc.). No s’ha de
confondre amb ‘ciutat’ o
‘localitat’.

1. Les unitats de convivència

La família no sempre és capaç de satisfer totes les necessitats dels seus membres.
Per aquest motiu, l’Estat estableix una sèrie de serveis i equipaments adreçats a
donar suport i resposta a les diferents necessitats de les persones, per possibilitar-
los autonomia i protecció bàsica. Un d’aquests equipaments són les unitats
de convivència. El tècnic superior en integració social ha de conèixer les
característiques i la varietat d’aquests serveis i equipaments per tal de dur a terme
la seva tasca professional.

Una unitat de convivència està formada pel conjunt de persones que fan vida en
comú en un mateix habitatge. La unitat de convivència per excel·lència és la
família, que, mitjançant un fort vincle d’unió, cobreix les necessitats dels seus
membres. Però això, per diferents motius, no sempre és possible: per l’absència
de família o perquè aquesta no està capacitada per fer-se’n càrrec; perquè no
disposa dels mitjans econòmics, tècnics o humans per oferir una atenció adequada;
per trencament de relacions, o simplement pel desig de l’individu de guanyar
autonomia.

Hi ha unitats de convivència creades per oferir espais de convivència a aquelles
persones que, per diferents motius, viuen fora de la llar familiar. Per exemple, són
equipaments que configuren unitats de convivència les residències de gent gran,
els centres de menors tutelats per l’Administració o els pisos tutelats per a persones
amb diversitat funcional, entre molts d’altres.

Aquests equipaments poden ser de titularitat pública o de titularitat privada:

• Titularitat pública: pertanyen a l’Administració (de l’Estat, de la comuni-
tat autònoma o de l’ens local) i es financen amb fons públics, és a dir, de la
contribució de tots els habitants a través d’impostos.

• Titularitat privada: fundacions, associacions, cooperatives, ONG, empre-
ses amb ànim de lucre, etc., són els propietaris de l’equipament, el gestionen
i el financen (poden rebre ajudes públiques, sense perdre l’autonomia
pròpia).

• Centres concertats: són aquells establiments privats que ofereixen un
determinat nombre de places als serveis públics, o bé la totalitat del seu
servei. En aquest cas, reben finançament públic i, a canvi, han de complir
determinats requisits.

El tècnic o la tècnica en integració social (en endavant, TIS) ha de conèixer aquests
equipaments, tant públics com privats, a fi de situar-se en el context social en el
qual ha de donar servei.

Pel que fa als de titularitat pública, formen part de l’anomenada Xarxa de Serveis
Socials d’Atenció Pública, que està integrada en el Sistema Català de Serveis
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Socials. Aquest sistema està format pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes, objectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població.

A Catalunya, els equipaments socials d’atenció pública estan regulats per la Llei
de Serveis Socials (Llei 12/2007, d’11 d’octubre). Aquesta llei organitza els
serveis socials en una xarxa coordinada de centres públics i privats concertats,
que s’estructura en dos nivells:

• Serveis socials generals o comunitaris: s’adrecen a tots els ciutadans.
Ofereixen informació, orientació, ajuda a domicili, prevenció i inserció
social, treball comunitari, etc.

• Serveis socials especialitzats: s’adrecen a col·lectius determinats (infàn-
cia, gent gran, dones, persones amb discapacitat, drogodependents, etc.).
Ofereixen centres de dia, centres residencials, centres d’acolliment, tallers
ocupacionals, etc.

La Llei de Serveis Socials estableix què són les prestacions del sistema públic
de serveis socials: són les actuacions, les intervencions tècniques, els programes,
els projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen
a les persones. La llei les classifica en tres tipus:

• Prestacions de serveis: són les actuacions que realitzen els equips professi-
onals.

• Prestacions econòmiques: són aportacions en diners.

• Prestacions tecnològiques: són ajuts instrumentals que s’ofereixen per mitjà
d’un producte (teleassistència domiciliària, cadires de bany, grues, etc.).

La Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d’11 d’octubre) determina
el conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de la Xarxa
de Serveis Socials d’Atenció Pública. També especifica informació sobre cada
prestació (descripció, població a la qual s’adreça, criteris d’accés, etc.).

En resum, les unitats de convivència creades per la societat són equipaments
adreçats a col·lectius. Poden ser de titularitat privada, pública o concertada. A
Catalunya, els concertats formen part de la xarxa pública dels serveis socials
especialitzats, que està prevista a la Cartera de Serveis Socials i regulada per la
Llei de Serveis Socials (vegeu la taula 1.1).

Taula 1.1. Les unitats de convivència creades per la societat

Titularitat Gestió

Pública Administració de l’Estat
Administració autonòmica (comunitat
autònoma)
Administració local (ajuntament, consell
comarcal, àrea metropolitana, etc.)

Llei de Serveis Socials (Llei 12/2017,
d’11 d’octubre)
Cartera de Serveis Socials
Prestacions del sistema públic de serveis
socials

Privada concertada Fundacions
ONG
Associacions
Empreses privades

Llei de Serveis Socials (Llei 12/2017 d’11
d’octubre)
Cartera de Serveis Socials
Prestacions del sistema públic de serveis
socials
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No s’ha de confondre recurs
residencial amb residència
o centre residencial. El
recurs residencial és
qualsevol lloc on una
persona pot viure (residir).
En canvi, un centre
residencial és el mateix
que una residència (vegeu
l’apartat “Modalitats
d’equipaments i serveis
d’unitats de convivència”).

Taula 1.1 (continuació)

Titularitat Gestió

Privada Fundacions
ONG
Associacions
Empreses privades

No formen part del sistema públic

1.1 Anàlisi de serveis, programes i recursos en l’atenció a les unitats
de convivència

Les unitats de convivència són en uns equipaments que anomenem recursos
residencials. Poden ser de diversos tipus: pis, llar, residència, etc. Cadascun
ofereix uns determinats serveis, programes, projectes, etc., i s’adrecen a diferents
col·lectius. També cal tenir en compte que hi ha recursos no residencials però que
ofereixen un gran suport a les unitats de convivència.

1.2 Definicions de servei, programa i recurs

Convé definir els termes servei, programa i recurs, a més de prestació social, a
fi de clarificar i diferenciar conceptes que poden confondre’s. El Diccionari de
serveis socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya defineix així els termes:

• Servei: prestació que ofereix una organització, que té un valor per al client,
és susceptible de satisfer una necessitat i no es presenta en forma de bé
material.

• Programa: conjunt de tasques organitzades per a assolir uns resultats pre-
vistos, que inclou els mitjans necessaris, l’adjudicació de responsabilitats i
els terminis que cal complir.

• Recurs: instrument que facilita, possibilita o promou una millora personal
o col·lectiva, generat per la mateixa persona o promogut per un organisme
o institució en forma de servei o de prestació.

• Prestació social: qualsevol actuació, intervenció tècnica, programa, projec-
te, mitjà o ajuda econòmica o tecnològica que es destina a assegurar el dret
de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida.

Com es pot observar, el llindar entre un terme i un altre és molt estret i pot donar
lloc a confusions. Amb un exemple pot quedar més clar. Imaginem un pis per a
persones amb discapacitat intel·lectual (recurs residencial) que ofereix un servei
de cuina (és a dir, un cuiner els prepara diàriament els àpats). A més a més,
els membres d’aquest pis participen en un programa comunitari, mitjançant el
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qual participen en activitats coordinades amb agents socials de la seva població
(per exemple, una vegada al mes fan entrevistes a la ràdio, en dates assenyalades
participen en les activitats de l’associació de veïns, una vegada al mes col·laboren
amb el voluntariat del banc d’aliments, etc.).

En les unitats de convivència s’ofereixen determinats tipus de serveis, com per
exemple manutenció, servei d’ajuda a domicili (SAD), servei de neteja, servei de
cuina, servei de cures a domicili, servei de seguiment professional (de l’àmbit
psicosocioeducatiu), etc. Entre els programes que es poden desenvolupar en
unitats de convivència hi ha programes d’oci i temps lliure, programes adreçats
a les famílies, programes comunitaris, programes intergeneracionals, etc. Tots els
serveis i programes són recursos i prestacions socials. Quina diferència existeix
entre tots dos? Per entendre’ns, des de la perspectiva en què ens situem el recurs
és allò de què es pot disposar (l’usuari també és un recurs actiu en el seu procés
de canvi); la prestació social és allò que l’Administració o les entitats privades
ofereixen.

1.3 Models d’intervenció en les unitats de convivència

Existeixen uns models d’intervenció que ofereixen una base teòrica sobre la
qual se sustenten la intervenció dels professionals i les estratègies i tècniques que
utilitzaran.

Els models d’intervenció en una unitat de convivència generada per la societat són
els mateixos models que els utilitzats en la intervenció amb una família, però amb
l’adaptació necessària a la tipologia de les persones objecte d’atenció.

Cal tenir en compte que no són models contraposats: poden ser complementaris.
En una mateixa unitat de convivència podem utilitzar diferents models alhora, si
és necessari. e Els diferents models d’intervenció són els següents:

• Model d’intervenció individual (aconsellament o counselling)

• Model educatiu

• Model de xarxes socials o comunitari

• Model sistèmic

1.3.1 Model d’intervenció individual (aconsellament o ’counselling’)

En el model d’intervenció individual (aconsellament o counselling) s’intervé de
manera individual sobre la persona en relació amb allò que experimenta envers
els fenòmens que es van esdevenint en la seva vida, i de quina manera hi respon.
Aborda de manera integral diferents àmbits de la persona (salut, psicoafectivitat,
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relacions socials, ocupació, etc.). Té la finalitat d’aconseguir que tingui cobertes
les seves necessitats, desenvolupi les seves potencialitats i assoleixi un equilibri
personal i d’adaptació a l’entorn.

Exemple del model d’intervenció individual

En un pis amb suport per a dones en situació de risc per violència masclista, una usuària
pot superar la seva baixa autoestima a través de teràpia psicològica i altres tècniques,
com l’escolta activa i un diàleg dirigit amb els professionals. Així, progressivament, pot
anar afrontant aspectes emocionals o superant dificultats, o apoderar-se per emprendre
iniciatives que anteriorment no s’hauria plantejat.

1.3.2 Model educatiu

El model educatiu ofereix ensenyaments, instruccions i ensinistrament perquè la
persona adquireixi determinats comportaments o habilitats. En el marc d’una
unitat de convivència, aquest model sol centrar-se en les habilitats per dur a terme
la gestió de la llar (ordre, neteja, cuina, administració econòmica, etc.) i en
l’adquisició d’habilitats socials, especialment aquelles que tenen a veure amb la
convivència.

Exemple de model educatiu

Una llar per a mares adolescents rep una hora a la setmana la visita d’una llevadora, que
els ensenya a tenir cura del nadó.

Des de les unitats de convivència es promou que els seus integrants participin
d’altres serveis externs que també utilitzen el model educatiu. Un exemple seria
facilitar que els integrants d’una llar de persones amb discapacitat intel·lectual
puguin assistir a un taller de cuina que organitza l’associació de veïns.

1.3.3 Model de xarxes socials o comunitari

Una xarxa social és un conjunt de vincles o connexions que les persones esta-
bleixen amb altres persones o institucions (família, veïnat, amistats, companys de
feina, escola, associacions, serveis socials, etc.). El model de xarxes socials o
comunitari potencia la creació o manteniment de xarxes que ofereixen un suport
social, indispensable per a la prevenció o superació de dificultats; si n’hi ha de
negatives, s’intenten afeblir.

Aquest model utilitza els sistemes socials com un recurs positiu per a les persones.
Podrien ser sistemes el grup de companys de la mateixa residència o llar, la família
que tingui cadascú (del nucli familiar del qual formava part o la família extensa),
veïns, amics, companys de feina, companys de classe, equip professional dels
serveis socials, companys de la banda municipal (o grup de teatre, o equip de
futbol...), etc. Es reforça la utilització de serveis de la comunitat a fi de promoure
les relacions socials i que les persones puguin establir un vincle amb les persones
de la població o barri.
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Karl Ludwig von Bertalanffy
(1901-1972) va ser un
biòleg i filòsof austríac.
L’any 1968 va escriure

Teoria general de sistemes.

Exemple de model de xarxes socials o comunitari

Una parella gran que viu en una llar bipersonal disposa d’atenció professional dues hores al
dia, però passen moltes hores sols, estan incapacitats i no poden sortir de casa. A fi que hi
intervinguin diferents sistemes socials, els professionals mobilitzen la veïna del pis de dalt
perquè els doni les cartes de la bústia cada dos dies, un voluntariat de Creu Roja perquè els
visitin una tarda a la setmana, l’associació de veïns perquè en dates assenyalades passin
“personatges” a veure’ls (els Reis d’Orient, la pubilla del barri, el rei Carnestoltes...). Com
es pot veure, l’efecte és bidireccional, ja que els ancians reben companyia, però al mateix
temps la comunitat del barri és sabedora del seu estat i evita que quedin totalment apartats
de la societat.

Un altre exemple podria ser que, en lloc de posar una piscina en una residència de
persones amb discapacitat intel·lectual, es consideri més encertat que utilitzin les piscines
municipals. D’aquesta manera, s’afavoreix la interrelació del col·lectiu amb la seva
comunitat.

1.3.4 Model sistèmic

El model sistèmic neix de la teoria general de sistemes i de la teoria de la
comunicació. Entén el grup de convivència com un sistema, conjunt d’elements
relacionats entre si, un tot organitzat on les accions d’un dels membres repercu-
teixen sobre la resta i aquest es veu afectat per les accions dels altres. Alhora,
l’acció exercida sobre un d’ells és percebuda/rebuda per tota la resta. També dona
molta importància a la comunicació entre els seus membres, entenent-la en un
sentit ampli, i en la qual entren en joc diferents aspectes: el digital (allò que es
diu), l’analògic (expressió facial, postura, gest..., és a dir, no verbal), el paraverbal
(to de veu) i, finalment, el context en què té lloc la situació.

Les persones formen part de diferents sistemes (la llar, el lloc de feina, el grup
d’amics, etc.). Dins d’un sistema hi pot haver subsistemes (per exemple, dos amics
inseparables en una llar de persones amb discapacitat intel·lectual), i també hi pot
haver sistemes dins de sistemes (per exemple, un habitatge tutelat de gent gran que
està integrat en una residència).

Aquest model s’ha utilitzat prioritàriament en teràpia familiar, però la seva base
teòrica també és aplicable a grups de persones (com poden ser els membres d’una
unitat de convivència amb un nombre de membres no excessivament nombrós),
a contextos educatius o laborals i, en general, qualsevol situació en la qual cal
tenir una visió de les interaccions per arribar a fer l’anàlisi de les relacions dels
membres del grup.

Bertalanffy atribueix al sistema diferents característiques:

• Totalitat: el sistema transcendeix les característiques individuals dels seus
membres.

• Sinergia: tot canvi en alguna de les parts afecta les altres, i en ocasions al
sistema.

• Entropia: el sistema tendeix a conservar la seva identitat.
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• Equifinalitat: les modificacions del sistema són independents de les condi-
cions inicials.

• Equipotencialitat: permet a les parts restants assumir les funcions de les
parts extingides.

• Finalitat: els sistemes comparteixen fites comunes.

• Retroalimentació: els sistemes mantenen un constant intercanvi d’informa-
ció.

• Homeostasi: tendència a mantenir-se estable.

• Morfogènesi: tendència al canvi.

I distingeix entre dos tipus de sistemes:

• Oberts: mantenen fronteres obertes al món, a la resta de sistemes, amb els
quals comparteixen l’intercanvi d’energia i informació.

• Tancats: comparteixen poc intercanvi.

Un sistema es caracteritza per les seves funcions, estructura, circuits de
retroalimentació (feedback) i relacions d’interdependència.

Per entendre millor aquests conceptes, a continuació els mostrem amb un exemple
simplificat.

Exemple de sistema

Imaginem una llar de persones amb malaltia mental formada per sis persones que
considerarem un sistema.

• Funcions: des del punt de vista organitzatiu, tots duen a terme les mateixes funcions a la llar,
de manera alternativa (ordre, neteja, compra). Des del punt de vista de les relacions, en Joan
té una funció d’activador del grup, de promoure activitats i donar alegria; en Pere desenvolupa
una funció protectora, és el més gran de la llar i és el que posa seny a determinades decisions;
en Raimon desenvolupa la funció de distensió, és el que sempre té els acudits preparats, el
que de qualsevol succés en fa un divertiment; l’Andreu és l’eficient del grup i el que promou
que les activitats es facin de manera ràpida i ben feta, etc.

• Estructura: d’entrada, l’estructura està formada per dos subsistemes: els professionals que
treballen a la llar, d’una banda, i els sis residents, d’una altra. Però si analitzem amb més
profunditat, podríem trobar altres subsistemes dintre dels subsistemes (aliances entre alguns
membres).

• Circuits de retroalimentació: entre ells es comuniquen i la interacció d’un membre sobre
l’altre fa que aquest darrer reaccioni a aquest estímul comunicatiu i emeti un altre estímul
condicionat pel primer. Així, si un dels membres de la llar (Ferran) prepara un got de llet
calenta a un altre (Martí), això farà que en una altra ocasió que en Ferran necessiti ajuda en
Martí la hi ofereixi.

• Relacions d’interdependència: perquè els sis membres puguin sopar aquesta nit, és
necessari que en Robert, tal com està programat en el quadre de tasques de la llar, hagi
fet el sopar. I perquè en Robert hagi pogut fer el sopar, ha calgut que en Joan hagi anat
prèviament a fer la compra i que en Ferran hagi parat la taula.
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Una infraestructura social
és un conjunt

d’equipaments i serveis de
suport, resultat d’una

planificació urbanística i
arquitectònica, que atenen

les necessitats de les
persones per a la millora de

la seva qualitat de vida, la
seva autonomia personal i

el seu benestar.

La intervenció sistèmica implica tenir una visió grupal dels membres de la unitat
de convivència i tenir en compte que les actuacions d’un membre repercutiran en
la resta de membres i viceversa.

Cal distingir entre tenir una visió sistèmica en l’abordatge de la nostra actuació
i fer teràpia sistèmica (que implicaria una formació específica, una metodologia
molt concreta i uns objectius terapèutics). La teràpia sistèmica la duen a terme
professionals de la psicologia.

1.4 Modalitats d’equipaments i serveis d’unitats de convivència

Els serveis socials compten amb un conjunt d’equipaments que permeten atendre i
donar resposta a les necessitats generades en relació amb les unitats de convivència
(vegeu figura 1.1).

Figura 1.1. Equipaments per a l’atenció de les unitats de
convivència

Els recursos residencials són aquells equipaments que ofereixen una llar (en el
sentit ampli: sostre, habitatge, caliu humà), amb els noms genèrics de pisos,
apartaments, llars, miniresidències i residències. Després, en funció del col·lectiu
al qual s’adrecen, poden tenir uns noms específics (per exemple, una comunitat
terapèutica és una residència per a persones amb drogodependències i/o altres
addiccions).

D’altra banda, atenent a la Cartera de Serveis Socials, es pot diferenciar entre
serveis residencials, d’allotjament alternatiu, recursos intermedis i centres d’ur-
gència.

Tipus de recursos residencials

1. Atenent a la modalitat d’equipaments residencials:

• Centres residencials o residències: amb capacitat per a més de 25 persones. Solen
estar dividits en mòduls per tal d’aconseguir un ambient més familiar, i al mateix temps
disposen de serveis i funcions comuns.

• Miniresidències o llars residència: són centres residencials amb una capacitat al
voltant de 25 persones i amb un funcionament semblant al d’una llar familiar.

• Pisos, apartaments o llars: habitatges per a una persona, una parella o un petit grup
de persones amb suficient autonomia per fer determinades activitats de la vida diària,
tot i que puguin necessitar atenció o supervisió domiciliària.

2. Atenent a les prestacions de la Cartera de Serveis Socials:
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• Serveis residencials: s’ofereixen en residències o centres residencials.

• Serveis d’allotjament alternatiu: els conformen la resta de recursos residencials
que ofereixen atenció durant estades perllongades (pisos, llars residència,
miniresidències...).

• Recursos intermedis: no es poden considerar com a unitat de convivència
pròpiament dita, però complementen l’atenció a la pròpia llar (centre de dia, centre
ocupacional, club social, etc.).

• Centres d’urgència: ofereixen un lloc on viure, però amb caràcter tan provisional que
no hi ha temps perquè la convivència sigui comparable a la d’una llar familiar (centres
d’atenció i acolliment d’urgències per a dones víctimes de violència masclista, centres
d’acolliment de menors...).

Les diferències entre aquests tipus d’equipaments les estableixen diferents varia-
bles:

• La grandària de l’edifici: si es tracta d’un edifici de grans dimensions amb
un nombre considerable de despatxos, sales, habitacions, gran menjador,
etc., serà una residència. En canvi, un pis o apartament sol ser equiparable
al d’una família de classe mitjana. De fet, sol estar ubicat en un edifici
normalitzat (no específic per a cap servei de tipus social).

• El nombre de persones usuàries: els pisos solen acollir entre quatre i vuit
persones; les miniresidències, fins a 25 persones, i les residències a partir
de 25 persones.

• La quantitat de serveis: en tots ells es pot dormir, menjar, mantenir la
higiene personal, tenir cura de la roba i objectes personals. En funció dels
objectius que tingui cada equipament, oferirà més o menys serveis. Aquests
poden ser de personal (educadors, psicòlegs, treballadors socials, integra-
dors socials, personal sanitari, etc.) o materials (sala d’estimulació, gimnàs,
taller de manualitats, etc.). Les residències compten amb més serveis per les
característiques dels seus usuaris, que solen tenir més dificultat per accedir
als recursos de la zona (a causa de malalties o incapacitats). En canvi, els
pisos compten amb el mínim de serveis: un dels objectius que persegueixen
és la integració en la societat i, per aconseguir-ho, el millor és utilitzar
recursos de la comunitat (biblioteca pública, gimnàs del barri, activitats de
lleure properes, etc.).

• Trets diferencials de les persones usuàries: l’organització i serveis de
cadascun dels centres s’adeqüen a les necessitats de les persones usuàries.
No és el mateix oferir un centre residencial per a persones grans que un
centre residencial per a menors o per a persones amb addiccions.

1.4.1 Els centres residencials

L’objectiu dels centres residencials és facilitar un entorn substitutiu de la llar
adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, i afavorir la recuperació o el
manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.
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Poden oferir els següents serveis:

• Serveis bàsics: allotjament, manutenció, bugaderia i repàs de la roba,
higiene personal, convivència, suport personal a les activitats de la vida
diària, transport adaptat.

• Serveis terapèutics: teràpia ocupacional, atenció sanitària, suport social,
suport psicològic, dinamització sociocultural, etc.

• Serveis a les famílies: informació inicial i seguiment, participació en
activitats del centre, activitats formatives, etc.

• Serveis opcionals: podologia, perruqueria, piscina coberta, spa (fisiotera-
peuta), voluntariat (visites i acompanyaments), etc.

Pel que fa a la durada, l’estada pot tenir caràcter permanent o temporal. És
permanent quan la previsió és que la persona usuària romangui en el centre de
manera estable. Es considera temporal quan s’utilitza el servei durant un temps
determinat amb previsió que la persona usuària torni a la seva llar. Actualment, la
majoria de residències de gent gran han ampliat l’oferta i, a més a més de places
permanents, ofereixen serveis de curta estada per donar resposta a demandes de les
famílies (per exemple, la malaltia o necessitat de descans del cuidador/a, vacances
familiars, etc.).

Depenent de col·lectiu al qual s’adrecen, hi ha residències per a gent gran, per a
persones amb discapacitat física o intel·lectual, o malaltia mental, per a menors i
per a persones amb addiccions.

• Residències per a gent gran: són centres adreçats a persones de més de
60 anys que per diferents motius no poden o no volen viure a la seva llar
familiar. Es presta una atenció integral i anb diferent grau d’intensitat, en
funció de les seves possibilitats. L’objectiu és mantenir la seva autonomia
personal i evitar el deteriorament.

En funció de les capacitats dels individus, el grau d’assistència és variable:
trobem centres destinats a persones amb bona autonomia i amb capacitat per
portar a terme les activitats de la vida diària de manera independent, fins a
arribar a centres destinats a persones que necessiten assistència continuada
per portar a terme totes les tasques bàsiques (higiene, alimentació, etc.). Les
grans residències ofereixen tots dos tipus de serveis, atenent al fet que sovint
els usuaris que inicialment tenen les capacitats conservades van perdent
aquestes capacitats progressivament.

A més, existeixen centres residencials que tenen unitats psicogeriàtriques
adreçades a usuaris amb demències i Alzheimer.

• Residències per a persones amb diversitat funcional: són residències
d’estada temporal o permanent, adreçades a persones de menys de 65
anys amb algun tipus de diversitat funcional (física, psíquica o sensorial)
que presenten afectacions greus i cròniques, tenen dificultats per a la seva
integració familiar i/o social i, per tant, necessiten un ajut generalitzat.
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Aquest tipus de serveis
s’anomenen alternatius
perquè fa dècades només
existien les llars familiars (la
família) o les residències.
Llavors, aquest tipus
d’habitatges (pisos, llars,
apartaments...) van sorgir
com l’alternativa a una
residència.

• Residències per a menors: són residències per a menors que per diferents
motius no viuen al nucli familiar. En aquest servei, a més a més d’oferir una
llar, s’atenen les necessitats de desenvolupament personal, com convivència
o educació, entre d’altres.

• Residències de deshabituació: les comunitats terapèutiques són centres
alternatius a la clínica tradicional en règim d’internament temporal que
ofereixen atenció terapèutica a persones que segueixen programes de re-
habilitació en casos d’addicions. Ofereixen atenció integral i intensiva a
les conductes addictives i conductes no adaptatives de caràcter psicosocial,
les quals per la seva magnitud i/o cronicitat no es poden abordar en
règim ambulatori. Ofereixen tractament mèdic, psicològic, relacional i
ocupacional.

1.4.2 Serveis d’allotjament alternatiu

Els allotjaments alternatius són habitatges convencionals adreçats a persones que,
per les seves característiques, necessiten un suport per poder dur una vida indepen-
dent fora del nucli familiar formant una unitat de convivència amb altres persones
amb el mateix tipus de dificultat (discapacitat, malaltia mental, dependència, etc.).
Tant la infraestructura com els serveis que ofereixen estan adaptats a les condicions
i el grau d’autonomia dels usuaris als quals s’adrecen.

Aquest tipus d’equipament és el més semblant al que ofereix un nucli familiar, més
integrat a la comunitat i, per tant, més afavoridor de l’autonomia personal que el
model que ofereix una residència.

Poden tenir diferent nomenclatura, en funció del col·lectiu al qual s’adrecen. Així,
podem referir-nos a:

• Habitatge tutelat (gent gran).

• Pisos amb suport (persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental,
persones amb addiccions, persones amb VIH/sida).

• Pis assistit (joves), pis amb suport i pis pont (dones víctimes de violència
masclista i els seus fills i filles a càrrec).

• Unitat dependent (àmbit penitenciari).

Les unitats dependents són instal·lacions residencials (pisos, habitatges...)
situades fora dels recintes penitenciaris i incorporades funcionalment a
l’Administració penitenciària, mitjançant la col·laboració de les entitats
públiques o privades. Estan situades en un entorn comunitari, sense que
hi hagi cap signe de distinció externa relatiu a la seva dedicació.

El qualificatiu que acompanya el nom del tipus d’habitatge també indica la
intensitat del suport. Així, per exemple, en un habitatge tutelat hi ha supervisió
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continuada totes les hores del dia i tots els dies de l’any. Les llars o pisos amb
suport gaudeixen d’atenció professional externa i eventual. Finalment, en un pis
assistit el seguiment es fa de manera periòdica, des de la distància.

Els pisos amb suport (PS)

Els pisos amb suport (PS) ofereixen el suport necessari per iniciar un procés
d’integració comunitària. Tenen com a objectius principals la inserció i la
integració social de les persones que, per diferents motius, necessiten iniciar o
consolidar les estratègies necessàries per a la definició i l’autogestió personal,
social, etc. S’ofereix a la persona l’oportunitat de plantejar-se el seu projecte vital
interaccionant amb l’entorn i utilitzant els serveis comunitaris que requereix o
dels quals es disposa. D’aquesta manera, es promou l’autonomia personal de la
persona procurant que tingui la major competència possible.

Les comunitats terapèutiques (CT)

Les comunitats terapèutiques són un servei adreçat al tractament de l’addicció a
les drogues. És la reproducció d’un espai social, en règim d’internament, amb
finalitat terapèutica.

El recurs està orientat a aconseguir el control i l’extinció de les conductes
addictives i a facilitar la integració social a partir de la creació d’un univers
relacional nou per a l’usuari que permeti construir patrons de comunicació i relació
nous. Es basa en el model comunitari, amb etapes de tractament que corresponen
a nivells cada vegada més alts de responsabilitat personal i social. Difereix d’altres
enfocaments de tractament, principalment, per l’ús de la comunitat formada pel
personal de tractament i les persones en recuperació com a agent clau del canvi.
Els membres de la comunitat terapèutica interactuen, de manera estructurada i
no estructurada, per influenciar les actituds, les percepcions i els comportaments
associats a l’ús de drogues.

Molts dels usuaris de les comunitats terapèutiques tenen una història de funciona-
ment social, d’habilitats educatives/vocacionals i de llaços comunitaris i familiars
positius que s’han deteriorat per l’abús de les drogues. Per a ells, la recuperació
suposa la rehabilitació, és a dir, el reaprenentatge o el restabliment d’un funciona-
ment, d’unes habilitats i d’uns valors saludables i socialment adequats, així com
la recuperació de la salut física i emocional.

Altres residents de la comunitat terapèutica no han tingut mai estils de vida
funcionals. Per a ells, la comunitat terapèutica és el primer referent d’una vida
ordenada. La recuperació suposa l’habilitació, és a dir, aprendre per primera
vegada les habilitats conductuals, les actituds i els valors associats a conviure en
una societat.

A més de la importància de la comunitat com a agent primari del canvi, un segon
principi fonamental de la comunitat terapèutica és l’autoajuda, que implica que les
persones en tractament són els principals agents de canvi. L’ajuda mútua significa
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que les persones també assumeixen una responsabilitat parcial en la recuperació
dels seus companys i companyes, essent aquest un aspecte important del mateix
tractament de la persona.

1.4.3 Recursos intermedis

Els recursos intermedis són equipaments que ofereixen un servei durant el dia o
la nit tant a les persones que viuen amb les seves famílies com a les que viuen en
una unitat de convivència de tipus social. Són no residencials perquè no ofereixen
un domicili, sinó un servei durant un temps determinat.

Una vegada analitzades les unitats de convivència, és interessant tenir en compte
aquells recursos que contribueixen que moltes persones puguin romandre en el seu
nucli familiar en lloc d’haver d’ingressar en un centre. I, en el cas que la persona ja
estigui en una unitat de convivència de tipus social, també constitueixen un suport
complementari.

Entre els recursos intermedis hi trobem:

• Centre socioeducatiu diürn: adreçat a infància i joventut desemparada
(12-18 anys). Es fan activitats dirigides d’habilitats socials o de caràcter
formatiu prelaboral amb l’objectiu que assoleixin una millor preparació per
a la vida adulta.

• Centre socioeducatiu nocturn: ofereix allotjament nocturn de curta
durada per a persones menors (12-18 anys) estrangeres nouvingudes no
acompanyades, mentre es fa la proposta més adequada.

• Centres de dia: ofereixen un espai amb serveis d’atenció a diferents
col·lectius. Poden tenir caràcter temporal o permanent. Poden ser per
a persones grans (més de 65 anys), amb seguiment mèdic i ajuda per
a la manutenció i la higiene personal; per a persones amb discapacitat
intel·lectual (18-65 anys), amb activitats per aconseguir el màxim grau
d’autonomia personal; o per a persones amb drogodependència o altres
addiccions (més de 18 anys), amb activitats d’inserció social, integració
laboral i acompanyament en els tractaments terapèutics.

• Centre de dia d’atenció especialitzada: ofereix atenció a persones amb
discapacitats greus. N’hi ha per a persones amb discapacitat física i per
a persones amb discapacitat intel·lectual. Poden tenir caràcter temporal o
permanent.

• Centre de dia ocupacional: adreçat a persones entre 18 i 65 anys. N’hi
ha per a persones amb discapacitat física i per a persones amb discapacitat
intel·lectual. Pot ser de dos tipus:

1. Centre de dia de teràpia ocupacional: ofereix atenció i rehabilitació
per millorar les capacitats personals i afavorir la integració social i
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El nom d’un recurs social
pot variar entre comunitats

autònomes, però el tipus de
servei que s’hi ofereix sol

coincidir.

laboral. L’equip pot comptar amb un auxiliar quan s’hagi d’atendre
un determinat nombre de persones amb necessitats especials.

2. Centre de dia ocupacional d’inserció: ofereix atenció i rehabilitació
per facilitar la integració laboral.

• Club social: s’adreça a persones amb problemàtica social derivada de la
malaltia mental (18-65 anys). Ofereix la participació en activitats setmanals
de lleure per fomentar les relacions personals, la participació i la inclusió
social. Està coordinat per un monitor. N’hi ha de dos tipus: de mòdul A,
que comprèn un grup d’entre 15 i 30 persones, i de mòdul B, entre 31 i 70
persones.

• Servei prelaboral: s’adreça a persones entre 18 i 50 anys amb problemàtica
social derivada de la malaltia mental que estiguin estabilitzades i compen-
sades en la seva malaltia. Ofereix activitats orientades a fomentar hàbits
relacionats amb el món laboral.

1.4.4 Centres d’urgència

Aquests equipaments ofereixen un allotjament a aquelles persones que es troben en
situacions que requereixen una atenció urgent per diferents motius (maltractament,
abandonament infantil, immigració recent en situacions adverses, etc.). La durada
del servei és temporal i té com a finalitat cobrir les necessitats bàsiques més
immediates per valorar, en un període curt de temps, si es pot derivar la persona
a un altre servei especialitzat on es pugui dur a terme un programa a mitjà o llarg
termini.

Són exemple de centres d’urgència una residència temporal per a persones adultes
en situació d’exclusió social (alberg), un centre d’acolliment de menors o un servei
d’acolliment i urgències per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills
i filles a càrrec.

1.5 Unitats de convivència segons el col·lectiu al qual s’adrecen

En l’àmbit social, el nom per referir-se a equipaments públics o privats que
ofereixen serveis similars pot variar. La Cartera de Serveis Socials es refereix
a cada centre com a servei (per exemple, servei de llar amb suport per a persones
amb discapacitat). Així, el que genèricament és conegut com a casa d’acollida
per a dones maltractades, per a la Cartera és un servei d’acolliment i recuperació
per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills.

La Cartera de Serveis Socials ofereix diferents tipus de serveis a cada un dels
col·lectius als quals s’adreça.
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Els centres educatius són
centres d’internament
especialitzats en l’atenció
als menors que han comès
alguna infracció per la qual
un jutge de menors ha
decretat una resolució
judicial d’internament. No
estan inclosos a la Cartera
de Serveis Socials perquè
depenen del Departament
de Justícia (Direcció
General de Justícia Juvenil).

1.5.1 Població general

L’acolliment residencial d’urgència, adreçat a totes les edats, supleix temporal-
ment la llar familiar en casos puntuals i d’urgència (per exemple, per l’incendi
d’una llar familiar, durant uns dies, fins que es troba un altre habitatge). Aquesta
prestació està catalogada com un servei social bàsic (no especialitzat).

1.5.2 Persones amb greu risc d’exclusió social

La residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social, per
a persones entre 18 i 65 anys, porta a terme programes motivacionals, d’integració
laboral i de prevenció del deteriorament fisicopsíquic, entre d’altres. Són objecte
d’aquest recurs les persones sense sostre o sense llar (en terminologia més
desfasada, transeünts) que tenen intenció de rehabilitar-se.

1.5.3 Infància, adolescència i joventut

Els serveis adreçats a infància, adolescència i joventut són els que donen cobertura
als menors que estan sota la guarda o tutela (o a alguns majors d’edat extutelats)
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la
Generalitat de Catalunya. Tots els equipaments que s’exposen a continuació
compten amb equips de professionals del camp socioeducatiu.

• Centre d’acolliment (0-18 anys): ofereix un servei residencial durant un
temps determinat per valorar la millor opció per a menors en situació de risc
o de desemparament i, finalment, elaborar una proposta de mesura respecte
al menor.

• Centre residencial d’acció educativa (CRAE) (0-18 anys): ofereix servei
d’acolliment residencial com a alternativa a la família d’origen del menor.

• Centre residencial d’educació intensiva (CREI) (12-18 anys): ofereix
servei d’acolliment i residencial alternatiu al CRAE quan els adolescents
i joves presenten alteracions conductuals i requereixen una especialització
tècnica.

• Pis assistit per a joves (16-18 anys): té la finalitat que els joves adquireixin
la capacitat suficient per integrar-se socialment i ser autònoms quan complei-
xin la majoria d’edat. A cada pis hi ha una mitjana de 4-6 menors. Compta
amb educadors socials.

• Residència o pis per a joves vinculats a programes d’inserció laboral:
n’hi ha de dos tipus. D’una banda, els que s’adrecen a les edats de 16 a 18
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Les cases d’infants no estan
incloses a la Cartera de
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El caràcter temporal implica
una estada per a un temps
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anys, que són serveis residencials per a treballadors menors d’edat. D’altra
banda, hi ha els que són per a joves extutelats de 18 a 20 anys, per preparar
un itinerari d’integració social.

• Pis assistit per a joves majors de 18 anys (18-21 anys): adreçat a aquells
joves que surten de les institucions on han estat acollits i no disposen de
recursos propis ni de familiars que els puguin ajudar. El nombre de places
sol ser de quatre per pis.

Darrerament, s’ha incrementat el fenomen de la immigració d’adolescents i joves
procedents de països del nord d’Àfrica, al quals s’ha anomenat MENA (acrònim
de “menors no acompanyats”). Atès que els CRAE i pisos de l’Administració no
han pogut absorbir de manera equitativa el volum d’usuaris, s’han creat centres
per atendre’ls , coneguts com a centres o pisos MENA. No deixen de ser els
mateixos recursos que els exposats anteriorment, amb la particularitat de l’atenció
específica que requereix la seva situació (rebuda i atenció, documentació, llengua,
cultura, etc.). La major part d’aquests centres estan gestionats per iniciativa
privada, sota la supervisió de l’Administració (DGAIA).

Cases d’infants

“El projecte “Cases d’infants” s’emmarca dins del Programa de suport a les famílies amb
infants i adolescents en situació o en risc de desemparament que duu a terme la Direcció
General d’Atenció a la Infància i Adolescència. Aquest programa és un dels eixos del
desplegament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància
i l’adolescència.

És un projecte experimental que pretén donar a les famílies el suport necessari que eviti
la separació dels fills i les filles, o que en tot cas possibiliti el retorn a casa dels infants
institucionalitzats al més aviat possible.

Es basa en el principi de reduir el temps d’estada. Per aconseguir aquest objectiu,
compta amb unitats reduïdes de no més de vuit places, preveu la possibilitat d’oferir
de forma complementària l’atenció residencial i el treball integral del cas a través de
l’acompanyament, ofereix suport i demana la implicació dels interessats (els nens i les
nenes i les seves famílies) en tot el procés d’intervenció.”

Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència i Fundació Acció Social Infància

(2013), Projecte “Cases d’infants”, p. 5.

1.5.4 Persones grans amb dependència o risc social

Els centres i serveis per a persones de més de 65 anys poden tenir un caràcter
temporal o permanent. N’hi ha de tres tipus:

• Llar residència: per a persones grans amb un grau d’autonomia suficient
per dur a terme les activitats de la vida diària (AVD).

• Residència assistida: ofereix assistència integral per fer les AVD, tot
afavorint la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia.
N’hi ha de tres tipus: per a gent gran amb risc social, per a gent gran amb
dependència de grau II i per a gent gran amb dependència de grau III.
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• Habitatge tutelat: establiment que està format per un conjunt d’habitatges,
reduïts o complets, en nombre variable i amb estances d’ús comú. Ofereix
un servei d’acolliment alternatiu a persones grans autònomes i pot comptar
amb altres serveis, com bugaderia i higiene de l’habitatge.

Graus de dependència

El nivell de dependència condiciona la freqüència amb què una persona necessita suport
per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària. Distingim tres graus:

• Grau I. Dependència moderada: la persona necessita suport intermitent o almenys una
vegada al dia.

• Grau II. Dependència severa: la persona necessita suport 2 o 3 vegades al dia.

• Grau III. Gran dependència: la persona necessita suport tot el dia per dur a terme les
activitats bàsiques de la vida diària.

1.5.5 Persones amb discapacitat intel·lectual

Els següents equipaments van adreçats a persones entre 18 i 65 anys amb discapa-
citat intel·lectual; un equip de professionals ofereix atenció sanitària, psicològica
i social per afavorir l’autonomia i la vida social de les persones que hi conviuen.
Hi ha tres tipus de centres:

• Llar amb suport: ofereix estada intermitent.

• Llar residència: ofereix estada temporal o permanent.

• Centre residencial: ofereix estada temporal o permanent.

La diferència entre centre residencial (residència) i llar és que el primer disposa
d’espais més grans, té un nombre més alt de persones acollides i pot oferir més
serveis que les llars.

La diferència entre els dos tipus de llar radica en la durada del servei. La llar
residència ofereix un servei durant un temps determinat o permanent i la llar
amb suport ofereix un servei només en les ocasions en les quals es fa necessari
el servei per unes circumstàncies que solen alternar períodes de crisi (en què es fa
l’internament) amb períodes de recuperació (en què es torna a la llar pròpia).

Tipus de suport

El suport adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual pot ser extens, extens amb
trastorns de conducta, generalitzat, intermitent, limitat i limitat amb trastorns de conducta.
Les variables que diferencien un tipus de suport d’un altre són la freqüència i la intensitat
(en funció del grau de dependència).

• Suport extens: el que es presta amb una freqüència regular i sense límit temporal, i que
afecta algunes situacions de la seva vida. Correspon a una dependència d’intensitat greu i,
per tant, al grau II de dependència.
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• Suport extens amb trastorns de conducta: el que es presta en cas de trastorns de
conducta, amb una freqüència regular i sense límit temporal, i que afecta algunes situacions
de la seva vida.

• Suport generalitzat: amb una freqüència regular elevada i generalment per a tota la vida, i
que afecta totes o gairebé totes les situacions de la seva vida. Correspon a una dependència
de gran intensitat i, per tant, al grau III de dependència.

• Suport intermitent: es presta de manera esporàdica o ocasional, només quan és necessària.
Correspon a una dependència d’intensitat moderada i, per tant, al grau I de dependència.

• Suport limitat: amb una freqüència regular i durant un període limitat, i que afecta alguns
entorns de la seva vida. Correspon a una dependència d’intensitat moderada i, per tant, al
grau I de dependència.

• Suport limitat amb trastorns de conducta: quan la persona pateix trastorns de conducta,
amb una freqüència regular i durant un període limitat, i que afecta alguns entorns de la seva
vida.

Font: Cartera de Serveis Socials.

1.5.6 Persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris

Els centres sociosanitaris ofereixen a persones amb malalties cròniques atenció
social i atenció sanitària que, degut a la complexitat de les cures que se’ls han
d’oferir, no es pot donar al domicili.

Els centres sociosanitaris que podem considerar com a unitat de convivència són
els de llarga estada, amb una durada mitjana de 250 dies.

Quan el tipus d’atenció necessària és ocasionada pel deteriorament psíquic o
malaltia mental, s’anomenen centres sociosanitaris de llarga estada psiquiàtri-
ca.

1.5.7 Persones amb discapacitat física

Hi ha centres adreçats a persones entre 18 i 65 anys amb discapacitat física, en els
quals un equip de professionals els ofereix atenció sanitària, psicològica i social
per afavorir-ne l’autonomia i la vida social. Són:

• Llar amb suport: ofereix suport intermitent per a les activitats bàsiques
del dia a dia.

• Llar residència: ofereix suport intermitent o limitat per a les activitats
bàsiques del dia a dia.

• Centre residencial: per a persones que necessiten suport extens o genera-
litzat per a les activitats bàsiques del dia a dia.
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La diferència entre centre residencial i llar consisteix principalment en la grandària
dels espais, el nombre d’usuaris i el fet que el primer sol tenir més serveis i
professionals. La diferència principal entre els dos tipus de llar és el tipus de
suport.

1.5.8 Persones amb problemàtica social derivada de la malaltia
mental

Hi ha centres que s’adrecen a persones entre 18 i 65 anys amb problemàtica social
derivada de la malaltia mental. Se’n potencien l’autonomia personal i la integració
social. L’estada pot ser temporal o permanent. Ofereixen el mateix tipus de suport
que els adreçats a persones amb discapacitat: llar amb suport, llar residència i
centre residencial.

1.5.9 Persones amb drogodependències o altres addiccions

Els centres per a persones amb drogodependències o altres addiccions s’adrecen
a persones de més de 18 anys. Poden ser:

• Pis amb suport: habitatge tutelat que ofereix allotjament i suport de baixa
intensitat o alta intensitat durant el tractament i la rehabilitació de persones
drogodependents per facilitar-los la reinserció social, laboral i familiar.

• Comunitat terapèutica: residència per a la rehabilitació d’addiccions i
drogodependències, on les persones usuàries fan vida comunitària i reben
teràpia per tal de facilitar-ne la integració social. És un suport a la prestació
sociosanitària. El suport pot ser de baixa intensitat, mitjana intensitat o alta
intensitat.

Suport de baixa, mitjana o alta intensitat

El tipus de suport que es presta a una persona amb drogodependència pot variar en funció
del tractament que rep i del temps d’estada que necessita. Per exemple:

• Comunitat terapèutica de baixa intensitat: més temps d’estada i menys intensitat de
tractament.

• Comunitat terapèutica d’alta intensitat: menys temps d’estada i més intensitat de tractament.

1.5.10 Persones afectades per VIH/sida

Hi ha centres que tenen la finalitat de reinserir socialment persones afectades pel
virus del VIH o la sida (18-65 anys).
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• Llar amb suport: ofereix tractament, rehabilitació i inserció social a les
persones afectades pel VIH/sida. És un servei temporal. N’hi ha de baixa
intensitat i d’alta intensitat.

• Llar residència: ofereix suport i acompanyament al tractament quan per
l’afectació de la malaltia i per la situació social es requereix una intervenció
àmplia, intensiva i integral.

1.5.11 Dones en situació de risc per violència masclista

Els centres residencials adreçats a dones que han sofert violència masclista, o estan
en situació de risc de patir-la, i als seus fills i filles a càrrec, són els següents:

• Atenció i acolliment d’urgències: ofereix un espai d’acollida immediat i
temporal per poder reflexionar i prendre aquelles decisions més adequades
per sortir de la situació de violència viscuda, al mateix temps que vetlla per
la integritat i seguretat física de la dona i els seus fills i filles.

• Acolliment i recuperació: residència d’estada temporal que ofereix pro-
tecció i suport personal, psicològic, mèdic, social i jurídic per facilitar la
recuperació i l’autonomia personal.

• Pis amb suport: ofereix suport personal, psicològic i jurídic per afavorir la
integració social i laboral.

• Pis pont: permet continuar el pla de treball iniciat pels serveis d’acolliment
i recuperació amb la dona i els seus fills i filles, per tal de facilitar-los
la integració social i laboral. Ofereix suport personal, psicològic, mèdic,
social, jurídic i de lleure.

1.6 Recursos no residencials que complementen les unitats de
convivència

Els següents serveis i prestacions previstos a la Cartera de Serveis Socials, a més
a més de millorar la qualitat de vida de les persones, eviten que siguin ingressades
en centres o bé suposen un respir per a les famílies:

• Ajuda a domicili (a partir de 18 anys): és el conegut com a SAD
(Servei d’Ajuda a Domicili), que s’ofereix des dels serveis socials bàsics
a persones i famílies amb dificultats d’integració social o falta d’autonomia
personal. Ofereix atenció i ajuda a la llar per millorar la qualitat de vida,
l’autonomia personal o les relacions en l’entorn familiar i sociocomunitari
propi. L’equip professional està format per treballador/a social i assistent
d’atenció domiciliària i/o auxiliar de la llar.
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A la pàgina web del Foro de
Vida Independiente y
Diversidad hi trobareu
informació sobre aquest
moviment i les diferents
accions que porten a terme.

• Suport a l’autonomia a la mateixa llar (18-65 anys): adreçat a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual, a persones amb discapacitat física i a
persones amb malaltia mental. Ofereix suport en activitats d’autocura,
domèstiques o comunitàries per millorar l’autogestió i la vida independent.
Pot oferir-se en la llar mateix o en entitats que prestin el servei (poden
ser pisos de fins a quatre persones). L’atenció mínima setmanal és de 14
hores per persona i l’equip professional està format per psicòleg/òloga o
pedagog/a, treballador/a social i educador/a social.

• Servei d’atenció integral en l’àmbit rural (més de 65 anys): ofereix
serveis assistencials d’atenció continuada a domicili a persones grans que
viuen en zones rurals. Aquest servei també es pot oferir a persones que estan
en un centre, com a suport.

• Servei de suport als familiars cuidadors i altres cuidadors/ores no
professionals (per a tota la població): ofereix atenció, informació, assesso-
rament i formació als familiars cuidadors i altres cuidadors no professionals
de persones dependents, quan es troben en situació de dificultat.

• Prestació per a estades temporals: es tracta d’una prestació econòmica
puntual per a persones grans amb discapacitat que necessiten una estada
temporal en un centre de dia o en una residència però no tenen suficients
diners per accedir a una plaça gestionada per un centre privat. Es pot
sol·licitar, per exemple, en situacions en què el cuidador/a no se’n pugui
fer càrrec durant una temporada o perquè necessiti descansar).

1.7 La concepció del model de vida independent

D’acord amb el dret de les persones a gaudir d’una vida el més independent possi-
ble, el col·lectiu de persones amb diversitat funcional reclamen ser considerades
no només destinatàries, sinó també protagonistes del disseny i gestió del pla de
treball i qualsevol tasca o activitat adreçada a elles. Exigeixen que es reconegui
la seva capacitat per triar els serveis que necessiten per dur a terme una vida tan
independent com sigui possible.

El moviment de vida independent és un moviment social que va néixer en el
marc de la lluita pels drets civils de finals dels anys seixanta als Estats Units
(Universitat de Berkeley). El moviment va ser impulsat per l’acció d’un grup de
persones amb diversitat funcional que necessitaven assistència personal per dur a
terme les seves activitats diàries. La lluita es va impulsar des de les organitzacions
civils, universitats i associacions de veterans de guerra. El seu objectiu era que
les persones discriminades per la seva diversitat funcional poguessin sortir dels
hospitals i institucions i fins i tot de casa, on es trobaven recloses, perquè poguessin
viure i participar en la comunitat. Sorgeix com a fruit de la necessitat de superar
models obsolets.

Vegem la diferència entre dos models:
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• Model rehabilitador d’atenció a la diversitat funcional: la visió que
preval en aquest model és la de considerar que la persona amb diversitat
funcional pot resultar d’alguna manera rendible a la societat, però aquesta
rendibilitat es trobarà supeditada a la rehabilitació o normalització, i això
significa, en definitiva, supeditar-ho al fet que la persona assoleixi assimilar-
se als altres en la major mesura possible.

• Model de la diversitat funcional: considera que no són les limitacions
individuals l’arrel del problema, sinó les limitacions de la societat a l’hora
de prestar serveis apropiats i per assegurar que les necessitats de les persones
amb diversitat funcional siguin tingudes en compte dintre de l’organització
social. Es considera que les persones amb diversitat funcional tenen molt a
aportar a la societat, o com a mínim que la seva contribució és la mateixa
que la de la resta de dones i homes. D’aquesta manera, partint de la premissa
que tota vida humana és igualment digna, des del model social se sosté que
el que puguin aportar a la societat les dones i homes amb diversitat funcional
es troba íntimament relacionat amb la inclusió i l’acceptació de la diferència.

L’origen de la concepció de vida independent sorgeix d’una filosofia que declara
que les persones amb diversitat han de tenir els mateixos drets civils, opcions
i control sobre les seves vides que la resta de persones. La filosofia de vida
independent promociona el canvi del sistema, que fomenta que les persones amb
discapacitat puguin arribar a ser tan independents com sigui possible, dintre de
les seves circumstàncies pròpies, i les capacita per poder-se ajudar a si mateixes.

Aquest moviment va guanyar influència a Espanya a mitjans de l’any 2001 a
partir de la creació del Fòrum de Vida Independent (FVI) com a referent
per difondre la filosofia del moviment. Va participar activament en l’evolució
de l’anomenada llei de promoció de l’autonomia i atenció a les persones
en situació de dependència, que partia d’un enfocament rehabilitador i que
finalment va incorporar conceptes bàsics per a la vida independent com la igualtat
d’oportunitats, la no-discriminació, la figura de l’assistent personal i el pagament
directe.

El que cal entendre per vida independent és, bàsicament, la capacitat de viure
simplement com tots els altres, tenint l’oportunitat de prendre decisions que
afecten la pròpia vida i la capacitat per dur a terme les activitats que un mateix
decideixi. La vida independent té a veure amb la determinació pròpia. Significa
tenir el dret i l’oportunitat de perseguir una acció determinada. És la llibertat per
fracassar i per aprendre dels fracassos propis, tal com fan la persones sense cap
discapacitat. Històricament, les decisions que s’han pres per a les persones amb
discapacitat han estat fetes per tercers, i amb freqüència forçant a ser dependent
físicament, emocionalment i econòmicament del sistema establert.

Filosofia del moviment de vida independent

La filosofia del moviment de vida independent es basa en quatre pilars:

• Tota vida humana té el mateix valor.

• Tothom, independentment de la seva diversitat funcional, és capaç de fer eleccions.
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Una oficina de vida
independent (OVI) és una
entitat sense ànim de lucre
dirigida i gestionada per
persones amb diversitat
funcional i necessitat
d’assistència personal
vinculades al moviment de
vida independent.

• Les persones amb diversitat funcional ho són per la resposta de la societat a la diferència
física, intel·lectual i sensorial, i tenen dret a exercir el control de les seves vides.

• Les persones amb diversitat funcional tenen dret a la plena participació en la societat.

Així, els principis bàsics són:

• La filosofia de vida independent estableix que les persones amb discapacitat
tenen els mateixos drets civils, opcions i control sobre les seves vides que
la resta de persones. La denominació vida independent va associada al
concepte de diversitat funcional. En oposició al model mèdic-rehabilitador,
es busca l’assistència com a alternativa a la curació. Se centra en el dret a
exercir el poder de decisió sobre la pròpia existència, participar en la vida
comunitària d’acord amb el dret al lliure desenvolupament de la personalitat
i la vida personal i social sota els principis d’igualtat d’oportunitats i no-
discriminació.

• El tractament tradicional de la diversitat funcional fa servir el terme
minusvalidesa o discapacitat per referir-se a l’existència de deficiències
individuals intrínseques a l’individu que limiten la possibilitat d’actuar
i de participar de les persones. En contraposició, la filosofia de vida
independent entén que la diversitat funcional té lloc en la mesura que la
societat no està dissenyada per acceptar la diversitat dels seus individus i,
per tant, els discrimina impedint-los l’accés a la plena participació social en
igualtat d’oportunitats. D’aquesta manera, la responsabilitat deixa d’ésser
de l’individu i es trasllada a la societat.

Per tal de donar resposta a aquest sector i les seves necessitats hi ha dos recursos:

• El pla individual de vida independent (PIVI)

• La figura de l’assistent personal, que és la persona encarregada de donar
el suport a la persona d’acord amb les directrius del mateix usuari, i que
s’arriba a convertir en els seus braços, els seus ulls i les seves orelles.
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2. La intervenció en les unitats convivencials

L’Administració ofereix diferents unitats de convivència i també n’hi ha de
titularitat privada. Hi ha residències, miniresidències, pisos, llars, etc., i, en funció
del col·lectiu al qual s’adrecen, poden tenir noms específics. A més a més, hi ha
altres equipaments que no són unitat de convivència pròpiament dita, però sí que
ofereixen serveis que complementen la unitat de convivència.

La figura de l’integrador social està lligada a molts d’aquests tipus d’unitats de
convivència. Això fa plantejar preguntes, com ara com s’ha d’intervenir o quines
estratègies i tècniques són les més apropiades.

En aquest sentit, cal conèixer l’eina que permet dissenyar una intervenció perso-
nalitzada i saber en què consisteix la planificació centrada en la persona com a
estratègia que afavoreix l’autodeterminació de l’usuari. També cal familiaritzar-
se amb les pautes d’intervenció directa més utilitzades, com la relació d’ajut i les
habilitats socials. Totes elles són qüestions de gran interès per al futur integrador/a
social.

2.1 Disseny d’intervencions en les unitats de convivència

La intervenció en les unitats de convivència, com qualsevol altra intervenció social,
parteix d’un disseny previ que permet aconseguir una major eficàcia en l’actuació,
en la consecució d’objectius i en la previsió de possibles contingències.

El disseny s’estableix a dos nivells:

• Individual: es concreta mitjançant un pla d’atenció individualitzat (PAI)
per a cada membre de la unitat de convivència. En aquest document hi
consten, entre altres punts, els objectius que s’han d’aconseguir, les activi-
tats o actuacions, els professionals que hi intervindran, la temporització, els
recursos que s’utilitzaran, etc.

• Grupal: si escau, es pot fer un disseny d’intervenció que englobi la totalitat
o part dels membres de la unitat de convivència. Per exemple, l’organització
de les tasques de la llar.

El disseny de la intervenció és un procés sistemàtic i interdisciplinari que, a partir
d’una bona pràctica professional, té com a objectiu afavorir de manera integral el
manteniment o millorar la qualitat de vida de la persona usuària.
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2.2 Estratègies d’intervenció

Existeixen diferents estratègies d’intervenció. D’una banda, podem diferenciar
entre intervenció assistencial o intervenció educativa. De l’altra, entre planificació
individual clàssica o planificació centrada en la persona.

2.2.1 Intervenció assistencial / Intervenció educativa

La intervenció pot ser de dos tipus:

• Intervenció assistencial: els professionals supleixen aquelles accions que
la persona no pot fer per si mateixa a causa d’una situació de discapacitat o
de malaltia.

• Intervenció educativa: la persona fa per si mateixa tot allò que pot fer i, si
no té coneixements o habilitats suficients, es posen els mitjans al seu abast
perquè ho aprengui. Es pretén aconseguir que la persona sigui tan autònoma
com sigui possible.

S’escollirà un tipus d’intervenció o un altre en funció de les persones ateses. Per
exemple, en les unitats de convivència adreçades a persones amb dependència serà
necessària la intervenció assistencial. Això no impedeix que sempre prevalgui el
criteri que la persona ha de fer per si mateixa tot allò que pugui, especialment en
els aspectes que fan referència a les activitats de la vida diària.

2.2.2 Planificació individual clàssica / Planificació centrada en la
persona

Cal diferenciar entre planificació individual clàssica i planificació centrada en la
persona:

• Planificació individual clàssica: l’atenció està centrada en el servei, és
a dir, les decisions sobre la persona les prenen els professionals, tenint
en compte la disponibilitat i recursos del centre. La persona usuària es
considera com una simple perceptora de serveis que no pot decidir sobre
aspectes de la seva vida.

• Planificació centrada en la persona: es considera la persona usuària un
subjecte actiu, amb drets, que pot decidir sobre la seva vida (autodetermi-
nació). És un enfocament que té efectes molt positius en l’usuari i molt
interessant des del punt de vista professional.
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És el mateix PCP que ACP
(atenció centrada en la
persona)? Podem dir que
d’una en deriva l’altra: si
volem tenir una ACP,
realitzarem una PCP; si
partim d’una PCP, farem
una ACP. Podem trobar
documents que utilitzin un o
tots dos termes. A la
pràctica, fan referència a la
mateixa filosofia de treball.

Altres estratègies d’intervenció es recullen en els principis bàsics d’atenció en
l’àmbit dels serveis socials, que orienten sobre la intervenció dels professionals.
Podem destacar els següents (Hilarión, 2010):

• Qualitat de vida: partint del model de R. Schalok i M. A. Verdugo, es
considera que hi ha vuit dimensions que conformen la qualitat de vida.
Aquestes dimensions són: benestar emocional, relacions interpersonals,
benestar material, desenvolupament personal, benestar físic, autodetermi-
nació, inclusió social i drets.

• Flexibilitat: adequació a cada moment i necessitat de la persona.

• Funcionalitat: l’atenció ha d’estar dirigida a la millora de les oportunitats i
qualitat de vida de la persona. Cal evitar situacions rutinàries, preestablertes
o estandarditzades que no tinguin en compte la seva opinió o participació.
Han de ser útils per a la seva vida diària.

• Qualitat: el centre ha de disposar d’un sistema d’avaluació de la qualitat de
l’atenció, on participin tots els agents implicats, que inclogui la planificació
de la formació continuada i incentius per als professionals.

• Atenció centrada en la persona

La planificació centrada en la persona

Històricament, els centres adreçats a persones amb discapacitat intervenien ante-
posant l’eficàcia i l’organització del servei a les necessitats individualitzades de les
persones; els criteris de la intervenció procedien d’allò que els professionals, i en
alguns aspectes les famílies, consideraven que era millor per a l’usuari. Aquesta
forma d’organitzar la intervenció s’ha passat a anomenar planificació individual
clàssica (PIC).

A partir de finals dels anys vuitanta, van anar apareixent diferents enfocaments de
planificar l’atenció a persones, que van convertir-se en una metodologia anome-
nada planificació centrada en la persona (PCP). Avui dia, aquesta metodologia
ha traspassat l’àmbit de les persones amb discapacitat i pot aplicar-se a diferents
col·lectius, tot tenint en compte la respectiva especificitat.

La planificació centrada en la persona posa en el centre de l’atenció la
persona usuària i parteix d’una premissa: l’autodeterminació de la persona
com a mitjà per aconseguir la qualitat de vida. Això passa per la satisfacció
amb les condicions de vida i la satisfacció personal.

López et. al. (2004) consideren l’autodeterminació en una doble vessant: com a
capacitat (habilitats per prendre decisions i responsabilitzar-s’hi) i com a dret (a
un poder efectiu i a un control sobre el projecte vital propi).

Els autors enumeren els elements necessaris per dur a terme la PCP:



Atenció a les unitats de convivència 36 Projectes d'intervenció en unitats de convivència

• Preparació: el centre decideix el procés d’implantació i valora, amb la
persona usuària i els membres significatius, com dur-lo a terme.

• Avaluació comprensiva amb la persona: cal tenir-ne en compte les
necessitats, punts forts i punts febles.

• Acordar el pla: establir fites, formes d’aconseguir-les, responsabilitats i
compromisos.

• Implantar el pla: dur a terme els compromisos adquirits per cada integrant
de l’equip de PCP.

• Seguiment i revisió: valoració de tot el procés, dels avenços aconseguits i
de la satisfacció.

La durada de la PCP pot ser per tota la vida o pot estar vinculada a un objectiu
concret, com ara la transició a l’ocupació.

Per comprendre millor la diferència entre l’abordament tradicional i el que segueix
els criteris de PCP, podem veure la taula taula 2.1):

Taula 2.1. Planificació individual clàssica i planificació centrada en la persona

Planificació individual clàssica Planificació centrada en la persona

Percepció de la
persona

Subjecte que pot decidir però no decideix Subjecte amb drets, actiu i que decideix
Autor de la seva pròpia vida

Perceptor de serveis Client

Valors i creences Aprenentatge continu Satisfacció vital

Paternalisme de l’expert Orientació i respecte a la persona
Autodeterminació

Assoliment de l’autonomia Interdependència

Predomini de la tècnica Predomini de l’ètica

El problema és en la persona El problema és en l’entorn

Qui té el poder en la
presa de decisions

El tècnic o professional La persona amb discapacitat i, secundàriament, el grup de suport

Coneixements
necessaris

Tècniques educatives i rehabilitadores Relacions humanes, comunicació
Gestió d’oportunitats a la comunitat

Pedagogia, medicina Coneixements de diversos camps professionals: dret, màrqueting, ètica

Metodologia Elaboració per professionals, bé individualment
o en equips multidisciplinaris

Coordinada, participativa i democràtica
Debat i discussió

Planificació per objectius operatius Negociació i consens
Treball en xarxa

Avaluació Quantitativa i centrada en les habilitats
aconseguides per les persones

Quantitativa i qualitativa, centrada sobretot en la idoneïtat dels suports
prestats i en el compliment dels compromisos adquirits

Limitacions Disponibilitat dels serveis específics Preferències individuals de les persones amb discapacitat
Disponibilitat dels recursos comunitaris

Model de referència Psicopedagògic/Rehabilitador Qualitat de vida

Font: López, M. A. et al. (2014).

Les estratègies i tècniques de la planificació centrada en la persona han de ser
comprensibles i senzilles, amb gran utilització de material visual. Algunes de les
més utilitzades són les següents:
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El Decret 176/2000, de 15
de maig, de modificació del
Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del
Sistema Català de Serveis
Socials, a l’article 18.12 diu:
“L’establiment residencial i el
centre de dia haurà de
disposar d’un programa
individualitzat per la
realització dels objectius
d’atenció a la persona.”

En funció del centre, un PAI
pot tenir un altre nom. Per
exemple: PEI (projecte
educatiu individualitzat, en
un CRAE), PTI (pla de
tractament individualitzat) i
PIS (programa individual de
suports), els dos darrers en
comunitats terapèutiques i
pisos de suport per
problemes amb
drogodependències.

No s’ha confondre PAI amb
PIA (programa individual
d’atenció). Aquest segon
consisteix en una valoració
per part dels serveis socials
públics per determinar el
tipus de prestacions i
serveis més adients per a
persones en situació de
dependència.

• Grup de suport: el formen les persones més significatives de la xarxa
natural de l’usuari, que es comprometen a elaborar el seu pla de futur
personal. El nom i fotografies d’aquests solen plasmar-se en uns cercles;
al centre es col·loca l’usuari i, al voltant, la resta.

• Perfil personal: elaboració de mapes visuals, en forma de mural o de llibre,
sobre temes importants per a la persona, com ara la seva biografia, les
seves relacions, llocs significatius, desitjos i preferències, etc. S’utilitzen
fotografies, pictogrames, dibuixos, retalls de revistes... Ha de ser molt visual
perquè facilita la comunicació entre la persona i el grup de suport.

• Diari ACP (atenció centrada en la persona): document on consta de
manera sintètica informació diversa (allò que és més important per a la
persona, què li agrada i què no, reaccions positives i negatives, etc.) a la
qual tenen accés tots els professionals del centre.

• Llibre de vida: recull d’informació i d’imatges sobre la vida de la persona.

• Capsa dels records: la persona hi guarda aquells objectes significatius del
passat i del present.

2.3 El pla d’atenció individualitzat (PAI)

En termes generals, el disseny d’intervenció individual és un procediment siste-
màtic de caràcter interdisciplinari que té per objectiu garantir el manteniment o
la millora de la qualitat de vida de les persones usuàries. Per elaborar un disseny
d’intervenció individual, l’eina bàsica és el pla d’atenció individualitzat (PAI),
també anomenat pla individualitzat d’atenció integral (PIAI). És un document en
el qual es recull el conjunt d’actuacions destinades a l’atenció personalitzada de
l’usuari. Com a document, doncs, ha d’estar per escrit.

Característiques del PAI

1. Cal que sigui realista. Per això, s’ha de partir d’un coneixement profund de la persona.
Aquest es pot adquirir per diversos mitjans: informes d’altres professionals (mèdics, de la
psicologia, socials, etc.) que l’hagin atès anteriorment , entrevistes, qüestionaris, escales,
observació directa, etc.

2. Ha de preveure la intervenció de manera holística, és a dir, tenint en compte tots els àmbits
que engloben la persona: físic, psicològic i emocional i social. Per tant, abordarà aspectes
com la salut (física i mental), les relacions afectives i socials, l’ocupació, les aficions i l’oci,
etc.

3. Fruit del punt anterior, cal que en l’elaboració del PAI s’hi impliqui tot l’equip de professionals
que estigui intervenint en aquest cas i que també es prevegi la influència de persones externes
a la unitat de convivència, com pot ser la família, amics, voluntaris, etc.

4. La persona usuària ha de ser coneixedora del seu PAI i, en la mesura que sigui possible,
corresponsable dels objectius i les actuacions que s’hi determinen. D’aquesta manera,
s’evitarà que sigui imposat i s’afavoriran el seu compromís i la seva proactivitat.
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La informació bàsica que ha de contenir un PAI es pot resumir en: dades d’interès
de l’usuari, objectius, actuacions per aconseguir aquests objectius, professionals
que les duran a terme, temporització o freqüència, metodologia, recursos i
indicadors d’avaluació. És aconsellable que tots aquests punts s’estructurin per
àrees, a fi d’evitar dispersions.

Difícilment un tècnic en integració social tindrà la responsabilitat d’elaborar la
totalitat del document, ja que es requereix la perspectiva de diferents disciplines.
Tot i això, n’ha de tenir unes nocions bàsiques per si hagués d’emplenar part del
document.

Cada entitat o centre elaborarà el seu model de PAI propi, en funció de les seves
necessitats. Tot i que en la forma pot ser diferent d’un centre a un altre, en essència
tots comparteixen uns apartats bàsics. Cal considerar el PAI com un document
dinàmic que caldrà adaptar a cada nova situació.

Continguts del PAI

1. Dades personals de la persona usuària.

2. Data d’ingrés, data d’elaboració del PAI i data prevista de revisió.

3. Valoració inicial.

4. Àrees d’intervenció i necessitats.

5. Objectius.

6. Activitats.

7. Professionals que hi intervenen.

8. Criteris d’avaluació.

2.3.1 Àmbits d’actuació

Tot i que l’atenció a l’usuari és integral, per tal d’assegurar-nos l’atenció a la
globalitat de l’individu s’establiran àrees o àmbits d’actuació que responen a
diferents disciplines (àmbit sanitari, psicosocial, etc.) amb l’objectiu de facilitar
la tasca de valoració de l’usuari i també el disseny del PAI. Encara que, en
principi, pot semblar que d’aquesta manera la tasca queda fragmentada, no s’ha
de considerar així; és només un recurs per organitzar les actuacions.

Els grans acords generals es prenen en reunions de tot l’equip multidisciplinari;
després, cada equip d’àrea professional concreta els acords generals en el disseny
de cada àrea d’intervenció. Les àrees d’organització acostumen a ser les següents:

1. Àrea social: se centra en el manteniment i promoció de les relacions
sociofamiliars de la persona usuària, tant en l’àmbit més proper com en
el comunitari.



Atenció a les unitats de convivència 39 Projectes d'intervenció en unitats de convivència

2. Àrea sanitària: se n’encarreguen els professionals sanitaris (metges i
personal d’infermeria). Abasta la promoció, prevenció i manteniment de
la salut. Tracta d’aportar la major qualitat de vida i capacitat funcional a la
persona usuària.

3. Àrea psicològica: a càrrec de psicòlegs i psiquiatres. Comprèn la promoció
del benestar afectivoemocional a través del treball pel manteniment de
les capacitats cognitives i conductuals, i l’estat emocional (estat d’ànim)
relacional i social.

4. Àrea ocupacional: són les accions destinades a promoure l’autonomia i
activitats de la vida quotidiana.

5. Àrea d’animació sociocultural: fa referència a les activitats d’oci i temps
de lleure dels usuaris, d’acord amb els seus interessos i valors.

2.3.2 Fases d’elaboració del PAI

A l’hora d’elaborar un pla d’atenció individualitzat, hi ha una sèrie de passos que
és necessari dur a terme. Les fases per a l’elaboració d’un PAI són les següents:

• Valoració integral de la persona i detecció de necessitats.

• Disseny i implementació de les activitats.

• Avaluació.

Valoració integral de la persona

Quan una persona ingressa en un centre (pis, residència, llar, etc.), el PAI no
es redacta immediatament. Primer s’inicia un procés de valoració inicial de
la persona usuària, que serà el punt de partida per a la posterior elaboració
del PAI. Aquesta fase dura aproximadament un mes, en funció del que estigui
protocol·litzat en cada centre. En aquest procés és fonamental tenir en compte el
caràcter interdisciplinari de la valoració: és necessària la participació de diferents
professionals de diverses disciplines per tal d’aconseguir una visió integral. Cal
fer una valoració integral de la persona.

L’avaluació es farà a partir d’algunes de les àrees que incideixen en l’atenció
directa de la persona. Cal seleccionar només les àrees que engloben el concepte de
salut, i deixar la resta per al moment del disseny de les actuacions. L’Organització
Mundial de la Salut (OMS) considera que el concepte de salut no se centra només
en l’absència de malaltia, sinó que ateny al benestar físic, mental i social. Així
doncs, es tracta de les àrees següents:

• Àrea psicològica i característiques de la seva personalitat.

• Àrea social, relacional i ocupacional.
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• Àrea sanitària, que fa referència al benestar físic de la persona usuària.

Aquest procés de valoració ha de garantir el coneixement de les circumstàncies
personals de l’individu de manera integral, identificant riscos i potencialitats.
D’acord amb la definició de salut de l’OMS, cal considerar la persona com un tot
biopsicosocial integrat, per la qual cosa qualsevol aproximació a la persona que
valori alguna de les parts, funcions o comportaments mai ha de perdre de vista la
resta de nivells o àmbits. Aquesta valoració integral exigeix, doncs, la participació
de professionals de diferents disciplines i ha d’anar més enllà de l’avaluació dels
dèficits o dificultats i malalties, per tant, també ha de tenir presents els punts forts,
les capacitats, funcions i relacions positives.

Els recursos que es faran servir per a l’avaluació són:

• Es reunirà informació documental que es pugui aportar (informes mèdics,
informes socials o psicològics, etc.).

• Es recollirà informació directa obtinguda a través d’entrevistes que el
personal del centre farà amb la persona usuària i els seus familiars i, si cal,
li passarà tests, escales o proves estandarditzades per obtenir-ne més dades.

• S’observarà com interactua amb l’entorn del centre, com s’adapta a la
dinàmica que hi ha establerta, com assumeix el canvi que suposa per a ell o
ella l’entrada en una nova unitat de convivència.

Exemples d’escales de valoració

Àrea cognitiva i emocional:

• Escala Mini Mental de Lobo: és un test de caràcter cognitiu que s’utilitza per detectar una
possible demència en geriatria i alhora permet seguir-ne l’evolució.

• Escala de valoració de Hamilton (HDRS): s’aplica per a l’avaluació de la depressió i està
dissenyada per ser utilitzada en persones diagnosticades prèviament de depressió, amb
l’objectiu d’avaluar qualitativament la gravetat dels símptomes i valorar els canvis.

• Test de Pfeiffer (SPMSQ): és un test per detectar l’existència de deteriorament cognitiu en
persones de més de 65 anys. N’existeix una adaptació al castellà.

Àrea nutricional:

• Mini Nutritional Assessment (MNA): és una eina de cribratge que ajuda a identificar els
pacients amb desnutrició o en risc de desnutrició.

• Nutrition Screening Initiative (NSI): és un qüestionari de deu preguntes generals sobre nutrició
que avalua, mitjançant una puntuació, el risc de malnutrició d’una persona.

Àrea de la mobilitat:

• Escala de Tinetti per a la valoració de la marxa i l’equilibri: es fa servir per detectar precoçment
el risc de caigudes en ancians.

Àrea funcional:
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• Índex de Katz: és una escala d’avaluació funcional que mesura els nivells elementals de
control de funcions físiques com menjar, moure’s, higiene o contenció d’esfínters. Valora la
capacitat bàsica de la persona per cuidar d’ella mateixa.

• Índex de Barthel: és un instrument que mesura la capacitat d’una persona per fer deu
activitats de la vida diària (AVD) considerades com a bàsiques. S’obté una estimació
quantitativa del seu grau d’independència.

• Escala de Lawton i Brody: és l’escala més utilitzada en l’àmbit geriàtric amb l’objecte d’avaluar
l’autonomia física i d’activitats instrumentals de la vida diària. L’escala valora vuit ítems, com
per exemple la capacitat per fer servir el telèfon, fer compres, preparar el menjar, tenir cura
de la casa o rentar la roba.

Àrea d’habilitats socials:

• Escala multidimensional d’expressió social de V. Caballo: es compon de dos qüestionaris,
un que valora els components cognitius i un altre que valora els components conductuals.
Detecta l’ansietat i els temors de l’individu.

• Inventari de situacions i respostes d’ansietat (ISRA) de M. Tobal i Cano.

Altres

• Escala ABS–RC:2 de conducta adaptativa: aquesta escala analitza tres àmbits: habilitats
conceptuals, socials i pràctiques dels individus, imprescindibles per al funcionament adaptat i
funcional dels individus en la seva vida diària.

• Escala d’avaluació d’habilitats (ABAS): l’ABAS–II és un instrument per a l’avaluació de la
conducta adaptativa des del naixement fins als 89 anys, una avaluació completa de les
habilitats funcionals diàries en diferents àrees o contextos.

• Inventari per a la planificació de serveis i la programació individual (ICAP): eina vàlida com a
avaluació inicial de necessitats.

• RAI-NH: és un instrument que ajuda a adquirir informacions precises sobre les capacitats
generals i necessitats dels usuaris de centres assistencials.

La informació s’estructura en tres eixos bàsics:

• Biografia i identitat personal: història personal i familiar, creences, etc.

• Projecte de vida actual: interessos, valors, expectatives de futur i vida, etc.

• Capacitats i competències per a la gestió de la seva vida.

Un cop obtinguda tota la informació, cal fer-ne la valoració i redactar un informe:

1. Valoració de la informació: una vegada s’ha recollit la informació que
ajudi a perfilar com és la persona des d’una perspectiva integral, cal fer una
anàlisi i valoració de la informació obtinguda per tal de comprendre l’estat
i la situació de la persona usuària pel que fa a les capacitats, recursos, etc.
A continuació, es redactarà l’informe de valoració.

2. Informe de valoració: aquest informe permetrà fer una correcta detecció
de necessitats i potencialitats de la persona. Per això, se’n sospesaran els
punts forts i punts febles, les necessitats o mancances, capacitats, interessos,
suports, possibilitats de realització d’activitats en funció de l’estat de salut
o de dependència, etc.
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A partir de la detecció de les necessitats, s’establiran les diferents intervencions.
És imprescindible que en l’elaboració hi participin tots els tècnics que treballen de
manera multidisciplinària i que cadascun hi aporti la perspectiva del seu vessant
professional (psicològic, social, mèdic, etc.), així com de l’usuari, i, si escau, de
la seva família o persones de referència. El model ha de ser el que tingui establert
el mateix centre, presumiblement en algun programa informàtic, però també pot
ser en paper.

Disseny de les actuacions

El disseny de la intervenció s’organitza en els següents processos:

• L’establiment dels objectius.

• El disseny de les activitats per aconseguir aquests objectius i l’establiment
dels recursos humans i tècnics.

Són els continguts mínims que qualsevol pla d’atenció individual ha de tenir.

Establiment dels objectius
Darrere de cada actuació o intervenció hi ha una intencionalitat, alguna cosa que es
pretén aconseguir: això són els objectius. Són els que marquen, doncs, l’essència
del que es fa i, per tant, cal saber plasmar-los de la manera més adequada possible.

Per a la redacció d’objectius és important tenir en compte els criteris següents
(Mille 2015, Yela 2003):

1. Els objectius han de ser:

• Coherents: han d’estar d’acord amb la missió i les finalitats de l’entitat
d’on surt el projecte.

• Viables i realistes: que es puguin portar a terme.

• Motivadors: orientats sempre cap a l’acció real i pràctica.

• Avaluables: és a dir, que es puguin mesurar per saber si s’han assolit
o no.

2. Sempre comencen amb un verb en infinitiu. Aquest infinitiu no ha de ser
compost, és a dir, no diem saber interpretar sinó interpretar.

3. L’estructura bàsica d’un objectiu és una oració enunciativa simple amb
aquests elements: verb en infinitiu + complement directe + complement
circumstancial (infinitiu + CD + CC).

4. Els objectius tenen tres nivells de concreció: objectius generals, específics i
operatius. Aquests tres nivells han de ser coherents. Per representar aquesta
coherència cal codificar els objectius de la manera següent:

• 1. Objectiu general
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• 1.1. Objectiu específic

• 1.1.1. Objectiu operatiu 1

• 1.1.2. Objectiu operatiu 2

• 1.2. Objectiu específic

• 1.2.1. Objectiu operatiu 1

• 1.2.2. Objectiu operatiu 2

5. Cada objectiu ha de ser concretat com a mínim per un objectiu del nivell
de concreció posterior. Per tant, si d’inici ja s’estableixen molts objectius
generals, després és possible que el nombre d’objectius operatius no sigui
realista i viable d’assolir i d’avaluar.

Les característiques de cada un dels nivells de concreció dels objectius són les
següents:

1. Objectius generals:

• Expressen el propòsit central del projecte o la declaració d’intencions
del projecte.

• No indiquen resultats concrets, sinó els efectes generals que es volen
assolir amb el projecte.

• Poden admetre diverses interpretacions i no fan referència a una acció
mesurable directament per mitjà d’indicadors.

2. Objectius específics:

• Han de ser coherents amb els objectius generals, dels quals deriven.

• Assenyalen els passos que cal fer per assolir els objectius generals.
Han de tenir una lògica de seqüència entre ells i respecte al general,
però no són un resum de les fases de l’activitat.

• Expressen un nivell més gran de concreció, tot i que encara no
expliciten conductes o accions directament mesurables per mitjà d’in-
dicadors.

• Han d’estar redactats en infinitiu.

• Cada verb que expressa l’objectiu fa referència a una conducta; per
tant, cada objectiu específic només pot contenir un infinitiu en la seva
redacció que no sigui compost.

• Han d’adreçar-se als usuaris del projecte. En aquest sentit, a l’hora de
redactar-los pot ajudar pensar que han de donar resposta a la premissa:
“L’usuari ha de ser capaç de...”.

3. Objectius operatius:

• Desenvolupen i concreten els objectius específics.

• Han d’estar redactats en infinitiu.

• Cada verb fa referència a una conducta, per tant, cada objectiu operatiu
només pot contenir un infinitiu en la seva redacció que no sigui
compost.
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• Només admeten una interpretació; és a dir, si diferents persones els
llegeixen, han d’entendre el mateix.

• Han de ser avaluables, és a dir, observables i mesurables per mitjà
d’indicadors.

• Han d’adreçar-se als usuaris del projecte. En aquest sentit, a l’hora de
redactar-los pot ajudar pensar que han de donar resposta a la premissa:
“L’usuari ha de ser capaç de...”.

En una unitat de convivència s’utilitzen objectius específics i objectius operatius,
ja que s’esperen resultats concrets de la persona. Si només hi ha una casella
d’objectius, sense concretar si són d’un tipus o d’un altre, ens decantarem per
redactar objectius operatius. Amb molta probabilitat, els que hagi de redactar el
tècnic o la tècnica en integració social (TIS) estaran relacionats amb els àmbits
de l’autodeterminació de la persona, la vida quotidiana, la gestió de la llar, la
convivència, l’oci o la integració en la societat. A continuació n’exposem un
exemple:

Exemple de redacció d’objectius

Objectiu específic:

Relacionar-se de manera positiva amb la resta de residents.

Objectius operatius:

• Comptar amb amics o amigues de confiança.

• Establir llaços relacionals amb els companys amb qui comparteix activitats.

• Evitar situacions de conflicte.

• Resoldre conflictes, en el cas que se’n produeixin.

Com es pot observar, els objectius operatius concreten els objectius específics.

Tots els objectius anteriors són coherents, viables i realistes, motivadors i avaluables. Per
exemple, podrem avaluar si evita situacions de conflicte observant les interaccions entre
els residents.

En el moment d’elaboració del PAI cal incloure indicadors que facilitin la tasca
d’avaluació. A més a més, es poden utilitzar altres tècniques, com una graella de
puntuació, un qüestionari de satisfacció, un redactat per part de l’usuari sobre la
seva vivència durant l’etapa, etc.

Disseny de les activitats
Posteriorment, cal dur a terme les actualitzacions necessàries per a l’assoliment
d’objectius. L’article 18.4 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del
Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, estableix el
següent:

Article 18.4 del Decret 284/1996

“Tots els serveis de centres residencials i centres de dia per a gent gran i per a persones
amb disminució hauran de disposar, amb l’objectiu de prevenir el deteriorament i mantenir
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les aptituds, d’un programa anual d’activitats en les àrees funcional, cognitiva, motora,
emocional i de participació comunitària, en relació amb l’usuari, així com el calendari,
mètodes i tècniques d’execució i sistemes d’avaluació.”

Per aconseguir els objectius, caldrà fixar activitats no únicament en els centres
residencials per a gent gran i per a persones amb discapacitat, com exposa el decret
esmentat, sinó també en tots els equipaments residencials, i el format variarà en
funció de les necessitats de cada col·lectiu.

Les activitats que es plantegen van més enllà de l’entreteniment: tenen una finalitat
concreta. Qualsevol activitat pot implicar al mateix temps molts objectius. Per
exemple, darrere d’una activitat tan simple com jugar al parxís podrien perseguir-
se diferents objectius: passar una estona divertida, aconseguir cohesió de grup,
mantenir capacitats cognitives, etc. Per tant, és important que primer fixem els
objectius i després les activitats, en aquest ordre. Així doncs, quan es realitzin
les activitats, sempre hem de tenir present quins objectius perseguim. Continuant
amb l’exemple del parxís, no n’hi haurà prou de fer l’activitat i considerar que
“al PAI hi posa que els dimecres juguin una hora al parxís i ho han fet, per tant,
objectiu aconseguit”, sinó que si el que es pretén aconseguir és una cohesió de
grup, caldrà encaminar el joc envers el bon tracte entre els participants, observar
si hi ha rialles i bon humor, fomentar l’esperit de companyonia, etc. Si a més a
més s’aconsegueixen altres efectes positius, millor, però mai hem de perdre de
vista els objectius que estan marcats en el PAI.

A continuació, s’exposen el tipus d’activitats que es poden plantejar, des del
punt de vista de la intencionalitat, juntament amb exemples de les que es poden
proposar en unitats de convivència:

• Preventives: amb la finalitat de mantenir les capacitats i d’evitar l’aparició
de limitacions, patologies o que aquestes s’agreugin. Per exemple: activitats
esportives (natació, caminar, gimnàstica, etc.), activitats d’estimulació
cognitiva (ordenar seqüències, fer mots encreuats, sopes de lletres, etc.),
xerrades de sensibilització i conscienciació, etc.

• Educatives: ofereixen eines o mitjans per capacitar les persones perquè
adquireixin coneixements i/o habilitats en aquells aspectes en els quals hi
hagi mancances. Per exemple: taller de cuina, ensenyar a fer les tasques de
la llar, entrenament per a una entrevista laboral, etc.

• Assistencials: supleixen la persona en allò que ella no pot fer per ella
mateixa per motius de malaltia o discapacitat, principalment, i també
presten tractament o cures. Per exemple: donar-li els àpats, passejar-la amb
la seva cadira de rodes, fer-li les cures diàries, dutxar-la, etc.

• Rehabilitadores: intervenen per recuperar algun tipus d’habilitat física o
mental que s’havia perdut per diferents motius. Per exemple: les activitats
d’estimulació cognitiva (ordenar seqüències, fer mots encreuats, sopes
de lletres, etc.) esmentades anteriorment també poden tenir una funció
rehabilitadora; exercicis físics conduïts per un fisioterapeuta, reentrenament
d’activitats bàsiques de la vida diària (ABVD), etc.
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En alguns PAI, a l’apartat
d’activitats hi trobem les

accions, que són més
simples des del punt de

vista organitzatiu. Per
exemple, si en un CRAE es

marca com a objectiu,
respecte a un infant,

“augmentar l’autoestima”,
una acció podria ser: “Cada

vegada que tingui un
comportament positiu, els
educadors li ho reforçaran

(amb gestos com un
somriure o de manera

verbal)”. Com es pot
observar amb l’exemple,
l’acció no requereix una

planificació com l’activitat.

Les activitats plantejades en un PAI, en funció de la localització on es duen a
terme, poden ser:

• Internes: es realitzen en el centre; se’n responsabilitzen els professionals
que hi treballen, que seran els que generalment les duran a terme, tot i que
també es poden contractar els serveis de personal extern. També es poden
proposar activitats en què col·laborin familiars, voluntaris, entitats, etc. En
unitats de convivència amb més volum de persones, com les residències de
gent gran, el centre estableix activitats grupals (gimnàstica, activitats d’oci,
activitats d’estimulació cognitiva, etc.), en un horari prefixat.

En unitats de convivència amb un nombre reduït de persones, la tendència
és fer la major part d’activitats fora de la llar i dintre es plantejarien les
més lligades a l’organització de la llar i a la utilització del temps d’oci entre
els membres, sense perjudici d’organitzar totes aquelles que es considerin
oportunes (per exemple, una activitat que es pugui anomenar “l’hora dels
deures” en un CRAE, on els escolars facin els deures i els educadors ho
supervisin).

• Externes: els usuaris utilitzen recursos de la zona (població, barri...) per
fer les activitats. Aquest tipus d’activitats són molt aconsellables perquè
afavoreixen l’enfortiment de la xarxa de relacions i la inserció social. És
important coordinar-se amb els agents que les duguin a terme perquè la
consecució d’objectius estigui en consonància.

Si bé en el PAI s’esmentaran les activitats que es faran, cadascuna hauria de tenir
la seva fitxa corresponent (actualment informatitzada), on haurien de constar els
següents apartats, que responen a unes determinades preguntes:

• Nom de l’activitat.

• Objectius: què es vol aconseguir?

• Persones a qui està destinada: a qui s’adreça?

• Professional/s que hi intervenen: qui se n’encarrega?

• Metodologia (desenvolupament i tècniques): com es duu a terme?

• Material: què es necessita per dur-la a terme?

• Temporització (calendari i horari): quan es duu a terme?

• Avaluació: com es valora?

Podeu veure un model de fitxa a la figura 2.1.
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Figura 2.1. Model de fitxa d’activitat

Allò que en el PAI s’ha establert que es farà, s’ha de dur a terme. Si bé es treballa de
manera interdisciplinària, cal que per a cada actuació hi hagi algun responsable
que se’n responsabilitzi (cosa que constarà de manera escrita en el document),
perquè, si no, podria succeir que allò que se suposa que s’ha de fer entre tots
després no ho fa ningú. En aquest sentit, caldrà que hi hagi registres específics i
suficients, amb dades rellevants per a la posterior valoració, anàlisi o simplement
la constància de la seva execució.

En aquesta fase, de vegades caldrà ser flexible, quan les circumstàncies i el sentit
comú ho indiquin: el PAI és un instrument per facilitar la intervenció amb la
persona i que cal seguir en la mesura del possible, però hi pot haver imprevistos
o circumstàncies que aconsellin saltar-se’n algun aspecte o canviar el que s’hagi
predeterminat. Sempre que sigui per al bé de la persona i de manera consensuada
entre l’equip professional, es pot canviar i inclús anar readaptant i reformulant, si
cal.

Generalment s’elabora el PAI per una banda i, per una altra, les fitxes d’activitats
(que acaben de completar la informació). També es pot optar per incorporar
les fitxes al PAI, però això suposaria un document molt llarg i feixuc. Amb la
informàtica aquesta qüestió queda resolta, de manera que marcant un botó pot
aparèixer la fitxa de l’activitat.
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Un PAI pot variar en funció de les necessitats del centre i, especialment, de la
persona usuària. Per exemple, pot incidir més en l’aspecte mèdic o en l’aspecte
funcional si es refereix a persones amb dependència o, en canvi, si es tracta de
menors, tindrà més pes l’aspecte educatiu. Per aquest motiu, hi haurà apartats
diferents entre els diversos PAI.

Generalment, el PAI s’elabora perquè tingui una aplicació d’un any, i després
s’avalua per poder replantejar-lo en funció dels canvis esdevinguts. Tot i això,
hi ha d’haver flexibilitat per poder fer-hi modificacions dintre del període, si és
necessari.

Avaluació del pla

En un pla d’atenció individualitzat, cal fer una avaluació periòdica de tot el procés
a partir de la comprovació dels objectius definits i, posteriorment, plantejar-hi els
reajustaments necessaris. Les readaptacions que hi pot haver en un PAI responen
a una avaluació contínua del cas. És a dir, es valora que la situació és diferent
de la prevista i es fan els canvis necessaris per adaptar-se a la nova situació. Però
també existeix una fase pròpiament dita de l’avaluació al final del procés, quan es
considerarà que el PAI queda completat; es produirà en finalitzar el primer any.

La revisió del PAI s’ha de fer com a mínim un cop l’any o sempre que requereixi
una modificació dels objectius plantejats davant una variació significativa de la
situació de la persona usuària. S’utilitzaran els mètodes d’avaluació que s’hagin
establert en el mateix PAI (indicadors d’avaluació, graelles, qüestionaris, etc.).

En l’avaluació hi hauria d’haver aportació per part de la persona usuària i de
tot l’equip professional. També se’n poden fer partícips el voluntariat que tingui
vinculació amb la persona i la seva família (si hi està implicada o té relació amb el
centre). A més a més, si fos possible, podrien acabar de completar la informació
part de la xarxa social amb la qual es relaciona la persona i professionals d’altres
serveis. Com més completa sigui la informació, més possibilitats de readaptar el
PAI per a l’any vinent.

El diagrama del procés d’intervenció es pot veure a la figura 2.2.

Figura 2.2. Diagrama del procés d’intervenció
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2.3.3 L’equip multidisciplinari

La interdisciplinarietat de tot el procés d’un PAI comporta la coordinació i el
treball en equip. Amb la finalitat de donar a la persona usuària una atenció integral,
personalitzada i de qualitat, i també en el moment d’elaborar el PAI, és important
la coordinació i el treball en equip. No n’hi ha prou amb la simple coexistència de
les diferents àrees professionals.

La metodologia de treball s’ha de basar en la comunicació i l’aportació d’in-
formació i opinions orientades a l’objectiu d’oferir una assistència integral i
individualitzada amb actuacions diferenciades i prioritzades d’acord amb les
necessitats i potencialitats de la persona atesa. S’ha de treballar establint reunions
periòdiques de planificació i seguiment dels plans de treball, i la composició de
l’equip de treball ha de garantir que tots els àmbits d’atenció a cada usuari estan
representats.

Sense deixar de banda aquest equip de treball multidisciplinari, cada persona
usuària ha de disposar d’una persona de referència que ha de conèixer tots els
detalls del seu PAI.

Tanmateix, la bona pràctica professional abasta tant la capacitat tècnica com
l’actitud empàtica de proximitat i ajut.

2.4 El pla individual de vida independent (PIVI)

Podem definir el PIVI com el PAI dissenyat prioritàriament per la persona que
rep l’atenció, la qual pot demanar orientació i assessorament tècnic mitjançant
l’oficina de vida independent. Els objectius del PIVI són assegurar la igualtat de la
persona mitjançant el control de la seva pròpia assistència i proporcionar-li suport
personal per a la realització de tasques que no pot dur a terme per si mateixa.

Característiques del PIVI

• L’usuari analitza les seves necessitats.

• És flexible.

• Permet utilitzar l’assistència personal fora del domicili.

• Deixa per escrit què i quanta ajuda necessitarà, i quan i qui la hi proporcionarà.

Les tasques que es preveuen al PIVI abasten diferents àmbits i es pactaran
prèviament amb l’assistent personal. Les tasques poden variar depenent de la
situació en la qual es trobi la persona a la qual es presta el servei, es defineixen
en funció de les diferències funcionals de la persona i són sempre prèviament
pactades per ambdues parts. Les més usuals són:
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• Tasques personals: són totes aquelles relacionades directament amb les
persones (higiene, afaitat, depilat, ajut en el vestit, ajut a la ingesta, llevar-se
del llit i posar-se al llit, ajut amb les necessitats fisiològiques, preparació
i presa de medicaments, atendre el telèfon, prendre notes, passar pàgines,
etc.).

• Tasques de la llar: les que es fan a la llar, com ara neteja de la llar, fer llits,
endreçar roba, fer servir electrodomèstics, fer el menjar o atendre mascotes
i plantes.

• Tasques d’acompanyament: es tracta d’acompanyar la persona usuària a
casa seva, a la feina, al carrer, etc., ja sigui per gestionar papers, anar al banc
o a la compra, viatges, activitats d’oci i temps de vacances.

• Tasques de planificació del dia a dia i ajut a la presa de decisions.

• Tasques de comunicació: es refereixen tant a la interpretació en llengua
de signes per a persones amb diversitat funcional auditiva com a la inter-
pretació dels diferents sistemes alternatius de comunicació que de vegades
utilitzen persones amb limitacions en la comunicació (per exemple, algunes
persones amb paràlisi cerebral).

El primer pas s’inicia amb la demanda de la persona amb diversitat funcional
que compleix els requisits per sol·licitar el servei, o bé a través d’un assistent
social o d’una oficina de vida independent. Es valorarà la idoneïtat del servei
per a la persona que el demana, i si la valoració és positiva, comença un procés
d’orientació a la persona per a l’elaboració del PIVI a la seva mida, tant pel que
fa a les necessitats que desitja cobrir com a la intensitat del servei.

La gestió del PIVI per a la persona usuària implica:

• Ser la responsable del procés de selecció i contractació de l’assistent
personal.

• Establir les tasques i horaris de realització.

• Familiaritzar l’assistent personal en la realització de les activitats i tasques
que ha de fer.

• Efectuar o donar el vistiplau dels pagaments, i també donar per finalitzada
la relació si l’assistent no respon al perfil que es demana, sempre respectant
allò que estableix el contracte i d’acord amb l’Estatut dels Treballadors.

Pel que fa a l’estructura del PIVI, és molt semblant al pla d’atenció individualit-
zat. El contingut base que ha de contenir és:

• Dades personals de la persona per a la qual s’elabora.

• Dades i descripció del domicili quant a barreres arquitectòniques i altres
condicions de l’habitatge.
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• Activitats: cal fer referència a les activitats de la persona (estudis, feina,
esports, oci) i a altres activitats que vol fer en un futur immediat, indicant
en quines tasques caldria la participació de l’assistent i de quina manera hi
participaria.

• Descripció de les necessitats que ha de cobrir l’assistent personal en els
diferents grups d’activitats: activitats bàsiques de la vida diària (ABVD),
activitats instrumentals de la vida diària (AIVD), activitats de la vida diària
avançades (AVDA) i altres.

• Recursos humans, tècnics i econòmics de suport.

• Descripció temporal i horària de la tasca de l’assistent, que en concreti la
jornada laboral i també els dies festius.

Classificació de les activitats de la vida diària

Les activitats de la vida diària abasten totes aquelles actuacions que una persona duu
a terme habitualment per continuar endavant amb la seva vida. En funció del grau
d’autonomia s’estableixen tres categories:

• Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD): aquesta categoria integra totes aquelles
activitats imprescindibles per viure, com ara menjar, vestit, higiene o desplaçaments.

• Activitats instrumentals de la vida diària (AIVD): tenen un grau de complexitat més elevat,
per la qual cosa la persona necessita més autonomia per executar-les. Alguns exemples són
llegir i escriure, utilitzar els transports, cuinar, parlar per telèfon o comunicar-se.

• Activitats de la vida diària avançades (AVDA): són conductes més elaborades o complexes
que tenen a veure amb l’estil de vida i permeten a la persona gaudir d’una bona qualitat de
vida. Alguns exemples són viatjar o practicar aficions, l’esport, activitats laborals, l’estudi o la
participació social.

2.4.1 L’assistent personal

L’assistent personal és una persona que ajuda a desenvolupar la vida a una altra
persona.

L’assistent personal és la persona que realitza o ajuda a realitzar les tasques
de la vida diària a una altra persona que per la seva situació, sigui per una
diversitat funcional o per altres motius, no pot dur-les a terme per si mateixa.

Per dur a terme les tasques que li són pròpies, l’assistent personal ha d’estar
motivat i comptar amb la capacitat suficient per realitzar-les. A més a més, cal
que disposi d’un bon repertori d’habilitats i qualitats personals que l’ajudaran a
desenvolupar la seva feina:

• Responsabilitat en totes les tasques i actuacions encomanades.

• Sensibilitat i delicadesa envers la persona i la seva situació.
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• Empatia, disposició a posar-se en el lloc de l’altre.

• Consideració i respecte per la persona i la seva intimitat, seguint els seus
desitjos i indicacions i sense criticar les seves decisions encara que no hi
estiguem d’acord.

• Serenitat davant de situacions desagradables i conflictives.

A més, els assistents personals han de tenir bones habilitats comunicatives:

• Facilitar la comunicació verbal i no verbal amb la persona usuària, iniciant
o seguint converses que mantinguin l’interès.

• Expressar de forma raonada els sentiments, tant els positius com els
negatius, així com fer i acceptar compliments.

• Estar disposats a acceptar les crítiques fonamentades o constructives i a
rebutjar les que no ho siguin.

• Acceptar els seus errors i disculpar-se si és el cas.

Recomanacions per a la relació entre l’assistent personal i l’usuari

• La relació entre l’assistent i l’usuari és laboral i jeràrquica (cap-subaltern) i la persona usuària
és la que adquireix el rol de cap; per tant, ha d’estar regulada sempre a través d’un contracte
legal.

• Tot i que ha de ser cordial, no és una relació d’amistat ni tampoc és un suport psicològic,
afectiu o emocional. Tant l’assistent personal com la persona usuària han de tenir molt clar
quin és el rol de cadascun.

• L’assistència personal ha de ser autogestionada. L’usuari ha de tenir el control directe sobre
el servei i la capacitat d’elecció en tots els seus detalls és de l’usuari.

Cal tenir en compte que els límits de la relació i els rols han de ser clars. Una
relació molt estreta pot implicar una barreja entre els rols laborals i personals,
i afavorir un major nombre d’incidències (incompliment d’horaris, funcions,
acords, etc.). No existeix una recepta per gestionar la relació. L’equilibri entre
la relació entre l’assistent personal i la persona beneficiària forma part d’un
procés d’aprenentatge. En aquest sentit, hi ha grups per fomentar el suport entre
iguals amb possibilitats de reunions grupals d’usuaris i d’assistents personals per
fomentar l’intercanvi d’experiències i el suport entre iguals.

2.5 La intervenció grupal

La intervenció envers els membres d’una unitat de convivència a nivell de grup
pot ser molt variada, depenent del tipus de centre, dels serveis que aquest ofereixi,
del nombre d’usuaris, etc. Per al disseny de la intervenció grupal no existeix una
eina clau (com pot ser el PAI en les intervencions individuals), però en funció
del tipus d’intervenció es poden utilitzar diferents eines. A continuació s’exposen
alguns exemples d’intervenció grupal en una unitat de convivència:
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• Repartiment de les tasques de la llar: la gestió domèstica ha de distribuir-
se de manera equitativa en funció del que cada membre pugui aportar.
Per això, cal fer reunions per organitzar les tasques i també que puguin
expressar opinions i propostes respecte al funcionament d’aquest sistema.
Cal elaborar un document, per exemple un quadrant, on constin les tasques
i qui les durà a terme.

• Tallers formatius en els quals tots o part dels membres del centre puguin
adquirir habilitats diverses, com aprendre a cuinar o a cosir botons, a cuidar
les plantes, etc.

• Organització d’activitats d’oci dintre del centre: a l’interior del centre
es pot disposar d’un espai per a aquestes activitats. També es poden establir
uns horaris i unes normes per evitar conflictes. Per exemple, la televisió es
veurà a la nit, al menjador, després d’haver recollit el sopar, haver-se rentat
les dents i posat el pijama. Potser hi ha un grup que participa d’aquest oci
i altres prefereixen la lectura o anar a una altra sala a jugar a cartes, per
exemple.

• Organització d’activitats fora del centre: mobilitzar un grup de persones
no és una tasca senzilla, perquè s’han de tenir presents molts factors, com
el grau d’autonomia o salut dels membres de la llar, la ràtio professional/u-
suaris, els mitjans de transport als quals es pot accedir, el pressupost de què
es disposi, etc. Cal seguir el criteri d’utilització de serveis comunitaris (la
biblioteca, la piscina municipal, el gimnàs del barri, etc.) sempre que sigui
possible, abans que crear-ne de propis. D’aquesta manera, s’afavoreix la
xarxa de relacions i la conscienciació social envers el col·lectiu.

• Reunions assembleàries: periòdicament cal fer reunions on es puguin
exposar els aspectes positius i els que poden millorar, tant de l’organització
al centre com de les relacions entre els companys, en les quals es permet
que els usuaris puguin fer propostes i peticions als professionals o entre
ells mateixos. Caldria redactar una acta o, com a mínim, anotar els acords
presos, per dur-ne un seguiment. L’ideal seria que se’n poguessin encarregar
ells mateixos, cosa que facilitaria la seva implicació en els propis processos
de convivència i els augmentaria el sentiment d’autonomia.

És necessari que el tècnic en integració social, com a professional d’atenció directa
a les persones, domini tècniques de dinamització grupal, de gestió de conflictes,
d’habilitats socials i de gestió de l’oci; d’aquesta manera, serà més resolutiu i
competent en la tasca exercida en les unitats de convivència.

2.6 Tècniques específiques en la intervenció

Les estratègies i tècniques que s’utilitzin en la intervenció dependran de molts fac-
tors: del tipus d’allotjament, l’estat de salut o grau d’autonomia dels components
del centre i les característiques pròpies del col·lectiu al qual pertanyen, l’equip de
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En relació amb
l’entrevista, vegeu també
el punt “La relació d’ajut”.

professionals (varietat de disciplines i quantitat de professionals), etc. Tenint en
compte tots els factors esmentats, la intervenció respondrà a determinats models
teòrics i estratègies (com l’atenció assistencial versus l’atenció educativa, o la
planificació centrada en el servei versus la planificació centrada en la persona).

En la intervenció es poden utilitzar diverses tècniques. Escollir-ne una o una
altra dependrà de la situació, els objectius, la metodologia, etc. A continuació,
esmentarem les més utilitzades:

• L’entrevista: generalment, associem aquesta tècnica a un despatx, amb una
taula entre usuari i professional. En les unitats de convivència la relació és
molt directa, contínua i extensa en el temps. En termes generals, l’inte-
grador o integradora social tampoc disposarà d’un despatx amb una taula.
Tot i això, cal tenir en compte que l’objectiu prioritari de l’entrevista és
obtenir informació i establir interrelació. Per tant, la tècnica de l’entrevista
(saber plantejar preguntes, saber reformular la informació, saber reconduir
els temes, tenir clar què es pretén amb l’entrevista per arribar a un objectiu
concret, etc.) és aplicable en determinats moments del dia a dia en la
relació amb l’usuari. Tot i això, s’ha d’utilitzar només en aquells moments
en els quals hi hagi un propòsit concret, ja que si no la relació perdria
espontaneïtat.

• L’observació: la unitat de convivència és l’espai idoni per conèixer la
persona tal com és, ja que és on es mostra de manera natural. Les tècniques
d’observació poden ser molt útils per detectar canvis d’estat d’ànim, la
relació entre els companys del centre, quins són els millors moments per
motivar o fer propostes a l’usuari, etc.

• Tècniques documentals: generalment s’apliquen diverses tècniques docu-
mentals abans de l’ingrés de la persona al centre, com per exemple la història
social, l’informe social, el genograma, l’ecomapa, etc. Una vegada dintre
de la unitat de convivència es pot aplicar, a més a més del PAI, el registre,
que serà el document més utilitzat, ja que aporta informació molt valuosa
per dur el seguiment de la persona. El registre també permet compartir la
mateixa informació entre tot el personal professional, especialment en el
canvi de guàrdies i, d’altra banda, també pot aportar informació molt útil
per fer les avaluacions del cas.

També hi ha altres tècniques que es poden aplicar en una unitat de convivència,
però seran altres professionals els que les elaboraran, com per exemple les escales
(d’activitats de la vida diària, de qualitat de vida, de valoració funcional i cognitiva,
etc.) o el mapa de relacions, per plasmar de manera gràfica els membres de la
llar i que serveix per valorar amb més objectivitat situacions relacionals, com per
exemple el conflicte.

A més, es poden utilitzar tècniques de diferents temàtiques com la dinàmica de
grups, de l’oci i temps de lleure; de coaching i PNL (programació neurolingüís-
tica); de gestió de l’estrès (meditació, relaxació, visualitzacions). Cal que el
professional disposi de competències específiques en aquestes modalitats per dur-
les a terme de manera òptima en les unitats de convivència.
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Programes informàtics per gestionar els centres

La gestió dels centres, especialment les residències amb un considerable nombre de
persones ateses, pot ser molt més àgil i eficient amb programes informàtics específics.
Existeixen diferents empreses que ofereixen aquest servei. Per exemple:

• Programa de gestió de centres ResiPlus: es divideix en tres grans àrees: 1. Gestió
de residents (dades personals, història clínica, registres, elaboració i seguiment del PAI,
elaboració d’informes, etc.). 2. Gestió de personal (torns de treball, contractacions i control
d’altes i baixes, etc.). 3. Gestió administrativa (facturació, pagament de rebuts i cobraments,
etc.).

• ADD Informática: desenvolupa programari per a la gestió de centres de gent gran, de centres
de diversitat funcional, de centres de dia i de centres ocupacionals. Està dividit en diferents
àrees (mèdica, atenció directa, de personal tècnic, de proveïdors, econòmica, etc.) i en
cadascuna hi ha unes aplicacions concretes. Per exemple, a l’àrea d’usuaris, entre altres
aspectes, hi consten: història social, història de vida, valoració i pla d’atenció, etc.

Aquests són els més coneguts, però al mercat hi ha més opcions. L’integrador o integradora
social, al llarg de la seva tasca professional, és molt probable que hagi d’utilitzar aquest
tipus de programes informàtics, tot i que la seva funció vagi molt lligada a la relació directa
i escassament burocràtica.

2.7 Pautes d’intervenció directa del tècnic en intervenció social

Una característica de la professió de l’integrador o integradora social és que
treballa de manera molt directa amb l’usuari, la interacció és constant. És per
això que la relació d’ajut i tenir habilitats socials és molt útil per a la intervenció
directa.

2.7.1 La relació d’ajut

La relació d’ajut és aquella mitjançant la qual una primera persona (professional)
proporciona eines a una altra (usuària) perquè pugui entrar en un procés que li
permeti extreure els propis recursos personals per afrontar conflictes i esdevenir
més autònoma.

Bermejo (1996) entén que la relació d’ajut ha de considerar la persona de manera
holística, és a dir, en totes les seves dimensions, que serien les següents: emotiva,
intel·lectual, social, espiritual-religiosa i corporal.

“L’objectiu de la consideració global de la persona és sostenir-la en els moments de
crisi, ajudar-la a sortir de l’estat d’angoixa, a viure-la en clau de relació, o a superar la
culpa, l’aïllament, l’alienació, per conduir-la a la seva pròpia realització amb el màxim de
potencialitats de cadascuna de les seves dimensions.”

J. C. Bermejo (1996). Apuntes de relación de ayuda (pàg. 24).

També considera que, per promoure el canvi en l’ajudat, les actituds de l’ajudant
són tan o més importants que els coneixements tècnics. A continuació, farem una
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El locus de control és un
tret de personalitat proposat

per Rotter i Murly. Es
defineix com la manera com
un subjecte percep l’origen
dels esdeveniments i el seu
comportament. En el locus

intern els esdeveniments
són conseqüència de les

seves accions, és a dir,
l’individu controla la seva
vida. En el locus extern,

els esdeveniments són
conseqüència de l’atzar i,

per tant, són incontrolables.

breu exposició d’actituds i habilitats que Bermejo considera necessàries. Així,
tres actituds bàsiques serien:

• Actitud empàtica: comprensió per captar l’experiència aliena i per fer un
retorn perquè l’altre se senti comprès.

• Acceptació incondicional: confiança i consideració positiva, absència de
judici moralitzant, acollida dels sentiments i cordialitat en el tracte.

• Autenticitat o congruència: mostrar-se com un és, acceptant i mostrant els
propis sentiments.

I les habilitats més importants, segons Bermejo (1996), serien:

• Escolta activa: atenció plena a allò que diu i expressa la persona, evitant
pensaments propis, prejudicis i respostes preestablertes. Suposa “buidar-se”
d’un mateix per centrar-se en les veritables necessitats de l’ajudat.

• Resposta empàtica: reformulació d’allò que l’ajudat comunica (verbal-
ment i de forma no verbal) per verificar si s’ha comprès bé.

• Personalització: posar èmfasi en el locus de control intern, és a dir, que la
persona se centri en ella mateixa com a capaç de dur el control de la seva
situació i no deixar-se portar per circumstàncies externes.

• Confrontació: suposa donar resposta al problema, un cop ha estat explorat.
Es poden oferir diferents alternatives o valorar avantatges i inconvenients o
decidir els primers passos per actuar.

• Altres: assertivitat, saber concretar i ser específic.

En una unitat de convivència, l’integrador/a social interactuarà de manera molt
estreta amb els seus membres. Aquests, com totes les persones, poden passar
per moments difícils. Aplicar les habilitats de relació d’ajuda i, especialment,
mostrar les actituds esmentades anteriorment, és molt útil per ajudar a produir
canvis positius en les persones. De tota manera, requereix una formació molt
específica, que aconsellem per a una excel·lent pràctica professional.

Exposem un exemple d’una situació que pot ocórrer en una llar de persones amb
discapacitat intel·lectual, en la qual intervé un integrador social. En el primer cas
es tracta d’una conversa que no aplica tècniques de la relació d’ajut, mentre que
en el segon cas sí que s’apliquen.

Exemple de conversa en què no s’aplica la relació d’ajut

Integrador social (IS): Hola, Maria. Què fas asseguda al sofà quan és hora de recollir la
taula?

Maria (M) [enfadada]: Ja estic cansada de ser sempre jo qui despara la taula... I la resta
estan fumant a la terrassa!

IS: Dona, no t’enfadis, que no n’hi ha per a tant!

M: I tant, que estic enfadada! Són uns barruts!
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IS: No diguis això dels teus companys. Et recordo que vam acordar que tu despararies la
taula i ells farien altres tasques.

M: Desparar taula és més pesat que escombrar i que treure la pols...

IS: N’estàs segura?

M: És clar que sí! A mes a més, després de dinar tinc ganes de descansar, no de fer feina!

IS: Cridant de males maneres no arreglaràs res, no creus?

M: I què vols que faci, si quan es van decidir les tasques ningú em va escoltar!

IS: I per què no hi vas insistir i vas fer valdre la teva opinió? En aquesta vida s’ha de lluitar
per defensar-se.

M: Són uns espavilats!

IS: No ets justa amb ells, ja que fan la seva feina quan els toca. No creus?

M: M’agrada més escombrar i treure la pols, no és just carregar-me per sempre una tasca
que no m’agrada.

IS: Doncs ves a parlar amb ells i planteja’ls que l’assignació de tasques sigui rotativa, així
hi haurà una repartició justa.

M: Sí, ara mateix aniré a dir-los que a la reunió setmanal plantejaré fer les tasques de
manera rotatòria.

Exemple de conversa en què s’aplica la relació d’ajut

IS: Hola, Maria. Què fas asseguda al sofà quan és hora de recollir la taula?

M [enfadada]: Ja estic cansada de ser sempre jo qui despara la taula... I la resta estan
fumant a la terrassa!

IS: Veig que estàs enfadada perquè a tu et toca desparar la taula i els teus companys
descansen.

M: I tant que estic enfadada! Són uns barruts!

IS: Creus que la teva tasca és més dura que la que els correspon a ells. És així?

M: Desparar taula és més pesat que escombrar i que treure la pols...

IS: Tu la consideres més pesada, no?

M: És clar que sí! A més a més, després de dinar tinc ganes de descansar, no de fer feina!

IS: És normal que et vingui de gust descansar una mica després de dinar. Davant d’aquesta
situació, has pensat fer alguna cosa?

M: I què vols que faci, si quan es van decidir les tasques ningú em va escoltar!

IS: Et va molestar que no et fessin cas...

M: Són uns espavilats!

IS: Creus que s’han aprofitat de tu...

M: M’agrada més escombrar i treure la pols, no és just carregar-me per sempre una tasca
que no m’agrada.

IS: I creus que podries fer-hi alguna cosa?

M: Sí, ara mateix aniré a dir-los que a la reunió setmanal plantejaré fer les tasques de
manera rotatòria.
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Com es pot observar, en el primer exemple la persona es pot sentir jutjada:
l’integrador o integradora social sembla que es posicioni en defensa dels companys
i, a més a més, suggereix el que ha de fer. En el segon exemple, el professional
fa un retorn dels sentiments de la Maria, sense donar-li la raó ni posar-se de part
dels seus companys. No li diu el que ha de fer, però l’ajuda a reflexionar.

2.7.2 Les habilitats socials

Les habilitats socials són aquelles competències personals que ens ajuden a
adaptar-nos a l’entorn social i ens faciliten les relacions amb les persones amb les
quals interactuem. En una unitat de convivència, on les interaccions interpersonals
són molt properes, cal posar en pràctica les habilitats socials de tots aquells que
en formen part, a fi d’aconseguir una relació tan positiva com sigui possible.

Una qüestió prioritària serà l’autoreflexió del mateix integrador social sobre
la utilització d’aquestes habilitats. Seria molt positiu que periòdicament fes una
valoració dels seus punts forts i punts febles, que fes un recordatori d’aquelles
tècniques que havia après i que potser ara té oblidades i que en l’actualitat li caldria
aplicar, que revisés situacions en què potser hauria pogut actuar d’una forma més
adequada... Tots som persones i ningú és infal·lible, per tant, és bo preveure
possibilitats de millora quan calgui, i també valorar quan les nostres respostes
han estat adequades. Aquesta autoavaluació permanent ens ajuda a créixer com a
professionals i com a persones. Les habilitats socials adquirides pel professional
poden ajudar a gestionar millor emocions i relacions amb els altres, en aquest cas,
els usuaris.

Un altre aspecte consisteix a detectar en els usuaris aquelles habilitats socials
que cal mantenir com a punts forts i aquelles altres que caldria reforçar o ensenyar.
Es poden promoure diferents actuacions en aquest sentit:

• Quan la persona actuï correctament, intervenir al moment a fi d’apreciar
la seva actuació. En canvi, si fer-li un comentari (positiu o negatiu) in
situ pogués violentar-la, és recomanable deixar-ho per a una altra ocasió
i posteriorment fer-l’hi en privat.

• Ajudar-la a descobrir els seus punts forts. De vegades, estan latents i ni les
mateixes persones en són conscients. Fer-los aflorar i posar-los en valor,
a més a més, pot augmentar la seva autoestima i apoderar-la per ser més
protagonista de la seva vida.

• Ensenyar-li a reconduir i transformar els punts febles, de manera positiva
i amb respecte, sempre que la persona sigui el principal membre actiu
d’aquest canvi.

El text següent expressa com l’empatia i l’assertivitat, dues habilitats socials molt
relacionades amb la intel·ligència emocional, representen un gran benefici per al
resident, la família d’aquest i el mateix professional:
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“Cal aplicar una generosa dosi d’empatia a totes les relacions amb els residents. Sovint els
pensaments més generalitzats entre les persones que treballen amb gent gran o persones
amb discapacitat psíquica són del tipus: “És que sembla que ho faci expressament”, “Ara no
vol fer aquest exercici per fer-me la punyeta”, “Em critica així perquè sap que em molesta”.
S’estableix una relació de motivació de les conductes dels residents que sempre s’acaben
amb un atac a les persones que en tenen cura. No és ben bé així. En realitat, la gent gran
o les persones amb trastorns cognitius fan o deixen de fer coses, hàbits o conductes per
aconseguir algun benefici per a ells mateixos, no per molestar els altres. Això no vol dir
que en actuar de determinada manera provoquin un perjudici a altres persones, com ara
les que treballen a la residència. És a dir, no actuen contra algú, sinó a favor seu. Per
tant, l’empatia és l’habilitat fonamental per aplicar en aquests casos i aconseguir així un
millor estat emocional. De fet, quan relacionem la conducta dels residents com un atac a
nosaltres, la nostra autoestima en surt perjudicada i les emocions que l’acompanyen són
de tristesa, frustració o ràbia. A més de l’empatia, l’altra gran habilitat que podem aplicar
és l’assertivitat, que ens permet dir que no, i dir que sí, en les contínues relacions amb
els residents. En temes d’higiene, dietes, hàbits, horaris i similars, ser assertiu és una
actitud molt professional i que ens permet estar bé amb nosaltres mateixos. Cal afegir
un altre avantatge, si actuem de manera emocionalment intel·ligent: la creació d’un clima
emocional favorable i relaxat que engreixa, suavitza i millora les nostres relacions amb els
residents. En un clima emocional d’aquest tipus és molt més fàcil comunicar-se, complir
les normes i hàbits, pactar canvis i aprofundir els lligams de confiança, fets necessaris per
a una relació de dependència, com, per exemple, en el cas del treball amb molta gent gran.
[...]

L’empatia també funciona tant amb els familiars com amb els residents. Les famílies no
actuen en contra de ningú, sinó a favor seu. Cal entendre els motius que fan que uns
familiars es comportin d’una manera o d’una altra. Darrere cada persona gran hi ha una
història, i aquesta història, que possiblement desconeixem, explica el model de relació
entre el resident i els seus parents. Recordem que l’empatia no implica estar-hi tu d’acord,
sinó simplement entendre els motius de l’altre i actuar d’acord amb aquesta comprensió.
La conducta assertiva és també una aplicació molt útil en les relacions amb els familiars.
Jo he de defensar els meus drets i dir les meves opinions professionals als familiars amb
respecte, però amb claredat. Cal expressar com estan les coses i informar, i al mateix
temps demanar la seva col·laboració, acceptant que els familiars poden negar-s’hi. També
l’assertivitat és un bon recurs davant les crítiques, acceptant les que siguin certes i negant
aquelles que nosaltres sabem que no ho són. Sempre cal tenir present que els familiars
actuen a favor dels seus interessos i dels interessos dels residents, encara que a nosaltres
ens sembli que no és així.”

M. Güell Barceló (2010). Intel·ligència emocional en l’atenció a persones en centres

residencials (pàg. 68-69).

Aspectes que afavoreixen la convivència en un centre

• Nombre de normes ajustat i coherent. L’existència de moltes normes no ajuda a una millor
convivència.

• Les normes de convivència han de fer-se amb la participació i el consens de les persones
implicades i els professionals, si escau.

• Prioritzar un ambient acollidor, que transmeti sensació de llar.

• Respectar la capacitat de les persones per triar què fer, on i amb qui estar. No s’ha de forçar
una convivència obligada.

• Combinar espais d’ús privat amb espais compartits i activitats en grup.

• Buscar activitats que ajunten les persones que tenen aficions comunes.

• Afavorir el contacte o la presència de persones que viuen al centre evitant la sensació d’estar
veient sempre les mateixes persones.

• L’actitud cordial, agradable, positiva i relaxada dels professionals. Els professionals són els
que en major mesura creen un ambient adequat.

• Crear moments de complicitat amb humor i rialles compartides.
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2.8 Les relacions socials i familiars

Tot i que el nucli primer de relacions entre els individus és la família, també
les amistats, el veïnat o les persones conegudes del barri enriqueixen l’entorn de
l’individu i, per tant, milloren la vida de les persones. És fonamental tenir cura
de l’entorn familiar i social i afavorir les noves relacions. En aquest sentit, és
imprescindible incloure aquest àmbit en el disseny i elaboració del PAI i buscar
estratègies per afavorir i enriquir la vida social de l’usuari.

2.8.1 La relació amb les famílies

Per a la majoria de persones, la família és el seu principal suport. Per tant, en el
procés de disseny, elaboració i implementació del PAI i en el desenvolupament de
les diferents tasques, cal buscar i afavorir-ne la participació, tant si la persona
continua compartint la llar familiar com si assisteix a un centre de dia o viu
en algun altre tipus d’unitat convivencial. Cal que siguem facilitadors del
manteniment de les relacions familiars i de la participació de la família en la vida
de l’usuari.

La participació de les famílies

El tècnic en integració social ha de tenir present la participació de les famílies:

• Afavorint la relació amb les famílies, evitant que aquestes se sentin jutjades o recriminades.

• Sempre que la família i la persona usuària ho acceptin, possibilitant que els familiars prenguin
part en l’atenció.

• Orientant i mediant, des de la prudència, quan hi ha dificultats en la relació amb els familiars.

• Oferint un professional de referència amb el qual mantinguin una relació fluïda.

• Donant suport i orientant la família quan la persona ingressa en un centre. Pot ser un
moment difícil en el qual apareguin sentiments de culpa, inseguretats i inclús tensions entre
els familiars.

• Convidant-los a participar en les activitats.

• Disposant de recursos de participació com associacions de familiars, etc.

2.8.2 Les famílies com a suport a l’autodeterminació

Reconeixent la importància de les famílies, cal intentar que aquestes no ocupin
l’espai de decisió de la persona. Al contrari, cal buscar que siguin un suport per al
desenvolupament de l’autonomia i independència, remarcant la conveniència que
la persona controli la seva vida perquè així es genera benestar i augmenta la qualitat
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de vida. En el cas de persones que tinguin un deteriorament cognitiu important,
hem de transmetre a les famílies que la seva missió és representar-la, prendre les
decisions que ella hauria pres, posant-se en el seu lloc i decidint des dels valors
de la seva vida i preferències. No és senzill: cal ajudar les famílies i orientar-les
en aquesta elaboració, escoltant-les i compartint les nostres observacions.

De vegades, les relacions entre la persona usuària i la seva família no són fàcils.
Unes vegades, per manca d’ajustament a les expectatives que es tenien. Altres
vegades, perquè ja existia una relació complexa. Cal tenir en compte que, en
la història de les persones, els seus afectes i les relacions es construeixen o es
deterioren durant tota la vida. El nostre paper ha de ser escoltar, facilitar i en la
mesura del possible, mediar. Sense jutjar, sense prendre partit i buscar culpables.
Es tracta d’entendre les relacions dels uns i els altres i, si és possible, oferir
oportunitats de consens i trobada.

Algunes pautes per facilitar les relacions amb les famílies

• Estimular el contacte entre la persona usuària i la seva família, sempre que això no sigui
contraproduent o vagi en contra de la voluntat de la persona.

• No encoratjar recriminacions de qualsevol de les parts: cal escoltar i orientar des d’un
enfocament pràctic i positiu.

• Cercar activitats conjuntes entre l’usuari i la família que facilitin trobades agradables.

• Mediar en les dificultats en la relació entre la persona usuària i la seva família, ajustant
expectatives i afavorint la comprensió.

• Estimular la presència i col·laboració familiar, respectant el seu ritme, les seves decisions i el
seu grau d’implicació.

2.8.3 Altres relacions socials

Mantenir les amistats ajuda les persones a sentir-se millor. Conservar les relacions
que han format part de la seva vida, d’amistat o proximitat, fa que la persona senti
que continua connectada al món i, en concret, al seu món, i es contribueix que se
senti més estimada i més viva.

En el cas de les persones grans, progressivament es van perdent persones esti-
mades. Aquesta és una de les coses que a les persones grans els produeix més
tristesa. En aquests casos, és important escoltar des de l’empatia, deixant temps
per a l’evocació i posant de relleu que els bons records ens continuen acompanyant
tot i que la persona falti.

D’altra banda, cal animar els usuaris i facilitar que puguin conèixer altres persones
i potser trobar noves amistats.

Com afavorir el manteniment de les relacions socials

• Animar els usuaris a mantenir contacte amb les amistats i persones conegudes fent servir
mitjans diversos (telèfon, carta, internet...).
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• Aprofitar les oportunitats quotidianes per tal que reprenguin alguns contactes.

• Donar suport per tal que puguin visitar les seves amistats i segueixin amb les seves rutines
de caràcter social (centre social, parcs i altres llocs de trobada).

• Si viuen en un centre, facilitar que amistats i persones conegudes els visitin i coneguin on
viuen, acollir-les i fer tot el possible per tal que es trobin com a casa.

• Atendre als signes d’afinitat entre persones i afavorir que passin estones juntes.

• Respectar els ritmes i negatives de les persones a tenir companyia o no.

Tot i que en situacions de dependència augmenta el risc d’aïllament, necessitar
ajut no implica renunciar a noves relacions. Per tant, és important animar i donar
suport a establir noves relacions. Associar-se o assistir a centres socials o culturals
en els quals, a banda d’aprendre coses noves, es poden conèixer altres persones, és
una bona opció. Cal informar les persones sobre els recursos que tenen a l’abast i
animar-les, ja que de vegades costa trencar la rutina.

Relacionar-se amb persones d’edat i circumstàncies similars és positiu, ja que
permet compartir vivències i inquietuds comunes, però també és important
ampliar les oportunitats i facilitar la relació amb persones de diferents edats
o que viuen diverses circumstàncies. Joves, nens, associacions, grups amb
dificultats d’exclusió social, etc., aporten una mirada complementària de la vida.
Són contextos que faciliten l’intercanvi de vivències. Aquest tipus de trobades
són oportunitats per organitzar activitats que permeten desenvolupar diferents
capacitats personals, i fins i tot noves amistats.

Avantatges de participar en activitats amb altres grups

• Faciliten el coneixement mutu de noves realitats i, amb això, el creixement personal.

• Faciliten l’intercanvi de vivències.

• Contribueixen a trencar estereotips i eliminar temors.

• Ajuden a ampliar els contactes i possibles suports.

• Ajuden que la comunitat tingui una imatge més positiva i ajustada a la realitat dels usuaris.

• Afavoreixen el desenvolupament de recursos i capacitats personals.

2.8.4 Les relacions sexuals

Les persones necessitem expressar i rebre afecte. Una manera de demostrar aquest
afecte són les relacions sexuals, aquesta és una dimensió que forma part dels éssers
humans.

La sexualitat en les persones amb diversitat funcional i persones grans encara és
un tema tabú, no se’n parla. Hi ha qui encara pensa que els desitjos i necessitats
de caràcter sexual no tenen cabuda a la vida d’aquestes persones. La realitat és
que el desig sexual existeix en ells, tot i que la resposta i la manera de viure els
seus afectes i la seva sexualitat en alguns casos pot ser diferent. Cal respectar el
seu ritme i la seva manera d’estimar.
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Actuacions dels centres i els seus professionals per tal de respectar les necessitats
afectivosexuals

• Normalitzar, sensibilitzar, formar, augmentar la tolerància del centre, i en general de la
societat, en aquest àmbit.

• Guardar discreció i confidencialitat respecte a la intimitat de les persones.

• Mantenir el respecte. Evitar que les persones puguin sentir-se malament o ser ridiculitzades.

• Respectar i normalitzar les diferents orientacions sexuals.

• Protegir les persones indefenses de l’abús per part dels altres.

Actuacions dels centres i els seus professionals per protegir els usuaris de l’abús
per part dels altres

• Valorar la competència de la persona per acceptar les relacions afectivosexuals.

• Observar si la relació causa benestar a la persona.

• Prevenir les situacions d’abús.

• Si tenim dubtes, consultar-los a un comitè d’ètica assistencial.
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3. Seguiment de la intervenció en les unitats de convivència

La programació de la intervenció i el seu disseny es componen de diferents parts:

1. Coneixement del cas (valoració integral de la persona usuària).

2. Establiment d’una proposta de treball (PAI).

3. Implementació o execució del pla dissenyat.

4. Avaluació.

Si bé per a un professional d’atenció directa el més important és la intervenció,
cal tenir en compte que totes les etapes són imprescindibles perquè aquesta
intervenció sigui eficient. Sense conèixer la persona, la intervenció no seria
adequada; sense un pla de treball o una programació, no hi hauria uns objectius
clars, ni un ordre; sense una avaluació, desconeixeríem aquells elements o factors
que han estat efectius i aquells altres que caldria modificar, per tornar a plantejar
el cicle.

La fase d’avaluació necessita un seguiment, és a dir, que mentre s’executa es va
comprovant si es fa segons s’havia programat i, si cal, s’hi han d’ajustar canvis.
Com podem veure, el seguiment és indispensable.

3.1 El procés de supervisió i seguiment

La unitat de convivència és un recurs que dona resposta a les necessitats de les
persones, mitjançant programes i actuacions professionals. És un servei que
consta de diferents programes i activitats que queden reflectits en el PAI. És
imprescindible dur a terme una tasca de supervisió i seguiment de tots aquells
àmbits importants de la vida de la persona (sanitari, psicosocial i afectiu, d’oci,
etc.).

La supervisió suposa la revisió de les actuacions per tal de determinar la
correcta realització i l’adequació de les actuacions proposades i, per tant, el
correcte progrés de la tasca.

És freqüent que els termes supervisió i seguiment s’utilitzin com a sinònims.
Entrant en terreny tècnic, caldria establir matisos. Així, la supervisió consisteix
a analitzar si es duu a terme allò que estava programat mentre es porta a terme
la intervenció (d’un servei, projecte, activitats o PAI); per exemple, com es van
obtenint els resultats, si s’acompleixen els terminis, si la despesa es va ajustant al
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pressupost, etc. El seguiment fa referència al conjunt de tècniques que permeten
el control (documents, entrevistes, reunions, etc.). Dins del cicle de la planificació
(d’un servei, d’un programa, d’un projecte, d’unes activitats o d’un PAI), la
supervisió i seguiment se situen a la fase d’execució o implementació. Al mateix
temps, també van molt lligats a l’avaluació contínua.

La supervisió proporciona informació útil per:

• Analitzar el desenvolupament del projecte.

• Comprovar l’acompliment de les tasques establertes: si s’apliquen correctament i si es fan en
el moment correcte.

• Identificar possibles dificultats en l’aplicació del pla de treball.

• Determinar si la manera en la qual s’ha planificat el projecte és l’adequada.

• Comprovar la correcta evolució de l’usuari.

• Servir de punt d’inici per a noves actuacions o reajustaments.

Considerant la supervisió com un tipus d’avaluació, és necessària una planificació
prèvia, l’establiment d’uns protocols amb indicadors ajustats. Els recursos que
es fan servir per a la supervisió són: revisió dels registres; observació del
desenvolupament de les tasques i, en general, de la relació que s’estableix entre
professional i usuari; qüestionaris de satisfacció, i reunions de coordinació.

La supervisió implica comunicar les conclusions en el marc del seguiment i
valoració per incloure-les en la posterior presa de decisions. Per tant, la supervisió
és imprescindible en la planificació i implementació del pla de treball.

A partir de la supervisió i el seguiment, lligats a l’avaluació contínua, es poden
detectar desviacions respecte a allò que s’havia planificat, cosa que implica haver
de fer modificacions. En funció del propòsit de canvi, podem diferenciar entre:

• Adaptacions: cal adequar-se a les característiques de la nova situació. Per
exemple, una persona amb discapacitat intel·lectual que és en una llar amb
suport té en el PAI, com a una de les activitats, assistir a les activitats de
lectura setmanals que organitza la biblioteca municipal. Es dona el cas,
però, que la seva psicòloga ha de fer un canvi d’horaris i l’únic dia que li
pot donar visita setmanal coincideix amb l’activitat de la biblioteca. L’equip
de la llar prioritza la visita d’atenció psicològica i llavors fa l’adaptació al
PAI, traient-ne l’activitat de la biblioteca.

• Millores: consisteix a ampliar les funcionalitats o prestacions del servei o
projecte. Seguint amb la mateixa llar residència que en l’exemple anterior,
imaginem que la llar amb suport rep la proposta de comptar amb la presència
d’una estudiant anglesa, en pràctiques d’Erasmus, durant un any. El centre
aprofita l’ocasió per introduir un programa d’aprenentatge d’anglès, cosa
que no estava programada en un principi.

• Correccions: canvis introduïts perquè s’ha detectat un error en allò que
s’havia programat. Per exemple, en un PAI es proposa un menú estàndard
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Pot resultar xocant que una
normativa utilitzi el terme
disminució. Hem de tenir en
compte que no és fins a
l’aprovació de la Llei de
Serveis Socials (2007) i
l’aprovació de la Cartera de
Serveis Socials (2010) que
el terme discapacitat passa
a substituir antigues
denominacions com
disminució o minusvalidesa,
ja en desús en el llenguatge
tècnic.

per a la persona usuària; es tenia coneixement que la persona era celíaca,
però en el moment d’elaborar el PAI es va passar per alt i el personal de
cuina no tenia informació que li havia de proporcionar una dieta sense
gluten. Després d’un primer ensurt, es detecta l’error i es corregeix el PAI
i, conseqüentment, el corresponent menú.

En un centre, és l’equip interprofessional qui duu el control i seguiment de la
persona usuària, però cal que estigui clarament establert qui té la responsabilitat
de dur-ho a terme en cada moment. Si no, pot succeir que o bé hi hagi solapaments
de feina o, al contrari, aquesta quedi sense fer. Són els protocols els que indiquen
a qui correspon fer l’enregistrament.

3.2 Els protocols i els registres

Com que l’atenció a l’usuari es fa en equip, cal establir els procediments que ha de
seguir tothom i, per altra banda, cal deixar constància de les actuacions portades
a terme. Per tal de respondre a aquestes necessitats, és imprescindible crear i fer
servir els protocols i els registres.

Un protocol és un document que concreta per escrit els passos que s’han
de seguir per dur a terme un procediment de forma correcta, de manera que
cada professional sàpiga com actuar en tot moment.
Un registre és el document en el qual es deixa constància per escrit de la
feina realitzada, amb la identificació del treballador que l’ha feta.

Al Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials, modificat pel Decret 176/2000, s’indica que els protocols i registres “han
de ser pràctics per a tots i s’han d’adaptar a les necessitats i costums de cada centre,
dels usuaris i del mateix equip de professionals [...]. L’equip interdisciplinari
ha d’elaborar els seus propis models, que han de ser dinàmics i adaptats a les
característiques del moment concret en què es troba el centre i efectuar una
avaluació, canvi i/o millora periòdics”. A més, també indica que el centre ha de
disposar d’un espai per a l’equip de treball on els professionals tinguin sempre a
l’abast:

1. Els protocols del seu àmbit de treball.

2. Els registres de les atencions efectuades, amb una constància diària de
l’actuació (ha de signar el treballador que ha fet l’atenció el mateix dia que
l’ha feta).

El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials, modificat pel Decret 176/2000, estableix quins són els protocols i els
registres mínims dels quals han de disposar els centres residencials assistits, els
centres de dia i les llars residència per a gent gran i persones amb disminució.
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Altres tipus d’unitats de convivència apliquen aquesta normativa (per exemple, en
els recursos residencials per a persones afectades per VIH/sida amb dificultats per
a la inclusió social, tal com consta en el seu manual de bones pràctiques, de 2010).

Així, en l’article 18.10, respecte als centres residencials i centres de dia, exposa
que els protocols mínims han de ser els següents:

• Acollida i adaptació.

• Incontinències.

• Caigudes.

• Contencions.

• Lesions per pressió.

• Higiene.

• Administració i medicació.

I també exposa quins han de ser els registres mínims en aquests centres:

• Registre de residents amb incontinència d’esfínters i mesura o dispositiu
idoni per a la seva correcta atenció.

• Registre de residents amb lesions per pressió, amb indicació de la causa
originària, el tractament, la data d’aparició i la data de curació.

• Registre actualitzat de caigudes dels residents, amb indicació de les
circumstàncies i sistemes de prevenció establerts.

• Registre actualitzat de residents que requereixen mesures de contenció,
amb indicació de la mesura més idònia per dur-la a terme, prèvia prescripció
mèdica, amb indicació de la durada i pautes de mobilització.

• Registre actualitzat de les activitats adreçades al manteniment de la
higiene personal dels residents.

• Registre de medicació que ha de prendre l’usuari, amb constància de la
persona que l’administra.

• Registre del seguiment de la participació dels usuaris en el programa
d’activitats, on consti el nom dels usuaris que hi participin.

Els serveis de llar residència (article 18.11) han de disposar, com a mínim, dels
protocols següents:

• Acollida i adaptació.

• Higiene.

• Administració de medicació.
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I els registres següents:

• Higiene personal.

• Administració de medicació.

• Participació dels usuaris en el programa d’activitats.

Aquesta relació de protocols i registres són els mínims exigibles en els tipus de
centres (residències, centres de dia i llars residència) i per a un perfil d’usuaris
(gent gran i persones amb discapacitat), però la llista pot ampliar-se. Per exemple,
els protocols recomanats per a residències per a persones amb disminució física,
des del punt de vista organitzatiu, són els següents (Hilarión, 2010):

• Normes eticoprofessionals.

• Protocol d’atenció a la diversitat.

• Protocol de gestió de queixes, suggeriments i reclamacions.

• Protocol del programa de voluntariat.

• Protocol de funcionament de l’equip interdisciplinari.

• Protocol de promoció i implicació en els serveis de la comunitat.

Un altre exemple serien els protocols mínims recomanats de què han de disposar
les comunitats terapèutiques i els pisos amb suport per a persones amb drogode-
pendències. Són els següents (Hilarión, 2009, pàg. 64):

• Funcionament de les activitats diàries desenvolupades en el dispositiu.

• Elaboració i seguiment del PTI (pla de tractament individualitzat).

• Intervencions socioeducatives.

• Intervencions en situació de crisi (agitació, quadres de privació, entre
d’altres).

• Intervencions en cas d’emergències (aturada cardiorespiratòria, crisis con-
vulsives, lipotímies, etc.).

• Intervencions en cas de gestió d’incidents (intent de suïcidi, risc social,
mesures penals, fugides, etc.).

Com es pot observar, la diversitat de registres i protocols depèn de la normativa i
de les necessitats de cada centre. És important que els tècnics en integració social
coneguin els protocols i els registres dels centres on treballen o, com a mínim,
aquells que fan referència a aquells aspectes que tenen relació amb la seva tasca
professional.

Cal que cada centre estableixi quins protocols són necessaris en el seu centre
per donar un servei de qualitat. S’ha d’establir com serà el procés d’elaboració
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d’aquests protocols i com se’n farà la implantació en el centre (vegeu figura ??).
Finalment, s’ha de determinar com s’efectuarà el registre de les actuacions dels
professionals.

Tanmateix, des de les inspeccions s’estableixen els mínims d’un protocol, que ha
de respondre a les següents preguntes:

• Què?: respon a un objectiu genèric (per exemple, atenció de qualitat) i a
objectius específics.

• Qui?: la població a qui va dirigit i els professionals implicats.

• Com?: l’actuació (com s’ha de fer, metodologia...).

• Quan?: la temporització (calendari, horari...).

• Amb què?: material i altres recursos.

Taula 3.1. Esquema per elaborar un protocol

Descripció Nom del protocol

Definició Concretar la tasca que es vol sistematitzar.

Objectius Explicar quina és la finalitat del protocol (prevenció, tractament o actuació amb els usuaris).

Població a qui va dirigit Determinar si és un protocol adreçat a tothom o és individual.

Professionals implicats Indicar quins professionals actuaran per a l’aplicació del protocol

Descripció de l’actuació Indicar els passos que s’han de seguir de manera seqüenciada. Si el protocol és de prevenció, cal fer referència al
sistema utilitzat per detectar el resident de risc (per exemple, en protocols de lesions per pressió, incontinència...).
Caldrà també esmentar les mesures de prevenció i tractament o actuació dels professionals. A més, ha de constar de
forma explícita quin professional és responsable de cada etapa del procés, segons l’organigrama del centre.

Registres Indicar quins registres es faran servir en cadascuna de les accions previstes.

Elaboració i vigència Fer-hi constar la data de realització, els professionals que l’han elaborat, la vigència del protocol, la data prevista de
valoració de la implementació i la signatura dels professionals que l’han elaborat.

Data de revisió i signatura La revisió es durà a terme en la data prevista o abans, si es creu convenient. Cal que hi consti quins professionals
l’han revisat (tant si hi ha modificacions com si no n’hi ha), data i signatura.

Font: Basat en el document lliurat pels inspectors de serveis socials de la Generalitat de Catalunya a les residències

També hi ha altres aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’elaborar i implantar
un protocol:

• Cal que el centre estandarditzi el model i procediment per a l’elaboració
dels protocols, tant pel que fa al format com en l’estructura.

• En l’elaboració dels protocols cal que hi estiguin implicats els professionals
encarregats d’aplicar-lo. Per a l’aprovació final és necessària la participació
de tot l’equip interdisciplinari i la direcció del centre.

• S’ha d’establir com se’n farà la implantació al centre. S’ha de donar el
màxim d’informació sobre el nou procediment als professionals implicats
en l’aplicació del protocol i posar a la seva disposició una còpia escrita del
document. Cal explicar-ne clarament el contingut i, si escau, organitzar
sessions d’informació i sessions pràctiques.
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• Si s’ha utilitzat bibliografia per elaborar-lo, es farà constar al final del
protocol.

El format del protocol pot ser divers: redactat, en una fitxa, en forma d’algoritme,
etc. Aquest darrer utilitza el diagrama de flux de manera que especifica els passos
del procés de forma esquemàtica i gràfica; aquests se solen penjar en els indrets
on es desenvolupa l’activitat, per recordar i facilitar la feina als professionals.

El procediment d’implantació d’un protocol és el següent:

• Difusió: explicar el contingut del nou protocol a tots els professionals que
en algun moment el poden haver de fer servir i lliurar-los-en una còpia.

• Seguiment: s’ha de seguir l’aplicació del protocol fins que estigui consoli-
dat en el treball habitual dels professionals.

• Avaluació: la revisió del protocol es farà al cap de tres anys o, si és necessari,
abans.

Les taules taula 3.2, taula 3.3 i taula 3.4 donen alguns exemples de protocols
previstos per a diferents àmbits d’actuació.

Taula 3.2. Protocol d’atenció a les incontinències

Descripció Protocol d’atenció d’incontinències

Definició Conjunt d’actuacions que es realitzen des del centre, mitjançant el contacte directe amb la persona proposada
i/o representant, per afavorir l’ingrés en condicions òptimes.

Objectius Establir els passos que cal seguir perquè els usuaris del centre siguin atesos correctament, amb activitats de
prevenció, detecció i millora de les incontinències.
Mantenir el resident sec i net per evitar lesions cutànies.
Reconèixer possibles incontinències reversibles i tractar cada resident amb el mètode més idoni.

Població a qui va dirigit El 100% dels residents. Activitats de prevenció per als continents. Activitats de millora per als incontinents.

Professionals implicats El personal d’atenció directa dels diferents torns, diplomats en infermeria, auxiliars i vetlladors.

Descripció de l’actuació Descriure per ordre els passos a seguir i tenir cura de:
Respectar sempre la intimitat del resident: en el canvi de bolquer, en la seva higiene.
Valorar els hàbits d’eliminació de cada resident.
Mantenir una correcta higiene de la pell de la zona.
Utilitzar adequadament el mètode adoptat: educació vesical, bolquers, sondes vesicals.
Fer constar de forma explícita quin professional és el responsable en cada etapa del procés, segons
l’organigrama.

Registres Registre 5 Incontinències

Elaboració i vigència Elaborat per l’equip d’infermeria amb el vistiplau del treballador social i la direcció.
Data l’elaboració: XX/XX/XXXX
Signatura

Font: Elaborat a partir del document lliurat pels inspectors de serveis socials de la Generalitat de Catalunya a les residències
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Taula 3.3. Protocol de preingrés

Descripció Protocol de preingrés

Definició Conjunt d’actuacions que es realitzen des del centre, mitjançant el contacte directe amb la persona proposada
i/o representant, per afavorir l’ingrés en condicions òptimes.

Objectius Propiciar el coneixement mutu i l’intercanvi de documentació.
Oferir un canal de comunicació clar entre el centre i la persona usuària, la seva família, referent o representant
legal.
Informar sobre les característiques i funcionament del centre.
Facilitar la presa de decisions per part de la persona usuària o el seu representant legal.
Minimitzar possibles efectes adversos de l’ingrés (canvi de domicili, entorn relacional).

Població a qui va dirigit El protocol s’adreça a la persona usuària, el seu representant legal i familiars i/o referent, així com als
professionals que intervenen en alguna de les actuacions que es porten a terme durant la fase de preingrés.

Professionals implicats Direcció del centre o persona designada per la direcció. Les actuacions en cada fase del procés corresponen
als professionals de les categories implicades en l’execució d’aquestes actuacions.

Descripció de l’actuació Contacte telefònic
Entrevista
Planificació de l’assistència
Establir data d’ingrés

Registres Registre 1 Contacte telefònic
Registre 2 Entrevista

Elaboració i vigència Elaborat pel treballador social amb el vistiplau de la direcció.
Data d’elaboració: XX/XX/XXXX
Signatura

Font: Elaborat a partir del document lliurat pels inspectors de serveis socials de la Generalitat de Catalunya a les residències

Taula 3.4. Protocol d’adaptació

Descripció Protocol d’adaptació

Definició Conjunt d’actuacions encaminades a completar un període d’ajustament convivencial de la persona usuària i
els seus familiars al nou entorn (el centre, amb les seves característiques i funcionament, i els seus
professionals). S’inicia després de l’ingrés i s’estén als tres primers mesos d’estada al centre.

Objectius Fer l’avaluació de necessitats i informar dels resultats la persona usuària o el seu representant legal.
Amb les dades aportades per l’avaluació, s’elaborarà el pla d’atenció individualitzat (PAI).
Avaluar l’adaptació de la persona usuària al centre.

Població a qui va dirigit El protocol s’adreça a la persona usuària, el seu representant legal i familiars i/o referent, així com als
professionals que hi intervenen.

Professionals implicats Direcció del centre o persona designada per la direcció. Les actuacions en cada fase del procés corresponen
als professionals de les categories implicades en l’execució de les actuacions.

Descripció de l’actuació Atenció a l’usuari a partir del pla d’atencions inicials.
Avaluació de les necessitats.
Elaboració del PAI.
Avaluació del període d’adaptació.

Registres Registre 4 d’observació inicial.
Registre 6 d’avaluació del període d’adaptació.

Elaboració i vigència Elaborat per l’equip multidisciplinari amb el vistiplau de la direcció.
Data d’elaboració: XX/XX/XXXX
Signatura

Font: Elaborat a partir del document lliurat pels inspectors de serveis socials de la Generalitat de Catalunya a les residències

Per fer el seguiment dels protocols, cal dur registres. El contingut mínim que es
demana en el registre relacionat amb el protocol d’incontinències és:

1. Identificació de l’usuari.
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2. Calendari i horari.

3. Identificació de qui efectua el canvi de bolquer, de sonda vesical, de
col·lector, etc., o de qui fa l’educació vesical.

En forma de registre, podria quedar com mostra la figura figura 3.1:

Figura 3.1. Exemple de registre diari d’incontinències

Font: Elaborat a partir del document lliurat pels inspectors de serveis socials de la Generalitat de Catalunya a les residències

El centre ha de disposar d’un espai per a l’equip de treball on els professionals
tinguin sempre a l’abast:

• Els protocols del seu àmbit de treball.

• Els registres de les atencions efectuades, amb una constància diària de
l’actuació (ha de signar el treballador que ha fet l’atenció el mateix dia que
l’ha feta).

• El PAI de cada usuari per tal d’anar revisant els objectius i activitats con-
cretes a fer; es recomana disposar d’un annex d’incidències i consideracions
oportunes per a la millora del servei.

3.3 L’avaluació

Segons E. Ander-Egg (1982), l’avaluació és la comparació o constatació que
resulta de confrontar allò que s’ha fet (allò realitzat) amb allò que es volia fer
(objectius i fites proposats), investigant també per què ha ocorregut el que ha
ocorregut (els factors que han influït en els resultats); no solament té per finalitat
o objectiu constatar els resultats obtinguts, sinó també proposar les correccions o
ajustos necessaris, de manera que contribueix a la presa de decisions a propòsit de
com continuar.
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L’avaluació és un procés de valoració crítica sobre l’eficàcia i l’eficiència dels
objectius, els recursos, la metodologia, les pràctiques, les activitats i les tècniques,
amb la finalitat d’orientar i reorientar les accions futures.

Aquest procés ha de ser integral, és a dir, cal avaluar cadascuna de les fases del
procés i de les parts del pla: si la fase de valoració i diagnòstic és encertada, si
la planificació s’ha fet correctament, si s’han assolit els objectius, si els recursos
s’han fet servir adequadament, etc.

3.3.1 Moment i seqüència de les activitats d’avaluació

Atenent a un criteri temporal, hi ha tres tipus d’avaluació:

• Avaluació inicial: és aquella que es realitza a l’inici de la intervenció, a
fi de conèixer la realitat i elaborar-ne un diagnòstic. En el cas d’un PAI,
l’objectiu de l’avaluació inicial és conèixer la persona usuària.

• Avaluació processal: és aquella que es desenvolupa durant la realització
d’un programa o servei. També s’anomena avaluació de seguiment o de
procés, o formativa.

• Avaluació final: és aquella que es duu a terme quan s’ha conclòs el
programa o servei, o el termini d’una etapa, i se’n valoren els resultats.
També s’anomena avaluació d’impacte, final, sumativa o de resultats.

Prèviament a l’avaluació, és important:

1. Determinar els elements que s’avaluaran: cal establir-ho de manera explíci-
ta, no es pot deixar a la improvisació.

2. Determinació dels mitjans: usualment s’estableixen indicadors d’avalua-
ció, els quals en moltes ocasions no poden respondre’s directament; és
llavors quan cal utilitzar tècniques i procediments de recollida d’informació
que després permetin aportar les dades necessàries relatives als indicadors
d’avaluació. Poden ser registres, taules d’observació, entrevistes, qüestiona-
ris, etc.

Aquests dos apartats es resolen a la fase de planificació, entesa aquesta en sentit
ampli, perquè ens podem referir a la d’un servei, d’un projecte, d’activitats o d’un
PAI.

Tot allò que està relacionat amb una unitat de convivència és susceptible d’ésser
avaluat. Com més elements s’avaluïn, més oportunitats de millora hi haurà. Entre
els relacionats amb el centre i els serveis i activitats que aquest ofereix, els més
importants són:

• Els objectius: els objectius generals del centre i si s’han marcat objectius
anuals o semestrals.
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• Estructura organitzativa: l’edifici (si ofereix les condicions més ade-
quades a les necessitats dels residents), horaris marc (si caldria fer-hi
ajustos), els recursos, el perfil professional (ràtio de professionals, el tipus
de formació que han de tenir, nombre d’hores laborals de cadascun...), el
tipus d’alimentació, la documentació que s’utilitza, etc.

• La relació interpersonal (professionals-usuaris, professionals-
professionals, usuaris-usuaris).

• La gestió econòmica.

• Els protocols. Cal tenir en compte que hi ha centres que avaluen els
protocols de manera independent i en un temps més espaiat (cada dos o
tres anys).

• Les activitats que es realitzen en la unitat de convivència.

D’altra banda, també s’ha d’avaluar el PAI (pla d’atenció individualitzat) de cada
usuari. Aquest pla té entitat pròpia: cadascun s’avalua en funció de tot allò
que s’ha programat, i té un tempo que pot ser diferent a l’avaluació de la resta
d’elements.

La responsabilitat de fer una avaluació global del centre recau sobre la direcció
i, des d’aquest nivell, aquesta pot donar més o menys grau de participació als
diferents professionals i usuaris. És en el PAI i en les activitats on els tècnics o
tècniques en integració social (TIS), com a professionals d’atenció directa a les
persones, tenen un paper més actiu en l’avaluació.

Independentment d’allò que s’avaluï, hi ha d’haver una seqüència en les activitats
d’avaluació, que es poden resumir en els punts següents:

1. Recopilació de la informació i buidatge de tots aquells instruments que ens
serveixen per dur a terme l’avaluació (registres, entrevistes, qüestionaris...)
per passar aquesta informació a dades mesurables: els indicadors d’avalu-
ació. Pot ser molt útil utilitzar gràfics i taules que pugui veure l’equip que
dugui a terme l’avaluació.

2. Anàlisi dels resultats: la duran a terme els professionals prèviament
assignats per a aquesta tasca. Si es tracta d’una residència, es pot fer per
àrees (per exemple, àrea de personal sanitari, àrea de personal administratiu,
àrea de personal psicosocial...). En una unitat de convivència a més petita
escala, com per exemple en un pis, on el nombre de personal és reduït, es
recomana que es reuneixi tot l’equip professional per fer l’anàlisi. Cal la
participació dels assistents per interpretar els resultats obtinguts i recollir-
los per escrit, de manera que reflecteixin el consens de tots els punts de vista.
Probablement, però, d’aquesta reunió no en sorgirà el resultat definitiu,
perquè s’hauran de revisar la redacció, l’estil o el format.

3. Adopció de les propostes de millora: cal redactar les propostes de millora.
La decisió de quines adoptar no sempre dependrà de l’àrea d’on provinguin.
Per exemple, una proposta de millora de la qualitat de benestar dels residents
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podria ser adquirir un aparell d’aire condicionat, però la decisió de comprar-
lo (o no) dependrà de direcció, perquè hi ha el condicionant econòmic;
probablement es tracta d’una proposta compartida tant pel personal del
centre com pels usuaris i l’equip de direcció, però potser ha de quedar
ajornada perquè cal atendre abans altres prioritats.

El resultat final d’aquest procés ha de quedar reflectit de manera explícita: en els
documents escrits (si s’ha de canviar un protocol, o els objectius, les quantitats
d’un pressupost...) i en la pràctica diària (s’aplicarà allò acordat en el protocol,
s’adquirirà aquell material que s’ha decidit comprar, etc.).

3.3.2 L’avaluació com a instrument útil en la presa de decisions

Si bé l’avaluació no sempre ha tingut una consideració positiva, perquè alguns
professionals la perceben com un sistema de control i fiscalització de la feina,
en els últims temps s’està incrementant la cultura avaluativa perquè la utilitat de
l’avaluació ha quedat acreditada.

Cada vegada més s’està democratitzant el procés d’avaluació, en el sentit que hi
participen professionals de diferents nivells (no només els de titulacions superiors
o de més responsabilitat) i també els perceptors dels serveis de les unitats de
convivència. Els beneficis que aporta aquesta avaluació participativa són, d’una
banda, la riquesa de matisos en el resultat i, d’altra banda, la capacitat de decisió
que confereix a les persones receptores del servei i als professionals que els atenen.

El resultat de l’avaluació està lligat a la presa de decisions: aporta informació que
serveix per debatre l’elecció de la consegüent proposta.

Exemple d’avaluació i presa de decisions

En un CRAE es duu a terme un programa específic d’habilitats socials, durant dos mesos,
i en l’avaluació surt com a resultat que hi ha hagut canvis positius en la interacció entre els
nens i adolescents (menys baralles, més facilitat en la resolució de conflictes, més nombre
de peticions d’allò que necessiten de forma assertiva, etc.). Per tant, l’avaluació aporta com
a informació que aquest programa ha estat beneficiós i eficaç.

La presa de decisions se situa en un estadi posterior: a partir d’aquest resultat, comença
una altra fase que consisteix a decidir les possibilitats que se’n derivarien. Podrien ser
diverses: finalitzar el programa perquè ja s’han aconseguit els objectius, mantenir-lo més
temps per millorar-ne els resultats, aplicar el mateix programa en un altre CRAE, proposar
un programa similar atesa la bona receptivitat dels infants i adolescents, etc.

La decisions que es prenen depenen també d’altres informacions que també han
aparegut en l’avaluació, perquè hi pot haver diversos factors que han de ser presos
en consideració. Seguint amb l’exemple anterior, n’imaginem uns quants: si hi ha
pressupost per continuar o no amb el programa, si el temps i l’esforç professional
han suposat un detriment respecte a altres activitats que també cal dur a terme, si
els mateixos infants i adolescents han demanat explícitament continuar-lo, etc.

En la presa de decisions, doncs, la informació interrelacionada que sorgeix de
l’avaluació és necessària i útil per a la reprogramació del servei, dels programes
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La referència a la
comunicació en l’avaluació
presentada en el requadre
està extreta d’un document
sobre serveis socials bàsics,
però també és aplicable als
serveis socials
especialitzats.

o activitats que aquest ofereix, del PAI (que en definitiva és una programació a
escala individual) i, també, dels protocols.

La comunicació és un element clau en l’avaluació, així ho reconeix l’Administra-
ció:

Comunicació

• “Els resultats de l’avaluació es comuniquen als agents implicats i se’n realitza una anàlisi
conjunta que constituirà la base de la propera planificació.

• Tots els agents implicats en la prestació dels serveis han de ser part activa d’aquest procés i
n’han de comunicar la planificació i l’avaluació als ens locals corresponents.

• La comunicació a tots els agents implicats és un element clau per tal de garantir que tots ells
disposin d’informació de qualitat i actualitzada que permeti analitzar les dades i avançar en el
desenvolupament del sistema.

• La comunicació també és necessària per promoure el desenvolupament de metodologies
innovadores en l’abordatge de les necessitats existents o de programes preventius i
comunitaris; en definitiva, per compartir la informació i adquirir així nous coneixements.”

Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família (2015). Model de

serveis socials bàsics de Catalunya (pàg. 38).

3.3.3 L’avaluació de la intervenció

Un dels elements que cal avaluar és si la intervenció que es duu a terme seguint
el PAI és efectiva. Si no ho és, haurem de plantejar una revisió del document per
resoldre les insuficiències detectades.

Durant les diferents intervencions, mitjançant els registres, les entrevistes amb
els usuaris i les reunions d’equip, podrem verificar si el diagnòstic i posteriors
actuacions responen a les necessitats reals de la persona usuària i si s’estan
aconseguint els objectius previstos. També és possible que les actuacions previstes
fossin adequades en el moment que es van fer el diagnòstic i l’establiment
d’actuacions, però que les necessitats hagin canviat pels canvis de l’usuari durant
el procés.

En tots els casos és necessari revisar el diagnòstic, fet que suposa una reformulació
dels objectius i les activitats per assolir-los. Si el diagnòstic segueix vigent, cal
passar a valorar el grau de consecució dels objectius. Si hi ha un desfasament
important entre els objectius i els assoliments, haurem d’examinar detingudament
on resideix el problema, si en una elevada exigència dels objectius o en una
inadequació de les actuacions, bé perquè no eren les apropiades, bé perquè no
s’han executat correctament. Finalment, per efectuar aquesta anàlisi és necessari
seqüenciar les diverses actuacions i analitzar la capacitat de la persona usuària per
dur-les a terme.

A partir d’aquesta informació i coneixent l’evolució de la persona usuària a través
del seguiment dels registres d’incidències, podem prendre algunes decisions:
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• Replantejar l’objectiu per fer-lo més accessible, especialment si es valora
que la persona no podrà assolir l’objectiu plantejat inicialment.

• Replantejar les actuacions perquè les que s’han portat a terme no han tingut
els efectes desitjats.

Aquest és un procés d’avaluació contínua, és a dir, que es va duent a terme al llarg
de tota la intervenció, especialment quan és evident o es detecta que alguna cosa
no evoluciona de la manera esperada.

3.3.4 L’avaluació de la qualitat del servei

Un altre aspecte important és el seguiment de la qualitat en la prestació del servei,
és a dir, si es duen a terme les activitats i tasques previstes, i si la persona usuària
i, si escau, la seva família, estan satisfetes amb l’atenció i serveis prestats.

L’avaluació de la qualitat parteix de tota la informació recollida pels diversos
components de l’equip multidisciplinari, però també de les persones usuàries i les
seves famílies a través d’enquestes i entrevistes de seguiment. Aquestes les farà
personal que no formi part de l’actuació diària per aconseguir més objectivitat i
evitar que la persona usuària se senti condicionada a l’hora de respondre.

3.3.5 La supervisió i avaluació dels professionals

La feina que fan els professionals d’atenció directa és un altre aspecte que ha de
ser avaluat per les persones responsables de coordinar l’equip. Aquesta avaluació
ha de ser quantitativa (verificar si acudeix a la feina i si compleix els horaris) i
qualitativa, és a dir, si duen a terme les seves funcions amb la qualitat exigida, si
la informació que reporten és veraç, si el seu tracte amb les persones usuàries és
el correcte, etc.).

A fi de millorar la competència dels professionals, hi ha altres aspectes importants
que cal atendre des de la supervisió, com ara la formació continuada per a
l’adquisició o millora de les habilitats necessàries per exercir la seva feina, i també
la prevenció de l’estrès laboral i la síndrome d’esgotament professional o del
professional “cremat” (burnout).

D’altra banda, és important que el tècnic o la tècnica en atenció domiciliària avaluï
la seva feina: si la persona usuària percep favorablement la seva aportació, si
se sent apte o apta per fer totes les tasques encomanades, si reporta de manera
adequada les incidències que detecta, si la feina posa en perill la seva estabilitat
emocional, etc.

Una altra forma parcial d’avaluació és la supervisió. Aquesta és una actuació
que es desenvolupa en el marc dels serveis socials i que consisteix en reunions de
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treballadors tècnics del servei a fi de realitzar un seguiment, de presentar situacions
que estan ocorrent i que poden preocupar, de fer resolució de dubtes, revisió de
casos... Aquesta pràctica permet que mitjançant la reflexió s’analitzi la tasca
professional d’una forma tan objectiva com sigui possible. És aconsellable que
vagi a càrrec d’un professional (o equip professional) extern al servei, que permeti
abordar l’enfocament des d’un altre punt de vista. La supervisió es converteix en
una forma d’avaluació de la tasca que s’està duent a terme.

3.3.6 Indicadors i protocols d’avaluació

Els indicadors d’avaluació són la forma de mesura, objectivament verificable,
dels resultats esperats d’una intervenció (programa, projecte, activitat...). Perme-
ten donar un valor a diferents elements o actuacions dels professionals, tant si són
quantitatius (més fàcils de mesurar) com qualitatius (amb més dificultat).

En posarem un exemple: en un PAI d’una persona que és en una residència de
gent gran s’ha marcat com a objectiu “participar de manera activa en les activitats
psicomotrius del centre”. Ara, caldria definir què és per a nosaltres “participar de
manera activa” i traslladar-ho als indicadors. Per exemple:

• “Assisteix com a mínim al 80% de les sessions programades, excepte per
causes justificades.”

• “Està atenta a les indicacions del terapeuta.”

El primer indicador és prou fàcil de mesurar, perquè és quantitatiu. Només caldria
que es dugués un registre d’assistents a l’activitat i després fer-ne un buidatge. En
canvi, el segon és més difícil de quantificar. Per poder-ho fer, caldria elaborar una
taula d’observació on el terapeuta anés anotant a cada sessió els resultats d’aquest
indicador, i després quantificar-ho. Tot i això, fins on considerem “manera activa”
per als dos indicadors de la llista? Si de vegades està atenta i d’altres no, fins a
quin punt creiem que ha d’estar atenta perquè sigui considerat “manera activa”?
No és fàcil de mesurar. Cal consensuar en equip de treball quin és el límit. Si no,
quedaria a criteri de cada professional i cadascun podria fer-ne una interpretació
subjectiva. Així, doncs, encara es podria ser més acurat amb aquest punt (“Està
atenta a les indicacions del terapeuta”) i optar per altres indicadors més concrets.
Per exemple:

• “El terapeuta ha observat que menys de dues vegades per sessió parla amb
els companys mentre està donant instruccions.”

• “El terapeuta observa que té un gest d’escolta quan dona les indicacions
(mirada, postura...) en totes les ocasions, excepte en dues.”

Certament, pretendre quantificar fins al mínim detall de tot allò que es duu a
terme en la intervenció en una unitat de convivència suposaria una feina afegida al
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La dimensió és l’aspecte
genèric que es valora; l’àrea

rellevant és l’aspecte
específic; la fórmula és el

sistema de mesura; la
definició de termes concreta
els conceptes de la fórmula;

l’estàndard és el nivell de
qualitat desitjat.

personal del centre que convertiria en inoperativa la tasca d’atenció a les persones.
Per aquest motiu, s’elaboraran els indicadors més rellevants, aquells que l’equip
interdisciplinari hagi decidit que són importants.

La redacció d’indicadors d’avaluació pot ser complicada, però cal que el tècnic
d’un centre residencial opti per redaccions simples i concretes. Com a exemple,
vegeu taula 3.5.

Taula 3.5. Exemple d’indicadors d’avaluació

Variable Indicadors d’avaluació

Sociabilitat • Nombre de residents que considera com a amics més propers.
• Manté algun tipus de relació (salutacions, intercanvi de paraules, conversa...)
amb participants en activitats de grup.
• Participa, com a mínim, en dues activitats d’oci a la setmana.

Els protocols d’avaluació faciliten la tasca i homogeneïtzen el sistema avaluatiu
d’un servei o d’una entitat (per exemple, totes les residències de gent gran d’una
Administració poden seguir els mateixos paràmetres, de manera que després es
poden establir comparacions). Si existeix un protocol d’avaluació, els responsa-
bles i els professionals saben quines actuacions s’inclouen en el procés avaluatiu:
quan, com, sobre quins aspectes... D’aquesta manera, s’eviten pèrdues de temps,
repeticions de tasques i responsabilitats, oblits quant a temes importants a avaluar.
En serveis socials públics, tant bàsics com especialitzats, s’ha fet un esforç per
sistematitzar unes bones pràctiques respecte a diferents tipus de serveis. En
aquestes guies es reconeix l’avaluació com a element clau en la gestió del servei.

Dimensió: Atenció al resident - Àrea rellevant: Pla d’atenció personalitzat

• Criteri: Els residents han de tenir formulat un pla d’atenció personalitzat interdisciplinari.

• Nom de l’indicador (Número 2): Definició del pla interdisciplinari d’atenció personalitzat.

• Justificació: Cada resident ha de tenir un pla d’atenció personalitzat que adeqüi l’atenció a
les necessitats.

• Fórmula:

Nombre de nous residents ingressats en el centre en el període estudiat amb constància a la
documentació d’atenció del resident d’un pla d’atenció personalitzat / Nombre total de nous
residents ingressats en el centre en el període estudiat.

• Definició de termes: Es considera pla d’acció interdisciplinari correcte aquell que es realitza
durant els primers 60 dies d’ingrés del resident i que conté la valoració de les àrees rellevants
d’atenció (socials, funcionals i clíniques), els objectius i les activitats.

Es valorarà la constància i la identificació dels professionals qualificats que l’han realitzat.

• Fonts de dades: Documentació d’atenció del resident.

• Tipus: Procés.

• Estàndard: 70%

• Comentaris: L’indicador valora la realització del pla d’atenció com una part del procés
d’atenció del resident, i no entra en l’assoliment dels objectius, és a dir, el resultat de l’atenció.

Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social) i Fundació Avedis Donabedian

(1999), Avaluació externa de qualitat dels centres de l’ICASS.



Atenció a les unitats de convivència 81 Projectes d'intervenció en unitats de convivència

Les auditories de qualitat, que solen realitzar-se per a empreses, cada vegada
s’estan utilitzant més en el camp dels serveis socials. Aquestes auditories
persegueixen la millora de la qualitat de productes, serveis i satisfacció dels
clients, seguint la norma IS0-9001. Aquesta tipus d’avaluació es consideraria
complementària a la que pugui fer el mateix centre de manera interna.

3.4 Elaboració d’informes i memòries

L’elaboració d’informes i memòries respon a diferents objectius, per exemple
concretar la tasca feta i els seus resultats amb l’objectiu de servir d’instrument
de millora de l’activitat, traspassar informació a altres professionals o centres, etc.

Un informe és un document elaborat per un professional en el qual consten
les dades necessàries per donar coneixement de l’objecte d’intervenció
(usuari, activitat, projecte...) en la mesura que és necessari per a qui el rep.

Exemple de sol·licitud d’un informe

En el treball personalitzat amb un jove amb discapacitat intel·lectual d’una llar residència
es proposa (tècnics, ell i la seva família) que podria passar de treballar en un CET (centre
especial de treball) a un lloc de treball ordinari, mitjançant la metodologia de treball amb
suport que duu a terme un servei laboral. Aquest servei necessita informació del jove per
poder alleugerir el procés i demana un informe al professional (treballador social, psicòleg,
educador social, terapeuta ocupacional...) del CET, o del personal de la llar residència.

En aquest informe hi han de constar les dades necessàries per afavorir la incorporació
laboral a aquest lloc de treball (nivell formatiu, habilitats, competències, actitud envers la
feina, respostes davant l’estrès, capacitat de treball, etc.), però en cap moment s’aportaran
dades tangencials, que no tinguin relació amb l’objecte d’aquest informe (per a què és
necessari). És aquest extrem el que condicionarà el tipus d’informació que s’hi inclourà.

Així, no constarà la mateixa informació en l’informe d’aquest exemple que en un altre de
sol·licitat a instància judicial per valorar la repercussió emocional de la persona després
d’haver estat víctima d’un delicte, per exemple.

Existeixen protocols sobre l’elaboració d’informes (quins són preceptius, en quin
moment s’elaboren, qui els elabora, quins apartats i tipus de contingut hi han de
constar...). A continuació, s’exposa quina informació es recomana que consti en
un informe d’alta per a una persona que ha estat en una comunitat terapèutica o
un pis amb suport per a persones amb problemes de drogodependències.

“Els continguts recomanats per a la redacció de l’informe d’alta són els que detallem a
continuació:

• Dades personals.

• Centre derivador.

• Data d’ingrés.

• Valoració inicial.

• Objectius plantejats.



Atenció a les unitats de convivència 82 Projectes d'intervenció en unitats de convivència

• Intervencions fetes per àrees (clinicopsiquiàtrica, psicològica, relacional i social).

• Estat en el moment de l’alta.

• Situació jurídica.

• Temes pendents.

• Motiu de l’alta.

• Data d’alta.

• Lloc on s’ha de continuar el tractament.”

P. Hilarión (2009), Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a

persones amb problemes de drogodependències.

La redacció i signatura d’un informe ha d’anar a càrrec del professional que tingui
relació amb l’objectiu pel qual és sol·licitat. Així, si és necessari analitzar una
àrea social, serà el treballador o treballadora social qui l’elabori; si es tracta
d’un aspecte de salut, serà el personal sanitari (metge o metgessa, infermer o
infermera...); un psicòleg o psicòloga per a una visió emocional o de personalitat,
etc. D’altra banda, atès que està signat per un o una professional, té caràcter
probatori. Per tant, qui elabora l’informe té la responsabilitat d’oferir informació
actualitzada i ajustada a la realitat.

La memòria és un recull explicatiu del resultat dels objectius, les activitats
i les actuacions realitzades en un servei (una unitat de convivència, per
exemple) o projecte, juntament amb la valoració de les propostes de millora.
Generalment, les memòries fan referència a un any natural.

La iniciativa de l’elaboració de la memòria correspon als responsables del servei,
però cal que tot el personal s’impliqui en l’aportació de dades, les valoracions i
les propostes.

L’elaboració d’una memòria pot tenir diferents intencionalitats:

• Obligar a reflexionar sobre la feina realitzada durant un any.

• Comparar dades amb les memòries anteriors per poder visualitzar quina és
la tendència del servei.

• Justificar, davant d’instàncies superiors, la feina realitzada.

• Servir com a carta de presentació per donar-se a conèixer (quina tasca es duu
a terme, quantes persones s’han atès, quins resultats s’han obtingut, etc.).

• Fer divulgació: moltes entitats publiquen la seva memòria i la distribueixen
a fi de presentar allò que fan. Si la institució té pàgina web, pot publicar-s’hi,
de manera que sigui accessible a tothom que hi estigui interessat.

• Donar bona imatge del servei (transparència i rigor).

• Demanar subvencions.



Atenció a les unitats de convivència 83 Projectes d'intervenció en unitats de convivència

No existeix un model únic per elaborar una memòria, cada centre segueix unes
pautes pròpies. Però aquests són els elements que es considera que hauria de
contenir una memòria:

• Informació sobre el centre: nom, col·lectiu al qual s’adreça, a quin
servei administratiu (públic) o entitat d’iniciativa social o mercantil pertany,
si forma part d’una xarxa de centres, breu referència històrica, ideari,
localització geogràfica, organigrama, etc.

• Informació d’allò que ha dut a terme el centre: a mesura que es va
informant dels diferents serveis i activitats, va aportant dades (en què
consisteix, nombre de persones ateses, consecució dels objectius, equip
humà que hi ha participat, etc.). Aquesta informació va acompanyada de
gràfics i fotografies (aquestes sempre amb el consentiment d’aquells que hi
apareixen; si es tracta de menors, s’evitarà que puguin ser reconeguts).

• Estat de comptes o balanç: ingressos i despeses que hi ha hagut durant
l’any.

• Valoració i reptes per a l’any vinent: valoració global, propostes de
millora i un avançament sobre quines línies generals podrien perfilar-se de
cara a l’any següent (sense pretendre convertir-se en una programació).

• Agraïments: es fan constar els agraïments corresponents a entitats o serveis
col·laboradors; a les famílies, si hi han participat; al voluntariat, si es compta
amb el seu suport; a empreses, si han col·laborat econòmicament o amb
material, etc.

3.5 La síndrome d’esgotament professional (’burnout’)

El terme “cremar-se“, en relació amb l’àmbit laboral, va sorgir als Estats Units
als anys setanta per fer referència a “l’esgotament d’energia experimentat pels
professionals quan se senten sobrepassats pels problemes dels altres” (Herbert
Freudenberguer, 1974). A partir d’aquests primers estudis, el concepte es va
definir molt més acuradament, per exemple en treballs com els de Christina
Maslach i Susan E. Jackson als anys vuitanta, i es va afirmar que és una resposta
a l’estrès laboral crònic integrat per actituds i sentiments negatius cap a les
persones amb qui es treballa i cap al rol professional propi, així com per la
vivència de trobar-se esgotat emocionalment. És una resposta que incideix
majoritàriament en els professionals que han de tractar constantment amb persones
en el desenvolupament de la seva feina (com professionals assistencials o de
serveis d’ajuda), encara que aquesta síndrome afecta també altres àmbits laborals.

Les tres dimensions que defineixen la síndrome d’esgotament professional o
burnout són:

• Esgotament emocional: esgotament i fatiga física, psíquica, o la combina-
ció de totes dues. És la sensació de no poder donar més als altres.
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• Baixa realització professional i personal: les demandes excedeixen la
capacitat per atendre-les de forma adequada i s’experimenten sentiments
de fracàs personal, manca d’expectatives laborals i una insatisfacció gene-
ralitzada.

• Despersonalització: desenvolupament de sentiments, actituds i respostes
negatius, distants i freds cap a la resta de persones, i en especial en l’entorn
laboral. Hi ha un distanciament emocional que pot ser considerat com un
intent d’adaptació a la situació. L’acompanya un increment de la irritabilitat
i una pèrdua de motivació envers la feina.

Encara que la síndrome sorgeix com a resposta a l’estrès laboral crònic, cal
remarcar que la seva aparició forma part d’un procés gradual en què també fallen
les estratègies d’afrontament que utilitza el treballador.

3.5.1 Factors desencadenants

Els factors desencadenants de la síndrome d’esgotament professional o burnout
són aquells elements estressants percebuts pel treballador que apareixen a l’am-
bient laboral amb caràcter crònic. Bàsicament, es consideren com a factors
desencadenants una sèrie de variables que es poden englobar en quatre nivells
diferents, segons si són elements estressants que provenen del mateix individu,
de l’organització, de la tasca que es realitza o de les relacions interpersonals que
s’estableixen (vegeu taula 3.6).

Taula 3.6. Possibles factors desencadenants

Nivells Riscos

Del treballador Característiques de personalitat:
Persones altruistes, idealistes, empàtiques, metòdiques, perfeccionistes, constants i
amb baixa autoestima.
Persones molt susceptibles d’identificar-se amb els altres i amb facilitat per
implicar-se excessivament en els seus problemes, convertint la solució dels
problemes en un repte personal.
Variables d’entrenament professional:
Persones amb molts coneixements teòrics i manca d’estratègies pràctiques.
Formació teòrica discrepant amb la realitat.

Del mateix treball Sobrecàrrega de treball.
Responsabilitats excessives a la feina.
Manca de temps per tractar l’usuari que deixa el professional amb una sensació de
feina inacabada.
Conflictes i ambigüitats de rol: indefinició de rols i tasques en els grups i equips de
treball.
Conflicte entre la necessitat de no assumir els problemes dels usuaris, però alhora de
demostrar-hi cert interès i implicació emocional.
Manca d’autonomia en el desenvolupament de les tasques i presa de decisions.
Situacions d’autocontrol sobrecarregat que porten a fatiga mental.
Exigència d’alt grau de professionalitat: realitzar la tasca sense errors ni retards.
Tasques que comporten una alta pressió emocional.
Llargues jornades, feina nocturna o per torns.
Manca de control dels professionals sobre els resultats de la seva tasca.
Activitats que mai arriben al final perquè les demandes són contínues.
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Taula 3.6 (continuació)

Nivells Riscos

De l’organització Organització amb excés de burocràcia
Estructura organitzativa molt jeràrquica, autoritària i centralitzada.
Manca de participació en la presa de decisions.
Absència de polítiques d’enriquiment de tasques i de coordinació d’equips.
Inadequada gestió dels recursos econòmics i humans.
Insuficient o mal aprofitament dels mitjans per fer front a les demandes dels usuaris.
Manca de reforç i valoració de la feina ben feta.
Inadequada compensació econòmica.

De les relacions
interpersonals

Relacions tenses, competitives, conflictives i prolongades en el temps amb els
usuaris o companys d’igual o diferent categoria.
Manca de suport en la feina dels companys o superiors.
Manca de col·laboració i coordinació amb altres professionals implicats en la mateixa
tasca.
Tracte amb usuaris difícils.

Font: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Riscos Laborals

A més a més, hi ha una sèrie d’elements de l’entorn social que poden influir i
facilitar l’aparició d’aquesta síndrome. Són els derivats de les condicions actuals
de canvi social:

• Noves lleis i estatuts que regulen l’exercici de les professions.

• Nous procediments en la pràctica de tasques i funcions.

• Canvis en els programes d’educació i formació.

• Canvis en els perfils demogràfics de la població que requereixen canvis en
els rols.

• Augment de demandes quantitatives i qualitatives de serveis per part de la
població.

• Pèrdua d’estatus i/o prestigi.

La síndrome d’esgotament professional o del professional “cremat” es considera
una resposta a una situació d’estrès crònic que va sorgint de forma gradual.
Després de l’entusiasme inicial pel desenvolupament d’una tasca que motiva,
estimula i satisfà el treballador, aquest comença a veure que no pot aconseguir
tots els objectius que s’havia proposat inicialment, per causa de l’excés de feina, la
implicació emocional amb els problemes dels altres i les grans responsabilitats del
lloc. Aquesta situació s’acompanya de sentiments de frustració, de manca d’ajuda
i d’impotència que porten a una pèrdua d’autoestima, amb una sensació de buit
del treballador. La feina es fa sense cap motivació, i apareixen els primers errors
professionals, la desídia i el cinisme del treballador, fins a arribar al col·lapse físic,
emocional o mental.

Aquest procés segueix una transició per etapes:

1. Fase d’entusiasme: és la fase de les grans il·lusions, expectatives, energies
i necessitats, on es veu que tot és possible. És una feina molt exigent, però
alhora aporta molt al treballador. Són els primers anys de professió, període
en el qual les expectatives laborals estan molt idealitzades i provoquen una
sobreidentificació amb els usuaris.
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2. Fase d’estancament: el treballador comença a dubtar i ser conscient
que una implicació excessiva amb la feina pot portar a un abandó de les
necessitats personals. La feina ja no satisfà totes les seves expectatives i,
encara que treballa durament per aconseguir els seus somnis, veu que la
feina no és suficient per canviar qualsevol cosa. Cada cop més cansat, es
comença a qüestionar la seva capacitat i comença a perdre confiança en ell
mateix. La salut comença a fallar: mals d’estómac i de cap, encara que de
forma ocasional.

3. Fase de frustració: constitueix el nucli central de la síndrome de l’esgo-
tament professional i es caracteritza pel qüestionament de la seva tasca i
de les seves capacitats per portar-les a terme. Hi ha una disminució de
la motivació cap als usuaris i, de vegades, comencen a desenvolupar-se
actituds obertament negatives cap a ells. Així mateix, es projecta la culpa
de les dificultats pròpies sobre els companys i els superiors, i es critica
l’organització. Tot el que es fa sembla que no serveix per a res. Els
símptomes psicosomàtics es tornen crònics.

4. Fase d’apatia: la desesperació i el sentiment de buit és la característica
dominant. Apareix, com a mecanisme de defensa, un distanciament emo-
cional, traduït en una gradual indiferència i manca d’interès, menyspreu
i cinisme cap als usuaris, els companys i, fins i tot, la família. La poca
seguretat en un mateix ha tocat fons. S’arriba a la conclusió que ja no s’hi
pot fer res.

3.5.2 Conseqüències i efectes negatius

Les principals conseqüències i efectes negatius de la síndrome de l’esgotament
professional o burnout estan més relacionats amb símptomes mentals o conductu-
als que amb símptomes físics. Són actituds i sentiments negatius cap a les persones
amb les quals es treballa (companys i usuaris) i cap al rol professional propi, així
com la vivència de trobar-se esgotat emocionalment.

En general, els principals efectes negatius que repercuteixen en la salut del mateix
treballador són:

• Emocionals: distanciament afectiu com a forma de protecció, sentiments de
soledat, sentiments d’alienació, ansietat i impaciència, sentiments d’impo-
tència, desorientació.

• Actitudinals: no verbalització, cinisme, apatia, hostilitat, suspicàcia, des-
confiança.

• Conductuals: agressivitat, aïllament, canvis sobtats d’humor, irritabilitat,
superficialitat en el contacte amb els altres.

• Psicosomàtics: fatiga crònica, mals de cap, insomni, dolors cervicals i
d’esquena, dolors musculars, úlceres o altres trastorns gastrointestinals,
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dolor precordial i palpitacions, hipertensió, crisis asmàtiques, refredats
freqüents, major freqüència d’infeccions, aparició d’al·lèrgies.

Els efectes en l’àmbit professional són:

• Deteriorament de les relacions interpersonals.

• Comunicació intermitent i selectiva amb els altres per un sentiment d’in-
comprensió.

• Manca de motivació i satisfacció laboral, la qual cosa provoca una manca
d’implicació del treballador en la seva tasca.

• Sentiments de desesperació i indiferència enfront de la feina.

• Disminució de la qualitat i de l’eficàcia en la feina.

• Queixes i denúncies dels usuaris que creuen que no han estat ben tractats o
informats.

• Apatia.

3.5.3 Prevenció

Les principals mesures preventives de la síndrome d’esgotament professional o
burnout que es poden adoptar abasten tres nivells:

1. Nivell organitzatiu:

• Eliminar o reduir els elements estressants de l’entorn organitzatiu que
donen lloc al desenvolupament de la síndrome.

• Facilitar la comunicació i promoure la participació en l’organització.

• Afavorir les decisions descentralitzades, ja que condueixen a una sen-
sació de control sobre l’entorn, afavoreixen la creativitat, la innovació
i la satisfacció laboral.

• Flexibilitat horària.

• Dissenyar adequadament cada lloc de treball i aclarir les responsabili-
tats i rols de cada treballador.

• Potenciar incentius i oportunitats per a la formació continuada.

• Oferir suport a la persona afectada.

2. Nivell grupal:

• Desenvolupar i afavorir els grups per evitar l’aïllament dels treballa-
dors.

• Crear grups de suport i d’ajuda per aconseguir una avaluació de
l’angoixa i l’ansietat.
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• Crear dinàmiques de grups per a la resolució de problemes, canvis
d’opinió i orientació de casos difícils.

• Fomentar el suport social en el desenvolupament dels rols.

• Fomentar la col·laboració i no la competitivitat.

3. Nivell individual:

• Aplicació de tècniques d’afrontament orientades i centrades en el
problema, reinterpretació positiva, planificació, entrenament en la
solució de problemes, entrenament en assertivitat.

• Eliminació de l’ús d’estratègies d’evitació i fugida.

• Aplicació d’estratègies concretes: establir objectius realistes, fer les
coses de forma diferent per fugir de la rutina, prendre les coses amb
més distància, accentuar els aspectes positius del treball, etc.

• Desenvolupament d’habilitats de comunicació interpersonal, habili-
tats socials i assertivitat.



Gestió de la unitat de
convivència
Elena Mauri

Atenció a les unitats de convivència
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Introducció

Un dels àmbits on poden treballar els tècnics i les tècniques en integració
social (TIS) és la unitat de convivència. A més de la família, existeixen altres
unitats de convivència creades per la societat per oferir habitatge, atenció de
les necessitats bàsiques, suport a l’autonomia, etc., a persones que pertanyen a
diferents col·lectius (persones grans amb dependència o risc d’exclusió social,
infància, adolescència i joventut desemparada, persones amb discapacitat, etc.).

És per això que el TIS ha de saber desenvolupar-se com un professional competent
en totes aquestes unitats de convivència.

La cinquena i última unitat està estructurada en cinc apartats. El primer apartat,
“Gestió de la unitat de convivència”, aborda aquelles tasques destinades a
facilitar l’adquisició de les habilitats bàsiques i generar hàbits de conducta pel que
fa a l’organització econòmica. En són alguns exemples ajudar a portar els comptes,
a distribuir els diners de forma coherent en funció de les necessitats existents, a
jerarquitzar les compres en funció del que és imprescindible o a facilitar l’estalvi,
si és possible.

El segon apartat, “L’alimentació”, és molt ampli i abasta des de decidir quins ali-
ments cal comprar per portar a terme una dieta adequada fins a preparar el menjar a
casa. En aquest apartat també s’hi tractarà el fet d’anar a comprar, atenent criteris
racionals de necessitats i de relació qualitat/preu, aprofitant els recursos d’estalvi
a la nostra disposició. Tots els productes comprats s’hauran d’emmagatzemar a
la llar de manera adequada: els aliments separats dels productes de neteja, els
productes frescos a la nevera, etc.

El tercer apartat, “Neteja i ordre de l’habitatge”, aborda les tasques destinades
a mantenir unes condicions higièniques adequades mitjançant la neteja diària
(escombrar, fregar, treure la pols, etc.), així com a recollir objectes i roba, fer
els llits, rentar els plats, etc.

El quart apartat, “La roba: neteja i el seu manteniment i ordre”, tracta tasques
com rentar, estendre, planxar i ordenar la roba. Cal tenir en compte que la persona
usuària ha de ser la responsable d’aquestes tasques i, per tant, si no sap dur-les a
terme caldrà ensenyar-li a fer-les.

Finalment, en l’apartat “L’àmbit psicosocial i emocional” s’hi tracten qüestions
com ara com fer l’acompanyament als usuaris, les competències emocionals que
ha de tenir el tècnic i com fer un acompanyament centrat en la persona.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Dissenya activitats del projecte d’intervenció en les unitats de convivència,
analitzant-ne les estratègies d’intervenció:

• Determina estratègies i tècniques de suport social i emocional en la
unitat de convivència.

• Determina estratègies per al desenvolupament de la criança positiva.

• Preveu el suport a la gestió domèstica de la unitat de convivència.

• Determina els itineraris per a la participació dels membres de la
família en espais i activitats d’oci i temps de lleure.

• Estableix els processos i activitats d’educació afectiva i sexual.

• Defineix l’assessorament a la unitat de convivència sobre les respon-
sabilitats i accions que s’han d’assumir.

• Preveu la resolució de contingències en la intervenció en les unitats de
convivència.

• Valora que el tracte dispensat a les persones en les unitats de convivèn-
cia s’ajusti als criteris i les normes d’atenció establerts.

• Valora la importància de la confidencialitat en la intervenció en la
unitat de convivència.

• Valora la importància de la prevenció de riscos laborals derivats de la
intervenció en la unitat de convivència.

1. Dissenya activitats d’avaluació del projecte d’intervenció en les unitats de
convivència, justificant-ne la selecció d’estratègies, tècniques i instruments
d’avaluació.

• Identifica els indicadors del procés de control i seguiment de la
intervenció de la unitat de convivència.

• Identifica els membres de la unitat de convivència com a agents
actius implicats en el procés de control i seguiment de la unitat de
convivència.

• Selecciona les diferents tècniques, instruments i protocols per fer el
seguiment de la intervenció de la unitat de convivència.

• Elabora els instruments d’avaluació que valorin internament i externa-
ment la intervenció en la unitat de convivència.

• Aplica tècniques i procediments d’avaluació per valorar el nivell de
satisfacció de les necessitats de la unitat de convivència.
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• Valora la necessitat que el tècnic superior en integració social reflexi-
oni sobre les seves pròpies intervencions.

• Justifica la presa de decisions per tal de modificar o adaptar la
intervenció en les unitats de convivència.
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1. Gestió de la unitat de convivència

Les unitats de convivència són allotjaments alternatius al medi familiar i estan
formades per persones que per diferents motius comparteixen la mateixa llar. Són
recursos que atenen persones amb una gran diversitat de situacions personals, des
de persones amb risc social fins a persones amb diferents graus de dependència o
necessitat de supervisió, o que es troben en situacions puntuals que per diferents
motius els porten a requerir una llar durant un temps determinat.

En molts casos, els integrants d’aquests allotjaments no han viscut de manera
independent, i en d’altres, a més, mai han compartit habitatge amb altres persones
fora de la seva família. L’actuació del tècnic anirà orientada a afavorir el bon
funcionament del grup de convivència a nivell relacional i també a orientar i donar
assessorament sobre la gestió domèstica.

Les àrees que cal atendre en les unitats de convivència estan relacionades amb:

• Àmbit domèstic: fa referència a tots els aspectes relacionats amb l’orga-
nització de la llar i el seu manteniment. És a dir, economia domèstica,
alimentació saludable, ordre i neteja de la llar i el manteniment i la cura
de la roba de la llar i d’ús personal.

• Àmbit psicosocial: fa referència a tot allò relacionat amb els aspectes
emocionals, afectivosexuals i d’ocupació del temps lliure de les persones
que formen la unitat de convivència.

1.1 L’acollida en la unitat de convivència

Quan els usuaris arriben a la unitat de convivència s’incorporen al funcionament
de la llar i automàticament adquireixen una sèrie de responsabilitats que potser
abans no tenien. Per tal d’afavorir la integració dels membres cal dissenyar el
procés d’acolliment. Generalment, tant si són joves com persones grans o bé
persones amb alguna diversitat funcional, cadascú tindrà uns hàbits adquirits de
funcionament dins de casa seva, i en aquest moment és quan es contrastarà el que
ja saben, el que esperen i el que és realment la unitat de convivència.

Per tant, s’establiran uns objectius per a aquesta acollida adreçats a:

• Familiaritzar l’usuari amb el funcionament de la llar.

• Recollir expectatives sobre la llar i resoldre dubtes.

• Reduir l’impacte del canvi de llar, si escau.
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• Iniciar el vincle de confiança entre els tècnics i l’usuari.

• Conèixer els nous companys/es.

Les accions per assolir aquests objectius poden ser, d’una banda, entrevistes
inicials amb l’usuari i, de l’altra, reunions d’equip inicials sobre els diferents
casos.

Cal aconseguir que el personal conegui les circumstàncies de la derivació de
l’usuari a la unitat de convivència, però també és necessari que ell conegui com és
el dia a dia de la llar i que es vagi incorporant progressivament a la seva dinàmica.

A més, és necessari conèixer la persona: qui és i quines expectatives té sobre
la unitat de convivència. Concretament, cal tenir una primera informació sobre
preferències, interessos, història de vida i costums a la llar, ja que ara s’incorporarà
a una nova llar.

Paral·lelament, s’ha de presentar el centre a l’usuari i el seu espai privat (habitació
individual o compartida, en funció del que s’hagi valorat). L’usuari ha de tenir el
seu tècnic de referència per tal de poder consultar-li dubtes i establir un primer
vincle.

Per tant, els continguts d’aquestes primeres reunions i acompanyaments amb
l’usuari són els següents:

• Coneixement de qui és i d’on ve.

• Presentació de les persones que viuen a la llar i dels tècnics que hi treballen.

• Dur-lo a la seva habitació per tal que pugui deixar les seves coses i
familiaritzar-se amb l’entorn.

• Donar-li la informació de qui serà el seu referent i com es gestionen les
comunicacions.

• Comunicar-li l’horari dels àpats, les tasques de la llar i el temps lliure.

• Donar a conèixer les normes de convivència: usos dels espais comuns,
sorolls, organització interna, etc.

• Explicar com es fa la formulació de queixes i suggeriments a l’equip tècnic.

• Explicar l’organització social de la llar: presa de decisions i assemblees.

Cal tenir en compte que hi haurà una primera fase d’adaptació en què l’usuari
anirà incorporant-se a la vida de la unitat de convivència. En aquest moment, els
tècnics han de fer un seguiment del cas i traslladar-lo a l’equip, tant si es tracta
d’una adaptació favorable com si no. En aquesta segona situació caldrà revisar
objectius i estratègies per avaluar si cal fer canvis o buscar alternatives.
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Pis escola

L’entitat Pere Mata ha posat en
marxa un pis escola relacionat
amb la gestió de la llar. En la
pàgina web que en parla
(bit.ly/2qCM5XM) podeu veure
un exemple de les tasques que ha
de dur a terme el tècnic
d’integració en l’àmbit domèstic.

1.2 Àmbits domèstics d’actuació

En les unitats de convivència, una de les àrees més importants que s’han de valorar
i atendre és l’àmbit domèstic. Aquest àmbit abasta els següents blocs:

• Gestió de l’economia domèstica

• Alimentació

• Neteja i ordre de la llar

• Cura de la roba

Cal que hi hagi una organització per tal que el dia a dia estigui sistematitzat i
afavoreixi la bona convivència. És necessària aquesta organització, també, per tal
de donar resposta a totes les necessitats de les persones que formen la llar. Cal
que els usuaris s’impliquin, en la mesura de les seves possibilitats, en la gestió
i l’organització de la llar. Cada usuari, en aquest sentit, té unes destreses i unes
mancances que cal analitzar i reconduir amb la seva participació.

Com a tècnics d’intervenció social serà necessari que feu una anàlisi del funciona-
ment de la llar i dels aspectes que cal reorganitzar. D’aquesta manera, en funció
de les habilitats dels usuaris, podreu definir i concretar quines activitats poden o
no poden fer per si mateixos i en quines necessiten ajuda.

La finalitat és que cada cop els usuaris siguin més autònoms, tant en la presa
de decisions com en la gestió del dia a dia.

Generalment no hi haurà una única àrea on calgui fer la intervenció, sinó que això
estarà definit per una sèrie d’aspectes diversos.

1.3 L’administració de la unitat de convivència

El dia a dia d’una unitat de convivència comporta una sèrie de despeses econò-
miques: fer la compra, pagar rebuts, etc. La manera com es gestionen els diners
per afrontar aquestes despeses pot ser clau tant per a la supervivència del grup i
l’individu com per a l’harmonia interna. L’orientació que el tècnic en integració
social ha de donar en aquest àmbit s’adreça a facilitar eines per a una bona gestió
i, d’altra banda, a evitar una inapropiada priorització de necessitats i/o pautes de
consum desestructurades per tal d’evitar un endeutament econòmic derivat d’una
gestió poc pràctica dels recursos dels quals disposen.

Així, en funció de la detecció de necessitats, el tècnic assumirà tasques de
col·laboració i assessorament, com també altres tasques de caràcter educatiu,
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L’economia domèstica
implica gestionar els

recursos monetaris de la
unitat de convivència per tal

de satisfer les necessitats
d’aquest nucli. Mitjançant

una educació financera
ajustada a les seves

necessitats, els usuaris
aprendran a gestionar els

seus propis ingressos i se’ls
capacitarà per prendre

decisions envers la gestió
dels seus recursos.

envers la unitat de convivència. Amb l’assessorament busca assegurar-se que
els usuaris disposin de les habilitats necessàries per dur a terme aquesta gestió
de manera efectiva. La tasca del tècnic consistirà a ajudar a desenvolupar
aquestes habilitats i conductes per tal de facilitar la gestió econòmica de la llar.
Concretament, ajudant a portar els comptes, a prioritzar despeses i a afavorir
l’estalvi.

El tècnic ha de tenir present el valor que té la qüestió econòmica en la nostra
societat. La petició d’informació sobre el nivell d’ingressos, estalvis i despeses
pot ser viscuda com una intromissió del professional. Un apropament respectuós
i acurat a aquest tema, explicar la funció del tècnic en aquest sentit i tenir una
actitud oberta al diàleg faciliten el relaxament i la cooperació dels usuaris.

Cal que el TIS tingui en compte que cada unitat convivencial té característiques
diferents. Per tant, no tots els pressupostos es poden fer de la mateixa manera:
cal que responguin a les necessitats dels individus i a les seves característiques
diferencials.

Per tal que la intervenció sigui útil a llarg termini és necessari que les orientacions
i la informació que proporcioni el tècnic als membres de la unitat convivencial
sigui incorporada pels usuaris, que es converteixi en un hàbit, no que es quedi
només en una intervenció puntual. Si no és així, no es generalitzaran. Cal que
l’usuari sigui capaç de posar en pràctica les competències treballades sense cap
suport i que adquireixi un major grau d’autonomia.

L’administració de l’economia domèstica consisteix a planificar, organitzar,
executar, supervisar i avaluar cadascuna de les accions de caràcter monetari
de la unitat de convivència.

1.3.1 El pressupost

La gestió de la llar requereix la planificació i la presa de decisions sobre com
distribuir els recursos disponibles i el control del pressupost. Es fa necessari,
doncs, emprar una eina que permeti aquesta planificació. Aquest instrument
s’anomena pressupost.

El pressupost és el document en el qual es plasma, de manera ordenada i
per escrit, la relació d’ingressos i despeses de la unitat de convivència durant
un període de temps determinat.

És la forma més útil i pràctica de començar a organitzar la situació financera.
L’objectiu de l’eina és identificar el que es preveu gastar (pressupost com a tal) i
després comparar-ho amb els ingressos i les despeses reals. El pressupost permet
que s’organitzin aquestes despeses i ingressos.
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La planificació del pressupost té dues finalitats clares:

• Satisfer les necessitats de la llar i els seus membres.

• Generar estalvi per a despeses futures.

Avantatges d’un pressupost

Un pressupost ajuda a:

1. Saber en què gastem els diners: moltes vegades fem despeses sense adonar-nos-en i sense
pensar que uns quants euros poden convertir-se en molts diners si els sumem tots a final de
mes; per exemple, l’esmorzar diari a la cafeteria. Només quan en veiem la suma total és quan
estem en disposició de decidir si són diners aprofitats o si són massa. En el cas de l’exemple,
podem optar per portar un entrepà de casa.

2. Controlar la despesa: quan tenim identificades totes les despeses és quan podem actuar-hi i
controlar quant volem gastar i en què.

3. Prioritzar i ajustar despeses: si el pressupost té superàvit suficient i estem generant un
bon estalvi, no tindrem necessitat de prioritzar o ajustar despeses. Però si el pressupost
és negatiu, haurem d’actuar sobre les despeses prioritzant allò necessari per viure i fer
reajustaments en les despeses prescindibles.

4. Identificar deutes: de vegades, les targetes de crèdit afavoreixen fer despeses per sobre del
nostre poder adquisitiu i generaran un deute que no sempre és clarament identificable.

5. Planificar l’estalvi: és important planificar l’estalvi pensant en futurs plans, com pot ser la
compra d’un ordinador o unes vacances. Necessitem tenir un fons destinat a aquest tipus de
despeses per tal que el nostre pressupost mensual no en quedi afectat en excés.

6. Fer previsions per al futur.

7. Ajustar el nostre nivell de vida. Hem d’ajustar el nivell de despeses al nivell d’ingressos i no
viure per sobre de les nostres possibilitats. Per exemple, si guanyem 100 euros no en podem
gastar 105 per sistema cada mes.

El pressupost fa aquesta planificació, basada en el càlcul anticipat dels ingressos
i les despeses de la unitat de convivència, tenint en compte un període de temps
concret. El criteri temporal més habitual en l’economia moderna és el mes, ja
que els ingressos de les persones que treballen per compte d’altri, les pensions i
els subsidis es reben un cop al mes. Per altra banda, els principals pagaments als
quals cal fer front també acostumen a ser mensuals. Tot i això, en l’elaboració
d’aquest pressupost caldrà no perdre la visió general dels següents mesos per tal
de controlar la despesa i prendre decisions reflexives i raonades.

Cada pressupost ha de ser personalitzat, és a dir, adaptat a la situació real dels
membres de la unitat de convivència. A més, en el pressupost familiar cal la
participació de tots els membres de la unitat. Cal que sigui una anàlisi planificada
i clara, i s’ha d’afavorir que s’entengui cada moment de l’elaboració, atès que
això en facilitarà la gestió posterior. També cal tenir en compte que el fet que
s’impliquin en l’elaboració farà que siguin més realistes amb el que tenen i que es
responsabilitzin d’allò que hagin de fer.

Primer de tot, es fa necessària una visió global que ajudi a agafar perspectiva.
Així, el primer pas és avaluar, d’una banda, quines són les necessitats de la unitat
de convivència i, de l’altra, explicitar amb quins recursos es compta per tal de
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donar-hi resposta. D’aquesta manera es detectarà quin tipus de gestió s’està duent
a terme i què cal millorar o modificar.

Les principals dificultats econòmiques que poden aparèixer en una llar, a banda
de la falta d’ingressos, provenen d’una falta de planificació entre el que s’ingressa
i el que es pot assumir pel que fa a la despesa.

1.3.2 Conceptes bàsics en l’administració domèstica

És necessari que els usuaris entenguin els conceptes bàsics que cal conèixer i tenir
en compte per dur a terme una bona administració en l’àmbit domèstic. Aquests
conceptes són els següents:

• Feina: és el primer element de l’economia domèstica. Totes les persones
ens formem o busquem un ofici que ens permeti portar a terme una feina a
través de la qual aconseguirem un benefici en forma de sou que farem servir
per cobrir les nostres necessitats. Aquest benefici, en l’àmbit laboral, es
considera salari, mentre que en l’àmbit domèstic es denomina ingressos.

• Ingressos: és el segon component de l’economia domèstica. Són els
guanys que obté un membre o els membres de la unitat de convivència.
Aquests ingressos poden ser ingressos actius o guanyats (és a dir, els
que s’obtenen fruit d’una feina) o bé ingressos passius o rendes de béns
immobles, beneficis d’un negoci, etc.

• Despeses: és la part dels ingressos destinada al consum per cobrir les
nostres necessitats. Les despeses poden ser fixes, variables i imprevistes.
Les fixes són les regulars en un període de temps concret (setmanals,
mensuals, etc.) o que tenen poca variació (llum, aigua, telèfon...). Les
variables no es poden definir prèviament i canvien mes a mes (sortides d’oci,
compra de roba, etc.). Les imprevistes són les destinades a una emergència,
per exemple les avaries a la llar. Les despeses mai han de superar els
ingressos.

• Saldo: són els diners disponibles un cop cobertes les despeses.

• Estalvi: és la part dels ingressos que no es gasta i que la família pot destinar
a altres partides, com despeses d’imprevistos, o simplement quedar com a
romanent.

• Dades previstes: són els ingressos i les despeses que es preveu que es
produiran durant un període de temps concret.

• Dades reals: són els ingressos i les despeses que finalment es donen en el
període de temps previst.

• Economia: és la ciència que s’encarrega d’administrar adequadament tots
els béns amb els quals compta un individu per tal de satisfer les seves
necessitats. Així, podem dir que l’objectiu de l’economia domèstica és
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Enquesta de pressupostos
familiars (INE)

Des de l’any 2006, l’Institut
Nacional d’Estadística (INE) fa
anualment una enquesta de
pressupostos familiars (EPF).
Entre altres dades, subministra
informació sobre la naturalesa i
destinació de les despeses de
consum. Pot accedir-se als
resultats de l’enquesta a la
pàgina oficial de l’INE, dins de
l’apartat “Nivel y condiciones de
vida”.

atendre la qualitat de vida dels membres de la unitat de convivència satisfent
les necessitats bàsiques i les secundàries fins on sigui possible.

• Necessitats: la supervivència, l’estabilitat emocional i la salut de les
persones requereixen la satisfacció de les seves necessitats. Les necessitats
dels individus abasten diversos àmbits, els quals van lligats a criteris
socioculturals del seu entorn, els quals defineixen de manera general el que
es considera necessari.

Un d’aquests nivells és l’àmbit econòmic. Des d’aquest àmbit considerem que
les necessitats són allò que l’ésser humà requereix per mantenir la seva vida, la
seva salut i el seu benestar. Una de les classificacions de les necessitats dels
individus les divideix en universals o bàsiques, d’una banda, i en secundàries o
condicionades, de l’altra. Les universals o bàsiques són les necessitats essencials
per poder viure, iguals per a totes les cultures, moments històrics i persones. Són
aquelles relacionades amb les necessitats d’alimentació, dormir, etc. En canvi, les
secundàries o condicionades són les necessitats de les quals podem prescindir,
ja que no són vitals i s’han creat com a conseqüència de viure en una societat
determinada. Aquestes són molt variades, i a la nostra societat podrien ser posseir
un cotxe o tenir un mòbil, per exemple.

Actualment, i fruit de la globalització, les necessitats condicionades progressiva-
ment s’estan convertint en universals, la qual cosa afecta les despeses generals
de les persones des del moment que en alguns casos es converteixen en despeses
imprescindibles.

• Consum: el consum és l’ús que l’ésser humà fa dels béns o serveis dels
quals disposa per tal de satisfer les seves necessitats. Aquest consum està
condicionat per:

1. Les necessitats dels individus i la unitat de convivència.

2. L’economia de la unitat de convivència.

3. La facilitat d’accés als diferents productes o béns.

De fet, el consum és una de les bases sobre les quals se sustenta l’economia a la
nostra societat i, per tant, està fortament potenciat al nostre entorn. Alguns dels
recursos que la nostra societat fa servir per incentivar el consum són la publicitat,
les targetes de crèdit i dèbit, els préstecs personals i el pagament ajornat.

Per tal que el consum s’ajusti a les nostres possibilitats econòmiques reals, cal
que a l’entorn domèstic i individualment es faci una correcta previsió de les
despeses generals i individuals. Amb tot allò explicat, i per tal d’evitar situacions
no desitjades, s’evidencia la necessitat d’una correcta previsió de les despeses de
les unitats de convivència i es fa imprescindible introduir el concepte de consum
responsable a la tasca d’orientació als usuaris de les unitats convivencials de
qualsevol tipus.

El consum responsable és el que es fa considerant totes repercussions de caràcter
econòmic, social i ambiental que aquest acte de consum comporta. El consum
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excessiu es pot definir com una distribució descontrolada de la despesa que no
respon a criteris racionals, sinó a impulsos de l’individu. A més, es considera
que el consum excessiu i innecessari és nociu per a la vida al nostre planeta. En
aquest sentit, cal fer una reflexió sobre el perfil del nostre consum, analitzar fins
a quin punt el que es consumeix aporta satisfacció duradora o és més aviat de
caràcter impulsiu, i si el nostre perfil de consum pot comprometre necessitats més
importants o necessitats bàsiques futures.

En aquest sentit, l’elaboració del pressupost és una bona eina per comprovar
l’equilibri de les despeses, establir quines són les prioritats i veure amb facilitat
com es poden reduir les despeses. Quan els desitjos consumistes són superiors als
nostres recursos per satisfer-los es produeix un desequilibri que, mal gestionat, pot
desembocar en problemes de tipus econòmic, psicològics o, fins i tot, delictius.

Compres per impuls

Les compres per impuls es fan de manera espontània, no planificada, i responen a capricis
més que a necessitats que existissin abans de veure l’objecte de la compra. Veiem
l’article, ens ve l’impuls de comprar-lo i ho fem. Aquest tipus de compres s’associava
tradicionalment a articles petits i de baix cost, però actualment un terç de les nostres
compres es fa per impuls. Segons diversos experts, aquesta manera de consumir en alguns
casos pot resultar addictiva i crear trastorns.

1.3.3 Les partides del pressupost

Per crear un pressupost, d’entrada s’ha d’analitzar quina és la capacitat monetària
real de la unitat de convivència a partir de l’anàlisi de les diferents partides. Per
poder identificar quines són les necessitats de la unitat de convivència i com donar-
los resposta cal que s’organitzin les despeses i els ingressos.

Els ingressos

En el pressupost cal preveure, en primer lloc, els ingressos. En aquest concepte
s’inclouen tant els ingressos ordinaris com els extraordinaris. En segon lloc, cal
conèixer les despeses generades a la llar i per cada membre. D’aquesta manera
aconseguirem evitar que els usuaris no arribin a final de mes i/o es generin deutes.

S’entén per ingrés qualsevol entrada de diners, mentre que una despesa és
el desemborsament monetari a canvi d’uns béns o uns serveis.

Per començar un pressupost el millor és fer-ho pels ingressos, ja que són més
fàcilment identificables. Es classifiquen en:

• Ingressos regulars, com podrien ser la nòmina de la feina o les prestacions
d’atur. També cal preveure’n d’altres, com ara pensions, ajudes socials
mensuals, etc.
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• Ingressos extraordinaris, com poden ser ajudes socials puntuals (tipus
beca, per exemple), pagues extraordinàries, la devolució de la declaració
d’Hisenda (si és el cas), etc.

És necessari tenir identificats cadascun d’aquests ingressos i el moment en què es
reben per tal de poder saber de quant es disposa en cada moment i poder elaborar
un fons de reserva que permeti cobrir despeses imprevistes.

Pel que fa als ingressos extraordinaris, cal tenir en compte que no es pot comptar
amb aquests ingressos fins que es reben, atès que són imprevistos i/o puntuals.

Les despeses

Les despeses són les sortides de diners que es produeixen durant el període que
abasta el pressupost. Com podem deduir, hi ha despeses de molts tipus, i poden
correspondre a quantitats i orígens molt diversos. A més a més, la despesa tampoc
és igual durant tot l’any, ja que per exemple a l’hivern la despesa en calefacció és
superior a la de la tardor o primavera, i el consum fora de casa també pot ser menor;
en canvi, a l’estiu i durant les vacances és fàcil que passem més temps fora de casa
i que pugi la despesa en oci i restauració.

Les despeses de la unitat de convivència es destinen a cobrir les necessitats i els
desitjos dels seus components. La priorització de despeses ha de permetre no
tan sols la supervivència dels seus membres, sinó també poder mantenir una vida
digna d’acord amb els seus valors i els de la societat de la qual formen part. Així
doncs, l’hora de prioritzar les despeses de la unitat de convivència cal tenir en
compte:

• Les necessitats comunes de la unitat de convivència.

• Les necessitats de cadascun dels seus membres.

• Els recursos econòmics dels quals es disposa.

Un dels punts més importants és clarificar aquestes despeses i organitzar-les en
diferents categories per identificar-les i racionalitzar-les. A l’hora de fer-ho és
important tenir en compte quines són les despeses previsibles (tant ordinàries com
extraordinàries), quina és la modalitat de pagament (domiciliació bancària, efectiu,
targeta de crèdit, dèbit, altres), quina és la periodicitat de la despesa (setmanal,
mensual, trimestral, anual o esporàdica) i quin és el tipus de producte (habitatge,
alimentació, transport, oci, salut, vestit i d’altres).

Entre els tipus de despesa distingim despeses fixes, despeses variables necessàries,
despeses variables prescindibles i despeses extraordinàries. A més, cal tenir en
compte les petites despeses supèrflues.

Les despeses fixes són aquelles imprescindibles per mantenir la seguretat i el
benestar de la unitat de convivència. És imprescindible pagar-les i són difícilment
negociables i, per això, si cal reduir despeses, aquestes no es poden modificar. En
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Recursos per organitzar
despeses

Hi ha diverses aplicacions que
permeten organitzar les despeses

als consumidors, com ara
Fintonic, MoneyWiz, Cuentas

Claras o MyValue.

aquest apartat s’hi inclouen rebuts de la comunitat on es viu, hipoteca o lloguer de
l’habitatge, assegurança de la llar o crèdits diversos demanats al banc. Cal tenir
en compte que l’endeutament de la unitat en despeses fixes no pot superar el 40%
dels ingressos nets per poder donar resposta a situacions imprevisibles amb els
estalvis.

Les despeses variables necessàries són aquelles que la unitat familiar necessita
per desenvolupar la seva vida diària amb normalitat. Encara que atenen necessitats
familiars bàsiques, són susceptibles d’ajustaments modificant hàbits de consum.
Aquí hi trobarem despeses com l’electricitat, l’alimentació, el transport, el telèfon,
internet, els productes de neteja, aigua o transport. Alguns imports són estimats
perquè depenen de l’ús que es faci dels diferents serveis (llum, telèfon, gas...).

Les despeses variables prescindibles les podem definir com aquelles despeses
que fa la persona i que aporten un major benestar, però sense els quals es pot portar
una vida totalment satisfactòria prescindint-ne. De vegades pot ser complicat
establir una línia divisòria entre les despeses necessàries i les prescindibles. S’hi
inclouen oci, vacances, aficions, esports i cura personal (perruqueria, estètica), per
exemple. Si tenim un pressupost sanejat no caldrà fer gaires reduccions en aquest
sentit, ja que aporten un valor afegit a la nostra vida, però si la situació financera
no ens ho permet caldrà valorar la idoneïtat de cadascuna.

Com ja s’ha dit, la diferenciació entre despeses necessàries i prescindibles és molt
personal. En cas d’haver de fer ajustaments en el pressupost caldrà classificar-
les correctament i jerarquitzar les prescindibles per poder decidir quines tenen un
menor impacte en la nostra vida i, per tant, n’hem de prescindir. També cal tenir
en compte que s’hi pot actuar sense necessitat de prescindir-ne completament: es
poden buscar alternatives més econòmiques. Per exemple, si ens agrada anar al
cinema i no podem renunciar a veure una pel·lícula a la setmana podem aprofitar
el dia de l’espectador, quan és més econòmic.

Les despeses extraordinàries són aquelles no previstes inicialment en el pressu-
post i que es fan de manera puntual. La situació ideal és preveure que n’hi haurà
i, per tant, destinar-hi part de l’estalvi. En aquesta categoria de despeses podem
trobar el canvi d’electrodomèstics, les reformes a la llar, les avaries a la llar o al
vehicle, etc. A vegades, les famílies no fan aquest estalvi i assumeixen préstecs per
poder-hi donar resposta. Aquests préstecs es convertiran en despeses mensuals i
perjudicaran l’economia familiar. És important, doncs, estalviar sempre que sigui
possible, en lloc de cercar altres estratègies que, a mitjà termini, produiran un
augment de costos i més dificultats econòmiques.

Cal estar atent a les despeses que es fan durant la setmana i que no s’inclouen en
les categories anteriors perquè són petites i es considera que no són rellevants.
Es tendeix a no incloure-les com a despesa, però són un focus de despesa
no controlada que pot perjudicar seriosament el pressupost familiar o provocar
desajustos en l’economia familiar. Cal tenir-les en compte especialment si es
disposa d’uns ingressos reduïts. En aquest cas no tan sols caldrà tenir-les en
compte, sinó identificar-les com les que caldrà reduir o eliminar en cas que siguin
supèrflues.
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En la web d’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya
podeu trobar més
informació sobre aquest
àmbit: bit.ly/2KddMNQ.

Cal recollir els rebuts i extractes bancaris per poder-los organitzar i que serveixin
per elaborar la graella de despeses. Per establir els imports estimats caldrà fer
mitjanes per poder tenir-ne una orientació. Els rebuts bimensuals o trimestrals
cal establir-los en el mes corresponent, però tenint en compte quan arribaran. Per
exemple, el pagament de la contribució o de les assegurances ha d’estar previst
prèviament. També cal guardar i ordenar per temàtiques els rebuts de les compres
que es facin: això permetrà analitzar-los posteriorment i emprendre accions per
aconseguir reduir la despesa.

Les partides de despeses
Tot i que els agrupaments de despeses es fan en funció de l’estil de vida dels usuaris
i dels hàbits de cada unitat de convivència, hi ha una sèrie de despeses comunes
que solen agrupar-se:

• Habitatge

• Contractes de subministrament

• Impostos i taxes

• Alimentació

• Vestit i calçat

• Transport

• Oci

• Altres

Un cop s’han agrupat les partides de despesa pot calcular-se el percentatge que
representa cadascuna de les partides respecte al pressupost total. El càlcul dels
percentatges permet observar fàcilment en quina proporció es distribueixen les
despeses de la unitat de convivència i ofereix un suport extra a l’hora de gestionar
el pressupost.

La partida d’habitatge, sigui en forma d’hipoteca o lloguer, és molt freqüent que
existeixi a la majoria de pressupostos. És important tenir-ho en compte, perquè en
qualsevol dels dos casos sol ser la partida més elevada. Es recomana no superar
el 30% dels ingressos de la unitat familiar per a aquesta despesa. En cas que se
superi aquesta xifra caldrà prendre decisions per tal d’alleugerir aquesta càrrega.

Un pis de lloguer genera una sèrie d’obligacions que s’han de reflectir en el
contracte de lloguer signat per l’inquilí i el propietari. El contracte es negocia
entre les parts, que acorden el preu de renda, la durada del lloguer, la forma de
pagament, etc. A més a més, hi ha una sèrie de conceptes que cal tenir en compte,
com pot ser el pagament d’una fiança inicial.

En cas de no disposar de tots els diners per comprar un habitatge es pot fer
mitjançant un préstec hipotecari, la qual cosa significa que en cas d’impagament al
banc aquest té dret a subhastar l’habitatge per cobrar el deute pendent. Cal destacar



Atenció a les unitats de convivència 22 Gestió de la unitat de convivència

que en el nostre sistema legal, a diferència del que passa en altres països, el deute
l’adquireix la persona que signa el contracte i es fa responsable de retornar-lo amb
tots els seus béns. Per tant, el deute no s’extingeix amb la pèrdua de l’habitatge,
sinó que les entitats bancàries poden sol·licitar la subhasta d’altres tipus de béns
dels quals el titular del préstec sigui propietari legal. De vegades es pot negociar
amb el titular del préstec que es quedi l’habitatge sense necessitat de subhasta ni
procés judicial, i donar així donar el deute per saldat. Es coneix com a dació en
pagament.

Els tributs són una càrrega econòmica i d’obligat compliment que imposa un ens
públic a través d’una llei per l’ús o la tinença d’alguna cosa. Hi ha tres tipus de
tributs:

1. Taxes: són impostos que es paguen per la contraprestació i l’ús d’un servei
públic. Per exemple, la taxa d’un gual és la quantitat que es paga a un
ajuntament per l’ús i la reserva de la vorera.

2. Impostos: no hi ha cap contraprestació directa per part de l’Administració.
Els estableix la llei en funció de la capacitat econòmica de la persona. Per
exemple, l’impost sobre les persones físiques (IRPF). Els impostos es poden
classificar segons qui paga l’impost i qui el recapta:

• Impostos directes: els recapta qui els paga. Per exemple l’IRPF el paga
i l’ingressa a Hisenda la mateixa persona. Aquests impostos afecten de
manera especial en l’elaboració del pressupost, perquè si no es tenen
en compte poden provocar un desajustament important.

• Impostos indirectes: els recapta una persona diferent de la que els
paga. Per exemple, l’IVA el paga el consumidor final, però l’ingressa a
Hisenda el comerciant. En principi afecten menys l’economia familiar,
perquè es paguen a l’hora de fer les compres o de liquidar els serveis.

3. Contribucions especials: s’apliquen quan s’ha obtingut un benefici a causa
d’una millora pública. Un dels casos més habituals és el pagament d’un
impost a l’ajuntament quan arregla les voreres i els carrers.

1.3.4 Elaboració del pressupost

El pressupost, com a instrument d’organització i administració de l’economia que
és, ha d’organitzar la distribució racional de la despesa per tal que les necessitats
dels components de la unitat de convivència quedin cobertes, així com les despeses
derivades del bon funcionament de la llar. La planificació del pressupost implica:

1. Identificar les necessitats de la unitat de convivència i de cadascun dels seus
membres.

2. Identificar les fonts d’ingrés: salaris, rendes, ajudes, etc.

3. Planificar el pressupost:
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• Prioritzar les despeses: s’ha de confeccionar una relació de tot allò
que es preveu que es gastarà. Implica també reflexionar sobre en què
gastem els diners i, posteriorment, que els membres de la unitat de
convivència adquireixin uns hàbits de consum correctes.

• Organitzar per partides les diferents despeses: despeses fixes, varia-
bles, etc.

• Analitzar i comparar els ingressos i les despeses per tal de determinar
si hi ha desequilibris. El resultat pot ser un saldo positiu o un saldo
negatiu.

• Reajustament en funció del tipus de saldo: si els ingressos de la unitat
familiar cobreixen la despesa, el resultat serà un saldo positiu. En
aquest cas es disposarà d’una major quantitat de diners i caldrà decidir
si s’augmenta alguna partida de despeses o bé es destina a l’estalvi. En
el cas que els ingressos no arribin a cobrir la despesa es produirà un
saldo negatiu i llavors s’hauran de reduir despeses.

4. Analitzar el resultat del pressupost comparat amb la despesa real: cal
veure quines són les necessitats de la unitat de convivència i si aquestes
queden cobertes amb el pressupost elaborat. S’ha de comparar el que es
planifica i el que és real. Per fer-ho es pot analitzar:

• si els ingressos que arriben a la unitat són suficients per cobrir les
despeses i/o necessitats;

• si s’han previst les despeses que no són mensuals sinó semestrals o
anuals;

• si després de cobrir les despeses es pot estalviar amb el romanent per
a futures despeses imprevistes;

• si hi ha despeses supèrflues o que es puguin reduir o eliminar.

5. Plantejar objectius d’estalvi: si la situació ho permet cal establir uns
objectius d’estalvi. És important destinar al pressupost mensual una partida
a l’estalvi, per petita que sigui, que servirà de matalàs davant de qualsevol
imprevist. Aquesta partida se sol fixar entre un 5% i un 10% dels ingressos.
Els experts recomanen estratègies senzilles com determinar quina quantitat
es pot reservar i fer-ho automàticament de forma mensual. D’aquesta
manera, els estalvis es van generant progressivament. Encara que siguin
pocs diners al mes, aquest hàbit farà que a poc a poc es vagi construint un
romanent força profitós per a situacions no esperades. Existeixen diferents
modalitats per gestionar l’estalvi:

• Informals: una part dels diners en metàl·lic es reserven en algun
lloc del domicili. És útil en casos de poques quantitats o aquelles
destinades a la compra d’algun article de poca quantia o que es farà
en poc temps. Presenta l’inconvenient d’estar exposada a possibles
robatoris.

• Formals: les entitats financeres ofereixen múltiples productes adreçats
a aquesta finalitat. És important llegir a consciència tots els detalls
del contracte abans de signar. És recomanable per a l’estalvi a llarg
termini.
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Un cop elaborat el pressupost és important:

• Revisar els comptes de forma periòdica: cal que es converteixi en un hàbit.

• Evitar excedir la despesa planificada per tal de no fer créixer l’endeutament.

• Si els ingressos es modifiquen cal tornar a revisar el pressupost, atès que
qualsevol canvi pot originar o bé un excés de confiança (si els ingressos
augmenten) o bé perjudicar encara més el pressupost (en cas que els
ingressos es redueixin).

Aspectes que poden distorsionar el pressupost familiar

Durant l’any es donen certes despeses i/o ingressos que cal preveure per l’impacte
positiu o negatiu que poden tenir en el pressupost. Els més habituals són:

• Als mesos de juny i desembre sol haver-hi un ingrés extra: les pagues
extraordinàries de Nadal i de vacances d’estiu. Sempre que sigui possible,
són bons moments per destinar una major quantitat de diners a l’estalvi i
reservar-ne per als esdeveniments especials d’aquests dies: regals de Nadal,
viatges o sortides de vacances, etc.

• Al mes de gener es produeixen dos esdeveniments importants: la pujada de
preus i les rebaixes d’hivern.

• Els impostos, les taxes i els tributs solen tenir un període de cobrament fix
durant l’any. En la majoria de municipis aquests impostos poden pagar-se
de manera prorratejada mensualment, la qual cosa pot ser una bona opció
per mantenir un millor control de la despesa.

Per tal que aquests elements distorsionadors no desequilibrin el pressupost, un cop
enregistrats els ingressos i les despeses en el pressupost mensual cal que les dades
es traslladin al pressupost anual. Per fer això, el més senzill és afegir una columna
a la dreta en què s’indicaran els imports anuals i fer una previsió de diners mensual
per cobrir això.

1.3.5 L’estalvi a la llar

Quan les necessitats o les despeses estan per sobre dels recursos econòmics
es produeix un desequilibri entre els guanys i les despeses que és important
resoldre al més aviat possible, ja que pot comportar problemes econòmics i, en
alguns casos, pot conduir l’individu a desenvolupar problemes psicològics fruit
de l’estrès, i fins i tot derivar en conductes delictives. Per això, davant d’un saldo
negatiu, s’ha de retallar el nivell de despesa per tal de no tenir endeutament.

És imprescindible la responsabilitat de l’usuari en aquesta presa de decisions per
afavorir que integri aquesta filosofia de gestió i reduir així el control extern.
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Aquest document, editat per
l’Ajuntament del Prat de
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bit.ly/32jSAvS.

Davant d’un pressupost deficitari, és a dir, quan la quantitat de despeses és
superior a la d’ingressos en la unitat de convivència, o es fa un mal ús dels recursos,
possiblement no es podran cobrir diferents necessitats que són bàsiques en la
nostra societat. En situacions extremes pot donar pas a:

• Talls en els sumistraments: les empreses d’aigua, llum o telèfon deixen de
subministrar el seu producte després d’un nombre determinat de factures
sense pagar.

• Problemes d’alimentació: l’alimentació és una de les necessitats més
bàsiques dels individus. Quan no hi ha recursos econòmics suficients,
l’alimentació pot veure’s afectada i perjudicar especialment nens i persones
malaltes.

• Desnonaments: no pagar el lloguer o la hipoteca de l’habitatge pot derivar
en la pèrdua de l’habitatge, un dels drets fonamentals dels individus.

En cas que el saldo sigui negatiu o que l’endeutament sigui elevat cal una presa
de decisions que permeti alleugerir aquesta pressió financera sobre l’economia
familiar i resoldre situacions de risc. Per organitzar l’estalvi a la unitat de
convivència hi ha una sèrie d’estratègies que cal tenir en compte:

• Prioritzar necessitats bàsiques: cal reunir-se amb la unitat de convivència
per tal d’analitzar quines són les irrenunciables (alimentació i llar) i quines
altres són despeses secundàries (per exemple, roba).

• Eliminar o reduir despesa supèrflua: amb l’anàlisi que s’ha dut a terme
s’han pogut identificar aquells elements que no aporten a l’economia de la
llar i que, en canvi, la perjudiquen seriosament. Cal establir compromisos
en aquest sentit i que siguin els mateixos usuaris els que verbalitzin quins
són i s’adonin de les conseqüències negatives per a la gestió econòmica.

• Incorporar hàbits per a un consum correcte.

De vegades, reduir les despeses és més senzill del que sembla. Una bona
planificació, conèixer les ofertes del mercat i els petits gestos quotidians poden
fer disminuir notablement les despeses fixes d’una unitat de convivència. Hi ha
tot un seguit de recomanacions que permeten millorar l’estalvi a través d’un ús
més raonable dels serveis i consumibles en la llar.

Mesures per reduir el consum de gas

• Mantenir la calefacció a un nivell raonable, abrigant-se una mica. No cal anar amb màniga
curta a l’hivern.

• Controlar la temperatura dels termòstats de calefacció de manera que no estigui per sobre
dels 20-21 graus.

• Vigilar que en obrir l’aixeta no estigui posada en aigua calenta, ja que això fa saltar la caldera
i es consumeix gas innecessàriament.

• Fer servir paelles, olles i cassoles amb el diàmetre més gran que la zona de cocció i tapar les
cassoles per no desaprofitar la calor. Es cuina més de pressa i s’estalvia energia.
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Bons socials

Hi ha algunes empreses que
ofereixen la possibilitat de
bonificacions socials en la

factura de la llum per a llars de
pocs ingressos.

Des d’ens públics com
l’Ajuntament de Barcelona o

bé l’Institut Català de
l’Energia es poden trobar
recomanacions i consells

que permeten racionalitzar
el consum d’energies i

subministraments.

• Cal recordar que l’olla de pressió, a més d’estalviar temps, consumeix menys energia.

Mesures per estalviar en telefonia

• Cal comprovar quins usos es fan del telèfon i d’internet, comparar les ofertes de les diferents
companyies i cercar la que més s’apropi a les necessitats de la llar.

• Convé fugir d’ofertes de megues que no es necessiten o serveis que no s’hagin d’utilitzar.

Mesures per estalviar aigua a la llar

Com ja sabem, l’aigua és un bé escàs i per tant cal fer-ne un ús racional, tant pel bé comú
com per l’economia de la llar. Algunes de les mesures d’estalvi d’aigua que cal incorporar
a les llars són:

• Col·locar una ampolla plena al dipòsit del vàter, instal·lar un polsador doble o instal·lar un
sistema d’interrupció voluntària (cada vegada que buidem el vàter es fan servir entre 6 i 10
litres d’aigua).

• Optar per la dutxa en comptes del bany. Omplir la banyera suposa entre 200 i 300 litres,
mentre que la dutxa significa un consum de 30 a 80 litres (l’estalvi és d’un 70%).

• Tancar l’aixeta sempre que ens ensabonem les mans, les dents, els plats, etc. Les aixetes
obertes poden perdre fins a 12 litres per minut.

• Instal·lar airejadors o economitzadors a les aixetes, als sistemes de monocomandament o
a les aixetes electròniques (amb aquests sistemes es pot arribar a estalviar fins a un 50%
respecte a les aixetes convencionals). Aquests dispositius estalviadors són petits elements
que es poden incorporar al mecanisme de les aixetes de manera que permetin un estalvi
important d’aigua. La instal·lació és molt senzilla i es comercialitzen amb acabats en rosques
de diferents mides perquè s’acoblin als diferents tipus d’aixetes. Són dispositius que barregen
aire amb aigua, fins i tot quan la pressió és baixa, i les gotes d’aigua surten en forma de perles.

• Fer servir aixetes termostàtiques: aquests tipus d’aixetes es destinen bàsicament a dutxes
i a banyeres/dutxes. Es caracteritzen perquè disposen d’una escala de temperatura que
ens permet triar la temperatura que volem per dutxar-nos o banyar-nos. Aquestes aixetes
permeten estalviar aigua perquè mantenen la mateixa temperatura sense oscil·lacions.
L’estalvi s’efectua a l’inici, ja que eviten el procés de regulació de temperatura. Comparant-
les amb les aixetes monocomandament, l’estalvi obtingut se situa al voltant del 16%. L’estalvi
comparat amb les aixetes tradicionals és molt superior.

• Reparar les aixetes o petites fuites d’aigua tan aviat com es detectin (l’aixeta que perd una
gota per segon té una pèrdua de 1.000 litres al mes).

• Esperar a tenir plena la rentadora i seleccionar el programa adequat. Una rentadora
convencional consumeix entre 60 i 90 litres, però les anomenades intel·ligents regulen el
consum d’aigua en funció del pes de la bugada.

• Omplir el rentaplats també és una mesura per reduir la factura: el consum d’aigua d’un
rentaplats és d’entre 18 i 30 litres.

• Tampoc s’ha de fer servir el vàter com a una paperera llençant coses que no hi corresponen,
com ara bastonets, burilles de les cigarretes, etc., ja que aquests residus poden contaminar
les aigües de consum i embussar canonades.

Mesures per estalviar electricitat

• Revisar la potència contractada: com més potència, més cost. Segons la casa i les
necessitats, la potència més habitual està entre els 4 i els 10 kW. S’han de poder endollar
alhora els aparells que es necessitin.
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• Contractar una tarifa per horaris: l’electricitat és més barata entre les 22 i les 12 h. Si els
horaris ho permeten, cal fer servir els electrodomèstics i la calefacció en aquesta franja, i pot
interessar contractar una tarifa horària o una altra.

• Facilitar la lectura del comptador i revisar que estigui bé a la factura. Les lectures estimades
poden ser incorrectes.

• La calefacció i l’aire condicionat, a temperatura raonable: s’han de fer servir només quan
s’estigui a casa i a una temperatura d’entre 19 i 21º de dia, 17º de nit per a la calefacció, i
24º o 25º per a l’aire condicionat. Per cada grau de més o de menys, el consum d’energia
augmenta entre un 7 i un 8%.

• Garantir un bon aïllament i ventilació: uns bons vidres, fusteria que no deixi entrar el fred,
rivets a les portes i les finestres, catifes a terra i persianes, cortines i tendals ajudaran a
regular la climatització a casa. Els sistemes de doble vidre o doble finestra redueixen quasi a
la meitat la pèrdua de calor respecte als vidres senzills.

• Il·luminació de baix consum i només la necessària: les bombetes de baix consum permeten
estalviar fins a un 80% d’energia i duren més que les convencionals. També són
recomanables els llums halògens. S’han d’apagar els llums quan se surti d’una habitació.
Posar sensors de moviment en algunes zones o interruptors dividits per encendre només uns
quants llums són altres trucs.

• Cal aprofitar sempre que es pugui la llum natural.

• Pensar en blanc: si cal pintar la casa o alguna habitació cal tenir en compte que els colors
clars donen molta més lluminositat i, per tant, ajuden a aprofitar millor la llum natural.

• No deixar aparells en mode d’espera: deixar electrodomèstics en stand-by o carregadors
endollats quan no els fem servir pot suposar un 5% del consum energètic.

• Fer servir electrodomèstics eficients i de manera correcta: tot i que són més cars, si cal
canviar els electrodomèstics cal triar els d’alta eficiència energètica (classe A++). També és
útil posar la rentadora i el rentaplats quan estiguin plens o amb programes de mitja càrrega,
rentar en fred, no deixar la nevera oberta ni posar-hi dins aliments que encara estiguin calents,
fer servir la calor residual de la cuina o eixugar la roba al sol.

• Cal tenir els aparells elèctrics nets i la instal·lació en bones condicions, ja que permeten
aprofitar-ne al màxim la potència.

• El microones fa servir molta menys energia que el forn convencional: utilitzar aquest petit
aparell suposa un estalvi d’entre el 60 i el 70 % d’energia, sempre que sigui un model amb
l’etiquetatge energètic A.

• Si es cuina amb forn cal evitar obrir-lo mentre estigui encès, atès que la temperatura baixa
entre 25 i 30 graus i es força el forn a utilitzar més energia.

• A la cuina de gas o vitroceràmica cal aprofitar al màxim la calor procurant que els recipients
siguin una mica més grans que les zones de cocció per no desaprofitar la calor.

• A la rentadora, programar cicles curts de rentada i utilitzar aigua freda o temperada.

• Rentar els plats a mà amb aigua calenta suposa un 40% més de consum que si es fa servir
el rentaplats.

• El frigorífic és l’electrodomèstic que més energia consumeix de la cuina. En concret, el 19
% de la factura de l’electricitat prové del seu ús. S’ha de col·locar el frigorífic de manera
adequada, evitant els llocs on toqui molt el sol; descongelar-lo periòdicament per evitar que es
formin capes de gel que en dificultin el funcionament i mantenir la temperatura del termòstat
en 5 graus per a la refrigeració i -18 graus per a la congelació són mesures molt útils.

• Pel que fa a l’ordinador, la pantalla és l’element que més energia consumeix (les planes
consumeixen menys que les convencionals). Deixar-les enceses és com utilitzar un llum de
75 watts. Els estats de repòs de l’ordinador suposen un consum d’energia de fins a un 15%
del consum normal. Les pantalles LCD estalvien un 37% de l’energia en funcionament i un
40% en mode d’espera.
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Aquests pràctics consells són un gest senzill per part de tots els membres de la llar
que suposa un consum responsable i afavoreix el confort amb un menor consum
energètic.

1.4 La gestió dels diners a través de les entitats financeres

En la nostra societat hi ha una estreta relació entre l’economia familiar i el
sistema financer. Una de les principals funcions dels bancs i caixes d’estalvi és
guardar els diners de les persones. El sistema financer ofereix productes orientats
i creats per respondre a les necessitats dels individus i, per tant, de les llars.
Els membres d’una unitat de convivència han de conèixer les característiques
d’aquests productes i serveis i tenir la informació suficient per fer-ne un bon ús.

Els serveis que ofereixen bancs i caixes són:

• Guardar els diners a través dels dipòsits.

• Sistema de préstecs de diners amb un interès pactat.

• Gestions de pagament i cobrament a través de les domiciliacions bancàries.

A continuació es descriuen alguns dels productes que es fan servir amb més
freqüència per a la gestió econòmica:

• Compte corrent: contracte entre una entitat financera i una persona física
o jurídica a través del qual el client diposita uns diners en un banc a canvi
de tenir-ne plena disponibilitat. Permet l’emissió de xecs.

• Llibreta d’estalvis: llibreta en la qual es registren totes les operacions
bancàries i que permet veure de manera ràpida i senzilla tots els moviments
en un únic document. No permet l’emissió de xecs.

• Targeta de dèbit: la targeta de dèbit és una targeta bancària de plàstic
amb una banda magnètica que es fa servir per extreure diners d’un caixer
automàtic i també per pagar compres en comerços que tinguin un terminal.
L’import es carrega automàticament en el compte o llibreta associats a la
targeta. Si no hi ha saldo en el compte, el pagament no es pot efectuar.

• Targeta de crèdit: la targeta de crèdit és una targeta plàstica amb una
banda magnètica, un microxip i un número en relleu. L’emet un banc o
entitat financera que autoritza la persona que la fa servir. Els usuaris tenen
la possibilitat de limitar la quantitat de diners que poden carregar a la targeta
per fer un pagament.

En la taula 1.1 es pot veure una comparació entre les característiques de la targeta
de crèdit i la de dèbit.
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Taula 1.1. Comparativa entre la targeta de crèdit i la targeta de dèbit

Targeta de crèdit Targeta de dèbit

Quan es fa servir per retirar diners o fraccionar pagament sol generar
interessos.

És la més freqüent.

Són un mitjà de finançament, ja que permeten comprar sense la
necessitat de pagar-ho tot en aquell moment.

El cobrament es fa immediatament al compte associat, en principi fins al
límit dels fons del compte.

Porta implícita la concessió d’un crèdit per part de l’entitat financera. No porta aparellats interessos, ja que el cobrament és immediat.

Si els diners s’esgoten al compte corrent, encara queda el crèdit sol·licitat.

L’entitat cobra la quantitat de les compres més els interessos.

L’entitat pot permetre finançar les compres a terminis, però els interessos
augmenten.

L’entitat acostuma a exigir la domiciliació de la nòmina.

Alguns avantatges d’aquests recursos financers són:

• Facilitats per fer compres sense necessitat de portar diners en efectiu.

• Possibilitat de fer gestions a través d’internet.

• Caixers adaptats amb menús fàcils de manipular (botons grans) i dissenyats
per a persones amb dificultats visuals.

Tant les llibretes d’estalvi com els comptes corrents, a més de la funció d’estalvi,
en tenen una altra de molt important: la gestió dels pagaments i cobraments
habituals. Això s’efectua per mitjà de les domiciliacions bancàries. La domi-
ciliació bancària consisteix a centralitzar en un compte corrent els ingressos i els
pagaments que el titular ha de fer a la seva llar.

Els pagaments i cobraments que habitualment es domicilien són:

• El cobrament de la nòmina o pensió, de manera periòdica, del titular del
compte.

• Pagament dels submistraments de la llar i diferents despeses personals:
targetes de crèdit, rebuts de la llum, telèfon, etc.

Els bancs i les caixes poden cobrar per una gran quantitat de conceptes les
anomenades comissions bancàries. Les comissions bancàries són quantitats
arbitràries, negociades, fixes o percentuals que cobren les entitats per la realització
de transaccions; per exemple, per emetre documents, contractes i saldos negatius,
així com el manteniment, entre d’altres. Cal que la persona estigui atenta per tal
que el cobrament d’aquestes comissions es faci d’acord amb allò acordat.

La taula 1.2 recull els avantatges i inconvenients de diferents sistemes de paga-
ment.
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Taula 1.2. Avantatges i inconvenients del pagament en efectiu, amb targeta de crèdit i amb targeta de dèbit

Tipus de pagament Avantatges Inconvenients

a. Efectiu • Permet conèixer la quantitat de diners disponibles en un
moment donat.
• Visualitzar la transacció econòmica ens facilita ser més
conscients de la despesa econòmica.

• Previsió: requereix disposar dels diners en metàl·lic.
• Risc de robatori o pèrdua: especialment perillós amb
quantitats importants de diners.

b. Targetes • Eviten haver de portar a sobre grans quantitats de diners i
redueixen el risc de robatori.
• No acostuma a ser necessari preveure amb antelació les
quantitats que es necessitaran.
• Permet fer compres online.

• No es visualitza la transacció i, per tant, es té menys
consciència de la despesa.
• Requereix recordar un codi secret o PIN.
• De vegades pot no funcionar la targeta.
• Es deixa rastre documentat de la compra.

b.1 Targetes de
crèdit

• Permeten fer compres sense necessitat de fer el pagament
al moment, es pot pagar a terminis.
• Es pot pagar i retirar els diners tot i que el compte no disposi
de fons en aquell moment.

b.2 Targetes de
dèbit

• La despesa efectuada es fa al moment, es reflecteix la
situació econòmica real.
• Facilita la gestió econòmica: no permet gastar més diners
dels que es tenen al compte.

• No solen generar interessos.
• Davant d’imprevistos no permeten gastar més diners dels
disponibles al compte.

Es denomina compravenda a terminis la modalitat utilitzada normalment per
adquirir béns duradors de cost elevat. El pagament del preu total no es fa en el
moment de l’adquisició del bé, sinó que s’endarrereix en el temps a través d’una
sèrie de pagaments denominats terminis o quotes. En alguns casos el preu final
s’incrementa, ja que s’hi apliquen uns interessos. És important que en la unitat
de convivència no s’acumulin un gran nombre de compres a terminis, atès que
incrementen les despeses fixes.

1.5 La documentació per a la gestió domèstica

És imprescindible familiaritzar-se amb la lectura i interpretació dels diversos
documents de gestió domèstica i de les factures dels diferents subministraments
de la llar. No entendre aquests documents pot portar a una mala gestió, perquè no
es detecten errors o contractacions inadequades o no es coneixen els procediments
per reclamar-los.

L’orientació i l’assessorament del TIS amb aquesta documentació s’ha de fer en
dos sentits:

• Interpretar la documentació.

• Organitzar la documentació.

En aquest sentit, cal establir quina és la documentació que han de conèixer i quins
serveis tenen contractats, i quins conceptes es facturen i cobren. També s’ha de
buscar la manera adequada d’arxivar els documents.
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En general, les companyies
subministradores disposen
d’apartats d’informació al
client en els quals mostren
com interpretar les factures.

1.5.1 Tipus de documents

A l’hora de gestionar l’economia de la unitat de convivència es recomana disposar
dels documents que reflecteixen la realització del pagament. A més de servir per
acreditar que s’ha fet una determinada transacció econòmica davant una possible
reclamació d’impagament, facilita el seguiment detallat de les compres que s’han
fet a l’hora de calcular la despesa.

El rebut és el document que acredita el pagament d’una determinada quantitat de
diners. L’emet la persona que rep els diners i va adreçat a la persona que paga.

Un dels rebuts habituals és el de la comunitat de propietaris: els propietaris
han de pagar de forma comuna alguns rebuts, com poden ser l’electricitat de les
zones comunes, el manteniment de l’ascensor, etc. També cal esmentar el rebut
de l’impost sobre béns immobles (IBI), que es paga un cop l’any, calculat sobre
el valor cadastral de l’immoble, que es determina en funció del valor del sòl i
l’edificació.

Les factures són documents de caràcter mercantil que indiquen una compravenda
d’un bé o servei i, a més a més, inclouen tota la informació de l’operació i el
consum fet. El subministrador els emet en un període de temps concret. Les
factures més habituals són les del consum elèctric, de l’aigua i de telefonia fixa i
mòbil.

En el moment d’interpretar una factura és imprescindible parar atenció als
següents elements:

• Dades del titular de la factura per tal d’assegurar-nos que el rebut és nostre.
En el cas d’alguns serveis, en el rebut hi surt el número de comptador,
la referència cadastral en el contracte de lloguer, el número de comptador
d’aigua, llum o gas, etc.

• Dades sobre la facturació emesa: primer de tot cal verificar si tenim
contractada la companyia o la persona que reclama la factura, i comprovar-
ne la data d’emissió i el període de facturació.

• L’import de la factura: el total se sol desglossar en l’import consumit, el
pagament de quotes fixes per lloguer de comptadors o mínims, i els impostos
aplicables.

• Dades de pagament: quan i com s’efectuarà el pagament. Cal verificar si el
termini i la forma de cobrament són els acordats.

• Dades de consum: lectura actual i anteriors, i si és una lectura real o
estimada.

• Historial de consum: recull dels consums dels 12 mesos anteriors.

• Telèfon d’atenció al client: la trucada és gratuïta per a la persona usuària i
generalment és un servei limitat a un horari concret.
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Una assegurança és un
contracte (pòlissa) en què

qui contracta (prenedor)
paga una quantitat de diners

(prima) a la companyia
asseguradora i, a canvi, se li

garanteix la cobertura d’un
risc que ha de quedar definit

en la pòlissa. El termini de
la contractació s’ha de

pactar; sovint és anual, tot i
que a vegades la prima

s’abona mes a mes.

• Altres dades comercials d’interès.

• Dades del client: són les dades bàsiques del contracte de subministrament.
Si es produeix algun canvi o hi ha algun error cal contactar amb el servei
d’atenció al client.

• Facturació, que en el cas de la llum indica la potència calculada per dies (és
el resultat de multiplicar la potència contractada en KW pel nombre de dies
de la factura i el preu del KW per dia) i la facturació de consum (s’obté en
multiplicar el consum del període pel preu del Kwh).

També cal tenir en compte les assegurances, que tenen la finalitat de preveure
situacions de desprotecció. La més freqüent és l’assegurança de la llar.

Pel que fa als comptes corrents, normalment es fan servir per domiciliar gestions
de la llar. Quan un usuari obre un compte, firma un contracte en què han de figurar
les comissions de les operacions i el manteniment.

A més, hi ha la declaració de la renda (IRPF): els ingressos i les despeses
en diversos conceptes que s’han fet durant l’any anterior al vigent cal declarar-
los davant la hisenda pública. Aquesta declaració serveix per regularitzar els
pagaments. Si el contribuent ha pagat menys del que devia cal regularitzar la
situació amb un únic pagament. En canvi, si el contribuent ha pagat de més (per
exemple, si la seva empresa o els pagadors li han retingut més IRPF del que els
pertocava), se li retornen aquests diners.

Finalment hi ha la nòmina, un document que ha de confeccionar l’empresari
pels serveis prestats de cada treballador que està donat d’alta a l’empresa en què
consten els ingressos i les deduccions realitzats. La factura conté totes les dades
identificatives de l’empresa i del treballador. En la nòmina també hi trobem una
sèrie de descomptes. Tot i que els percentatges van variant, els més habituals són
els següents:

1. Descomptes de la Seguretat Social:

• Contingències comunes: aquests diners es destinen a les prestacions
socials que es puguin necessitar en cas de no poder treballar per algun
motiu que no sigui una malaltia laboral o accident de feina, els quals
tenen el seu propi concepte. Poden ser: jubilació, incapacitat laboral,
gran invalidesa, mort i supervivència, etc.

– Atur: aquesta aportació és per tal de poder cobrar l’atur en cas de
quedar-nos sense feina.

– Formació professional: amb aquest import es financen els progra-
mes públics d’educació per a la feina.

2. IRPF: als ingressos se’ls descompta un percentatge d’impost sobre la renda
de les persones físiques que varia en funció de la situació personal i
professional de cada persona.

La major part dels ingressos d’una unitat de convivència són derivats de nòmines
laborals, pensions o altres prestacions. La forma més habitual de recepció dels
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diners sol ser per domiciliació bancària, tot i que de vegades també es fan a través
de xecs. En la taula 1.3 es poden veure les possibles modalitats d’ingrés.

Taula 1.3. Modalitats d’ingrés

Modalitat d’ingrés Característiques

Transferències L’entitat pagadora fa un pagament des del compte corrent del pagador al compte corrent del cobrador. És una transacció
econòmica virtual en la qual cap persona utilitza els diners en efectiu.

Domiciliació bancària L’entitat pagadora fa una transferència periòdica al cobrador des del compte corrent. Acostuma a fer-se servir per a
pagaments regulars, com pagaments de factures o ingressos en nòmina.

Xecs L’entitat pagadora facilita una ordre escrita de pagament per cobrar una quantitat determinada dels fons de qui ordena
l’expedició del xec. El cobrador ha de desplaçar-se al banc per poder disposar dels diners. Els pot retirar en efectiu o
ingressar-los en un compte propi.

Efectiu El pagador dona en mà una quantitat de diners al cobrador.

1.6 Seguiment i avaluació

Cada entitat té els seus protocols per dur a terme el seguiment de la vida a la llar i,
en cas que no n’hi hagi encara, l’equip de tècnics els ha de desenvolupar a mesura
que els vagi necessitant. Així doncs, les propostes consignades a continuació s’han
d’anar adequant a cadascuna de les llars concretes on es treballi.

Pel que fa al control de les despeses de la llar, com més gran sigui la freqüència de
seguiment del pressupost, més informació s’obtindrà sobre la situació econòmica
de la unitat de convivència. En la següent proposta oferim uns models de
seguiment de la gestió del domicili.

En primer lloc, per al seguiment del pressupost de la llar facilitem una graella
(vegeu la taula 1.4) que pot servir d’ajuda en cas que en la unitat de convivència
es pugui fer aquest registre o algun de semblant.

Com podeu observar, la graella està dividida en diferents columnes. En la
primera s’hi distingeixen els diferents conceptes econòmics que podríem trobar,
independentment de si són ingressos (entesos com a ingressos comunitaris de tots
els membres de la llar i ajudes) o bé despeses. Les quantitats corresponents s’han
de posar en la fila que les identifica i sota la seva columna, en el concepte corres-
ponent. En el bloc d’altres despeses comunitàries s’hi poden afegir conceptes com
sortides al cinema, per exemple.

Com es pot comprovar, aquesta graella està feta com si en la unitat familiar els
diferents usuaris fessin aportacions per al manteniment de la casa. També s’hi
incorpora el concepte de rebuda de subvencions o semblants per a la convivència
a la llar.



Atenció a les unitats de convivència 34 Gestió de la unitat de convivència

Taula 1.4. Pressupost de la llar (mensual)

Concepte Ingressos Despeses Total Estalvi generat o romanent

Aportacions usuaris llar

Ajudes externes

Hipoteca o lloguer

Llum

Aigua

Assegurança de la llar

Telefonia i internet

Aprovisionament de la llar

Impostos

Altres despeses comunitàries

Afegir el total a la columna
corresponent

Afegir l’estalvi a la columna
corresponent

En segon lloc, pel que fa a les despeses individuals setmanals, la taula 1.5
presenta un format setmanal per facilitar que els usuaris es puguin organitzar
cada setmana sense haver d’esperar a fer-ho cada mes. D’aquesta manera es pot
tenir en compte fer una assignació setmanal que l’usuari no ha de sobrepassar,
aconseguint estalviar una mica cada setmana. En cas que es rebi un sou mensual
caldria distribuir-lo en quatre setmanes. D’aquesta manera es fa una distribució
proporcional dels ingressos i se’l consciencia que cal racionalitzar allò que es rep.

D’altra banda, aquest tipus de registres o altres de semblants faciliten que l’usuari
sigui conscient de les despeses no rellevants, que són les més perilloses pel que fa
a despesa si es tenen uns ingressos molt ajustats. En lloc d’ingrés X o despesa X
caldria concretar el concepte.

Taula 1.5. Pressupost individual setmanal

Concepte Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Ingrés 1

Ingrés 2

Ingrés 3

Despesa 1

Despesa 2

Despesa 3

Despesa 4

Total

Estalvi
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És possible que, per facilitar l’aprenentatge d’aquestes eines, el tècnic hagi de fer
alguna sessió formativa i fer el seguiment de com l’usuari les està utilitzant o si
en fa servir unes de semblants.

Cal tenir en compte que, per organitzar una d’aquestes sessions formatives, s’han
de tenir clars els usuaris a qui es dirigeix, prioritzar quins objectius es pretenen
aconseguir i amb quines activitats s’assoliran aquests objectius. No es tracta,
doncs, simplement de transmetre informació, sinó que caldrà ajustar-se al perfil
de l’usuari i comprovar, mitjançant el seguiment i l’avaluació, que s’han assolit
els coneixements, o bé en quin moment d’aprenentatge es troba l’usuari.

Per tal de fer un seguiment, en el seu expedient individual, de la consecució d’ús
d’aquesta eina, si està plantejat com a objectiu del seu pla d’atenció individualit-
zada (PAI), es pot emprar una graella semblant a la de la taula 1.6.

Taula 1.6. Registre i control del pressupost

Objectiu Indicadors Grau d’assoliment

Dur el control de la gestió econòmica del
domicili

Identifica els conceptes bàsics del pressupost: ingressos, despeses i
estalvi

Situa els diferents conceptes en el seu lloc corresponent

Fa els càlculs adients

Interpreta la informació resultant

Sap quines mesures ha de posar en pràctica per millorar aquests
resultats econòmics

Mostra consciència sobre la necessitat d’estalviar per donar resposta a
possibles imprevistos

Grau d’assoliment: 1. Ho fa sense ajuda. 2. Li costa fer-ho autònomament, però ho fa quan se li demana. 3. No sap fer la tasca. 4. Diu que no vol fer la tasca.

En funció de l’objectiu establert en el PAI, els indicadors escollits ajudaran a
concretar el que cal observar per saber si s’ha assolit l’objectiu o bé si està en
procés. Així, els indicadors plantejats són orientatius. Si l’usuari està en el grau
de consecució 3 o 4 caldria revisar quina és la dificultat i parlar-ne amb ell per
valorar si cal revisar o reelaborar l’objectiu.

De vegades hi ha usuaris que no poden fer el pressupost, però sí emprar o manejar
diners per fer petites compres. En aquest cas, el tipus de seguiment podria
assemblar-se a la proposta de la taula 1.7.

En aquesta graella s’hi poden afegir observacions, atès que alguns usuaris gesti-
onen bé els comptes si els euros són exactes però tenen dificultats amb el càlcul
de cèntims, per exemple. Si és el cas, podreu afegir les vostres observacions en la
quarta columna.

Pel que fa al control de la despesa i selecció d’estratègies que faciliten l’estalvi,
l’equip de la llar ha d’escollir la manera de facilitar la reflexió i el desenvolupament
de criteris en l’usuari que fomentin aquest estalvi. Sistematitzar la realització
de les compres, seguint passos com preparar la llista de la compra o revisar
les factures dels subministraments, contribueix al fet que s’assoleixin aquestes
destreses.
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Taula 1.7. Registre de maneig dels diners

Objectiu Indicadors Grau d’assoliment Observacions/
Matisacions

Manejar els diners propis És capaç de saber quants diners té en un moment
determinat

Sap fer càlculs aproximats del resultat d’una compra de
diferents articles

Identifica quants diners ha de donar per pagar una compra

Sap comprovar si el canvi que li han tornat és correcte
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2. L’alimentació

El consum d’aliments és imprescindible per a tothom: aporta al cos els nutrients
i l’energia necessaris per mantenir-lo viu i en bones condicions. El coneixement
dels diferents aliments i dels nutrients que els componen és necessari per portar
una bona alimentació, una nutrició sana i una dieta equilibrada que s’ajusti a les
necessitats de l’organisme.

Primer de tot, cal fer una aproximació a alguns conceptes bàsics:

• Alimentació: és un procés voluntari i conscient que realitza l’individu.

• Nutrició: és un procés involuntari i inconscient que realitza l’organisme per
obtenir nutrients a partir dels aliments.

• Aliments: són totes les substàncies naturals o productes aptes per al
consum que contenen nutrients necessaris per a la vida. Els aliments
tenen composicions de nutrients diferents i, per tant, desenvolupen funcions
diferents de l’organisme.

• Nutrients: són les molècules que componen els diferents aliments i que
poden obtenir-se mitjançant la seva digestió. L’organisme els absorbeix i
els utilitza en una gran varietat de processos vitals.

Com que l’alimentació és un acte voluntari i conscient, depèn de factors com
l’educació, els costums o la religió, i pot modificar-se. La nutrició no es pot
modificar directament, però depèn del tipus d’alimentació que tingui l’individu.
Així doncs, un canvi en l’alimentació afectarà la nutrició.

2.1 Els nutrients

Els nutrients són els compostos presents en els aliments. Cada nutrient compleix
diferents funcions en el nostre organisme. En funció de la proporció en la qual
estan presents en els aliments, els nutrients poden ser de dos tipus:

• Macronutrients: els necessitem en quantitats elevades per sobreviure. Són
les proteïnes, els carbohidrats i els lípids. Són dels que n’hi ha en més
proporció a l’organisme.

• Micronutrients: només en necessitem petites quantitats, tot i que són
imprescindibles per a la vida. Són les vitamines i els minerals.

A través dels nutrients dels aliments hem d’obtenir l’energia per poder portar a
terme les nostres funcions biològiques. La necessitem per respirar, fer que el
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nostre cor bategui, mantenir la temperatura corporal, i també per moure’ns i dur
a terme esforços físics. Però, a més de la funció energètica, els nutrients també
desenvolupen altres funcions en l’organisme.

Tots els nutrients compleixen almenys una d’aquestes funcions:

• Energètica: ens proporcionen l’energia necessària per mantenir en funci-
onament el cos. Els principals nutrients energètics són els carbohidrats i
els lípids, tot i que en situacions excepcionals, com en el cas d’un dejuni
perllongat, també es pot obtenir energia a partir de les proteïnes.

• Plàstica o estructural: intervenen en la construcció, la renovació i la
reparació de totes les estructures del nostre cos. Els més importants són
les proteïnes, que formen els músculs, i alguns minerals com el calci, que
forma part dels nostres ossos.

• Reguladora: regulen reaccions químiques i altres funcions que tenen lloc
al nostre organisme, com són el transport d’oxigen a través de la sang o el
control de la coagulació sanguínia. Són les vitamines i els minerals.

2.1.1 Tipus de nutrients i funcions

Tot seguit es detallen els diferents macronutrients i micronutrients que existeixen.

Entre els macronutrients s’inclouen els hidrats de carboni, les proteïnes, els
greixos (lípids) i l’aigua. Aquests proveeixen el cos d’energia (excepte l’aigua)
i també contribueixen als processos metabòlics.

1. Hidrats de carboni o glúcids: són la font principal d’energia. Tenen altres
funcions, però la principal és facilitar energia a l’organisme. Des d’un punt
de vista nutricional, els glúcids es poden classificar en tres tipus:

• Midons o fècules: són molt necessaris en la dieta. Estan presents en
els cereals, els llegums i les patates. Sempre que sigui possible cal
escollir cereals de tipus integral, atès que són més beneficiosos per al
cos i aporten més fibra.

• Sucres: es troben a les fruites (fructosa), a la llet (lactosa) i al sucre
blanc (sacarosa)

• Fibra alimentària o dietètica: el principal component de la fibra en
una dieta és la cel·lulosa, que es troba als cereals i els llegums integrals,
a la verdura i a la fruita, sempre que aquestes últimes es presentin
senceres i no en forma de sucs. El benefici de la fibra en la salut
humana és causat per la capacitat de retenir aigua, cosa que augmenta
el volum de materials que circulen per l’intestí i estova els residus
que s’han d’expulsar. Tot plegat contribueix a facilitar la mobilitat de
l’intestí, de manera que es garanteix una correcta evacuació de femtes.
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2. Proteïnes: conformen les estructures cel·lulars. Les proteïnes estan forma-
des per unes unitats bàsiques anomenades aminoàcids que s’uneixen entre si.
En les proteïnes del cos humà es conjuguen vint aminoàcids, dels quals vuit
són essencials, és a dir, que l’organisme no pot fabricar i s’han d’aconseguir
a través de la dieta. Estan presents en la carn, el peix (especialment en el
peix blau), els làctics i els ous. També podem trobar-les en els llegums
i la fruita seca, tot i que en menor quantitat. La qualitat nutricional
de les proteïnes es diferencia segons la seva procedència: la proteïna
animal és de més qualitat, ja que aporta més aminoàcids essencials. La
proteïna d’origen vegetal és de menys qualitat nutricional. Als vegetals
els falten alguns aminoàcids essencials per tenir més qualitat proteica,
però amb la complementació es pot obtenir una aportació completa. Per
exemple, afegint arròs als llegums o llet als cereals s’ingereixen proteïnes
que proporcionen aminoàcids molt semblants als que aporta la carn.

3. Greixos (lípids): també aporten energia i alguns d’ells afavoreixen l’ab-
sorció de vitamines liposolubles. Estan presents en els olis i greixos.
Les molècules dels lípids es poden descompondre en unitats bàsiques que
s’anomenen àcids grassos i representen la reserva energètica més important
de l’organisme. Gairebé tots els aliments contenen lípids i es diferencien
entre si en funció de l’àcid gras que continguin en més proporció. Cal
diferenciar entre:

• Àcids grassos insaturats: són fàcils d’assimilar per l’organisme i són
molt beneficiosos, com en l’oli d’oliva i el peix blau, o la fruita seca.

• Àcids grassos saturats: són més difícils d’assimilar, ja que costa
trencar-los en molècules més petites perquè puguin travessar les parets
sanguínies i les membranes cel·lulars. Això contribueix a fer que
s’acumulin i formin plaques dins de les artèries i provocar malalties
com l’arterioesclerosi. Estan presents al greix dels animals i a l’oli de
palma, present a la brioixeria industrial. Cal reduir-ne el consum al
màxim.

4. Aigua: és el nutrient més important i necessari. Atès que el cos humà
presenta un alt percentatge d’aigua i que aquesta és necessària per a la
majoria de processos interns, cal consumir-ne diàriament. L’aigua es va
perdent amb l’orina i amb la sudoració, entre altres processos. Per tant, cal
restablir l’equilibri hídric de forma periòdica.

D’altra banda, els micronutrients engloben les vitamines i els minerals.

Pel que fa a les vitamines, el cos no les genera i, per tant, cal adquirir-les a
través dels aliments. No hi ha cap aliment que les contingui totes, i per això és
important seguir una dieta variada i amb abundància de fruites i verdures. Tenir-ne
una mancança pot produir trastorns metabòlics importants. Tampoc és beneficiós
consumir-ne en excés, ja que poden perjudicar la salut. Hi ha diferents maneres
de classificar les vitamines, la més emprada és en funció de la solubilitat:

• Hidrosolubles: es dissolen en aigua, no s’acumulen al cos i, per tant,
cal consumir-ne gairebé diàriament, i tan sols podem estar uns dies sense
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prendre’n. Quan n’hi ha en excés s’eliminen amb l’orina i no són tòxiques.
Les més importants són les vitamines C, B1, B2 i B3.

• Liposolubles: es dissolen en greix i s’emmagatzemen al fetge i al teixit
adipós, per la qual cosa se’n pot fer reserva i estar un temps sense prendre’n.
En excés poden ser tòxiques. Les més importants són les vitamines A, D, E
i K.

Les taules taula 2.1 i taula 2.2 recullen les vitamines principals, la funció de
cadascuna i els aliments on es poden trobar.

Taula 2.1. Vitamines hidrosolubles

Tipus de vitamina Funció Aliments en què es pot trobar

Vitamina C Antioxidant, absorció del ferro i producció de col·lagen. Taronges, aranges, kiwi, maduixes, pebrots i tomàquet.

Vitamina B1 Contribueix a la transformació dels carbohidrats. En cereals integrals i carn de porc.

Vitamina B2 Col·labora en el desenvolupament de les cèl·lules. En fetges d’animals i algunes verdures de fulla verda.

Vitamina B3 Relacionada amb el triptòfan (el cos la pot produir a partir
d’aquest). Aporta energia al cos.

Es troba en els llevats, la carn de pollastre i el gall d’indi.
També és beneficiós prendre aliments rics en triptòfan, com la
llet.

Vitamina B5 o àcid
pantotènic

Necessària per processar els aliments que donen energia al
cos i també per a la síntesi dels lípids.

Es pot trobar a les vísceres i en els cereals integrals.

Vitamina B6 Intervé en el sistema nerviós i immunològic. També regula els
processos químics.

Salmó, fetges d’animals i cereals integrals.

Vitamina B7 Transformació dels nutrients en energia Cacaus i nous, carns i ous.

Vitamina B9 Necessària per a la divisió cel·lular. Fetge, cols de Brussel·les, espinacs.

Vitamina B12 Desenvolupament del sistema nerviós (en especial de la
mielina) i de l’ADN.

Marisc, carns, ous i cereals.

Taula 2.2. Vitamines liposolubles

Columna 1 Columna 2 Columna 3

Tipus Funció Aliments on es pot trobar

Vitamina A Intervé en el creixement, en el desenvolupament de la visió i
en el funcionament del sistema immunitari.

En el fetge dels animals (gall d’indi, pollastre, vedella...), en
les pastanagues i les verdures de fulla verda. També es pot
trobar en altres aliments com el meló.

Vitamina D Facilita l’absorció del calci. Es troba en els peixos grassos (arengada, anguila), a la llet i
als ous. També es pot aconseguir a través de l’exposició al
sol.

Vitamina E Ajuda a protegir les cèl·lules envers l’oxidació dels radicals
lliures i també col·labora en els processos del sistema
immunitari.

Es pot trobar en olis vegetals i verdures de fulla verda. També
en la fruita seca.

Vitamina K Ajuda a la coagulació de la sang. En les hortalisses de fulla verda (espinacs, bledes...).

D’altra banda, els minerals essencials són elements químics que el cos no pot
produir i cal aportar-los amb l’alimentació. Com passa amb les vitamines, cap
aliment no conté tots els minerals en les quantitats necessàries; per tant, cal
aconseguir-los amb una dieta al més variada possible. Es troben combinats amb
altres nutrients. S’utilitzen per a la conservació dels ossos, del cervell i del cor,
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també perquè el cos elabori hormones i enzims. Tot i que hi ha molts minerals,
destaquem:

• Calci, que es pot trobar en làctics, sardines en llauna o salmó.

• Ferro, present en carns, llegums, verdures verdes i fruita seca; si no en
consumim prou tindrem anèmia.

• Fòsfor per als ossos i la transformació dels carbohidrats i els lípids; en
podem trobar en carns i llet.

• Iode, necessari per al funcionament de la tiroide i que és present en el
bacallà, la tonyina i els mariscos, els làctics i els cereals.

• Clorur, per equilibrar la hidratació del cos, present en algues, tomàquets o
l’enciam.

• Coure (facilita l’absorció del ferro), present en llegums, nous o patates.

• Potassi.

Si es pateixen certes malalties es desaconsella consumir elements que continguin
algun dels minerals. Els serveis sanitaris són els encarregats d’atendre i informar
sobre aquestes limitacions en el consum.

Quan l’alimentació no sigui suficient en qualitat i quantitat per satisfer totes les
necessitats de l’organisme en vitamines i minerals es pot recórrer a suplements.
Aquests complements sempre han de ser prescrits per professionals de la medicina
o la dietètica després de fer les anàlisis necessàries. No s’ha d’oblidar mai que un
excés d’aquests elements pot produir alteracions en l’organisme.

La proporció d’aquests nutrients ha de ser: 50-55% de glúcids, 30-35% de lípids i
fins a un 10% de proteïnes. Aquests percentatges són orientatius en funció de les
necessitats concretes de cada usuari pel que fa a despesa d’energia.

Cal que tinguem en compte que les necessitats nutricionals de l’individu estan
relacionades amb el sexe, l’edat, el nivell d’activitat física, etc. Per això és
necessari conscienciar els usuaris de quines són les seves necessitats nutricionals
i com incorporar-les a la seva dieta.

2.2 Necessitats energètiques de l’individu

Tot el que està relacionat amb el valor energètic dels aliments i amb les necessitats
energètiques ha anat adquirint molta importància en la nostra societat. La raó
principal d’aquest interès ha de ser la recerca de bons hàbits alimentaris que
afavoreixin una bona salut.

A través dels nutrients hem d’obtenir l’energia per poder portar a terme les nostres
funcions biològiques. La necessitem per respirar, fer que el nostre cor bategui,
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mantenir la temperatura corporal i també per moure’ns i fer esforços físics. Cal
tenir en compte que cada persona, depenent de la seva situació particular (edat,
sexe, estat de salut, residència, etc.), necessita una ingesta que s’adeqüi a les seves
característiques.

L’energia és una magnitud física que pot mesurar-se. En dietètica, la unitat de
mesura més comuna és la caloria.

La caloria (cal) és la quantitat d’energia necessària per fer augmentar 1 °C
la temperatura d’1 g d’aigua. Com que és una unitat molt petita, normalment
es treballa amb kilocalories (kcal). A vegades s’usa l’abreviatura Cal (amb
majúscula) per referir-se a kilocalories:
1000 cal = 1 kcal = 1 Cal

És important ajustar l’energia rebuda amb els aliments a la que es gastarà al llarg
dels dies; si no, l’excés de calories s’acumularà al cos en forma de greix i, per tant,
ens engreixarem.

2.2.1 El metabolisme basal

El metabolisme basal és la quantitat d’energia necessària perquè un ésser viu
pugui mantenir les seves funcions vitals mínimes. És l’energia que necessitem
quan estem en repòs absolut per a funcions com ara el manteniment de la tempe-
ratura corporal, les contraccions del cor, la respiració, les funcions digestives, les
secrecions glandulars, la regeneració de les cèl·lules, etc.

Hi ha diferents mètodes per calcular el metabolisme basal. Els més utilitzats són
el mètode simplificat i el de Harris-Benedict.

El mètode simplificat considera que un home adult sa consumeix cada hora per
mantenir-se viu 1 kcal per cada kg de pes corporal. Aquest mètode simplificat
només considera el sexe i el pes per estimar quin és el metabolisme basal. Així,
per exemple, un home de 70 kg necessita cada dia per mantenir-se viu: 1 kcal/kg/h
x 70 kg x 24 h = 1.680 kcal/dia. Les necessitats de les dones són una mica menors,
d’unes 0,9 kcal/kg/dia. Així, per exemple, el metabolisme basal diari d’una dona
de 55 kg seria: 0,9 kcal/kg/h x 55 kg x 25 h = 1.180 kcal/dia.

Hi ha mètodes més acurats, com el mètode de Harris-Benedict, que consideren
altres factors, com l’edat o la talla.

La fórmula de Harris-Benedict és diferent per a homes i dones. Per a homes, la
taxa metabòlica basal (TMB) mesurada en kcal/dia és:

TMB = 66, 5+ 13, 75 · pes [kg] + 5, 003 · estatura [cm]− 6, 775 · edat [anys]

Per a dones, en canvi, s’utilitza la següent fórmula:

TMB = 655, 1+ 9, 563 · pes [kg] + 1, 85 · estatura [cm]− 4, 676 · edat [anys]
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2.2.2 L’índex de massa corporal

L’índex de massa corporal (IMC) és un mètode utilitzat per estimar la quantitat de
greix corporal que té una persona i determinar, per tant, si el seu pes està dins dels
valors normals o, pel contrari, té sobrepès o està massa prima.

Actualment aquesta fórmula està caient en desús, ja que no diferencia entre el
greix corporal i la massa muscular. Per exemple, en alguns esportistes, pel nivell
muscular tan gran que tenen, donarà valors molt alts, per sobre de la mitjana. En
canvi, no presenten els riscos per a la salut propis del sobrepès per excés de greix.

L’índex de massa corporal (IMC) és un valor que relaciona el pes amb
l’alçada. Per calcular-lo s’utilitza la fórmula següent:
IMC = pes/alçada2

El pes s’ha d’introduir en kg i l’alçada en metres.

En la taula 2.3 es pot comprovar la interpretació de l’índex de massa corporal.

Taula 2.3. Interpretació de l’índex de la
massa corporal

Pes Índex de massa corporal

Pes baix IMC < 20

Pes normal IMC < 20-25

Sobrepès IMC < 27-29,9

Obesitat II IMC < 30-34,9

Obesitat III IMC < 35-39,9

Obesitat mòrbida IMC < 40

2.2.3 Les necessitats energètiques segons l’activitat física

A banda de l’energia que es necessita per mantenir viu el nostre cos, també es
necessita energia per caminar, pensar, estudiar, fer exercici físic, etc. Un mètode
utilitzat per calcular les necessitats energètiques (NE) segons l’activitat física
(desenvolupat per la FAO/OMS el 1985) consisteix a multiplicar la taxa metabòlica
basal (TMB) per un número diferent segons la intensitat de l’activitat física diària.
Vegeu la taula 2.4.

Taula 2.4. Càlcul de les NE segons
l’activitat física.

Activitat Homes Dones

Activitat lleugera NE = TMB x 1,55 NE = TMB x 1,56

Activitat moderada NE = TMB x 1,78 NE = TMB x 1,64

Activitat intensa NE = TMB x 2,1 NE = TMB x 1,82

Es considera activitat lleugera la de professions com oficinistes o professors;
moderada la de professionals de la neteja, paletes o pescadors, i intensa la d’atletes,
ballarins o llenyataires.

Les necessitats també poden variar segons l’estat físic o la salut. Així, per
exemple, una dona embarassada o una dona lactant té unes necessitats energètiques
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superiors, així com els nens en edat de creixement. De la mateixa manera, la
malaltia pot augmentar la despesa energètica.

2.3 La dieta

A més de conèixer diferents mètodes per calcular les nostres necessitats energè-
tiques, també és important tenir present quin tipus d’aliments ens proporcionen
aquestes calories.

Es considera que en una dieta equilibrada la proporció ha de ser la següent:

• Els glúcids han d’aportar aproximadament un 55% de l’energia (kcal).

• Els lípids un 30%

• Les proteïnes un 15%.

Així, sabem la proporció de calories que ens ha de proporcionar cada macronutri-
ent. Però cal tenir present que, un cop extrets dels aliments i absorbits, aquests
nutrients no ens proporcionen la mateixa energia. Els més energètics són els
lípids: obtenim 9 kcal per cada gram de lípid. Glúcids i proteïnes proporcionen
menys energia, aproximadament 4 kcal per gram de glúcid o proteïna. 1 g de
glúcids aporta 4 kcal, 1 g de lípids aporta 9 kcal i 1 g de proteïnes aporta 4 kcal.
Utilitzant aquestes dades, i coneixent la proporció de nutrients que conté cada
aliment, podem calcular quantes kcal estem ingerint.

L’estat de salut de les persones depèn de la qualitat de la seva nutrició. Per tant,
cada persona, depenent de la seva situació particular (edat, sexe, estat de salut,
residència, etc.), necessita una ingesta que s’adeqüi a les seves característiques
i necessitats nutricionals. Per aquest motiu és necessari mantenir uns bons
hàbits alimentaris, i això s’aconsegueix amb una dieta equilibrada. Una dieta
adequada és aquella que aporta la quantitat necessària de cadascun dels nutrients
imprescindibles, així com la quantitat necessària d’energia, sense excessos ni
defectes. La part de la medicina que s’ocupa de l’alimentació de l’individu, estigui
malalt o sa, es coneix com a dietètica.

La dieta sana ha de satisfer totes les necessitats de l’individu i afavorir el mante-
niment de la seva salut. L’alimentació sana ha de contenir varietat d’aliments per
evitar que apareguin carències nutricionals.

Els aliments d’aquesta dieta no han de perjudicar la salut de l’individu. Per tant,
cal fugir d’aquells aliments que tinguin excés de greixos o sucres, i també d’aquells
que continguin excés de sal. Els aliments aporten al cos els nutrients necessaris
perquè es desenvolupi en condicions òptimes, afavorint el seu creixement satis-
factori. No hi ha cap aliment que dugui tots els nutrients alhora, per això cal que
l’alimentació sigui variada.
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En cas que no es consumeixin els aliments necessaris es poden generar problemes
de salut, com malnutrició o anèmies. Si s’excedeix el consum de determinats
productes, això pot comportar dificultats cardiovasculars o obesitat. Una bona
educació alimentària contraresta aquests problemes, atès que genera uns hàbits
alimentaris saludables i afavoreix el desenvolupament òptim de l’individu.

El que s’adquireix dels aliments mitjançant aquesta alimentació equilibrada són
els nutrients.

L’alimentació equilibrada és la que ens aporta tots els nutrients que el
nostre cos necessita, a través de la ingesta d’una quantitat adequada d’energia.
És una alimentació sense carències nutritives ni desequilibris calòrics que
produeixin alteracions en el pes corporal (estar massa prim o tenir excés de
pes) i en la salut en general.

2.3.1 La piràmide nutricional

L’instrument per establir les racions de cada tipus d’aliment que ha de consumir
una persona per seguir una dieta equilibrada és la piràmide nutricional. De manera
molt visual, mostra les racions de cada tipus d’aliment que una persona adulta i
sana ha de consumir.

La piràmide nutricional és un esquema dels diferents grups d’aliments i de
les racions que n’hem de prendre al dia. Està construïda de tal forma que els
aliments que es troben a la base són més importants en la nostra dieta que
els aliments que es troben en el vèrtex superior.

La piràmide estava constituïda originalment per cinc grups d’aliments, que són
els següents:

1. Sal, sucre, dolços (llaminadures) i greixos (embotits).

2. Carn, peix, ous i fruita seca.

3. Làctics (llet i derivats com el formatge i el iogurt).

4. Verdures, hortalisses, oli i fruites.

5. Pa, pasta, arròs, llegums, fècules (patates) i cereals.

Amb la nova piràmide nutricional, el grup de les verdures, hortalisses, olis i fruites
es posa al mateix nivell que el dels cereals (vegeu la figura 2.1).
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Figura 2.1. Piràmide dels aliments

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya.

Les quantitats indicades a la piràmide es modificaran en funció de les característi-
ques individuals de cada persona: pes, edat, activitat física, etc. Així, una persona
més petita o menys activa hauria de menjar menys racions o les fer-les més petites.
La piràmide ens informa de quantes racions de cada aliment hem de prendre cada
dia.

El plat equilibrat

Experts en nutrició com els doctors Walter Willet o Juan Revenga creuen que la
representació de la piràmide original del 1992 (la versió americana) i la majoria de les
representacions que se n’han fet posteriorment no reflecteixen l’última recerca en dietètica.
Per exemple, s’ha donat menys importància a les verdures (4t nivell) que als cereals
(5e nivell), o s’ha posat al mateix nivell els llegums que les patates (els llegums aporten
proteïnes i les patates, hidrats de carboni), entre d’altres. Per tal de corregir-ho s’han fet
diverses representacions en forma d’un plat equilibrat amb tots els components que hauria
d’incloure una dieta sana. Es pot consultar a bit.ly/2NRgeL1.

2.4 Recomanacions alimentàries

Els requeriments nutricionals i energètics depenen de l’edat. No té les mateixes
necessitats un adolescent que una persona gran sedentària, una dona embarassada
o un esportista professional. Existeixen unes normes alimentàries bàsiques per a
les persones sanes que tenen com a finalitat disminuir el risc de patir diferents
malalties com l’obesitat, l’arterioesclerosi, la diabetis, etc. Però també hi ha
diferents segons l’edat, el sexe i l’estat fisiològic (embaràs, lactància, etc.).

2.4.1 Normes alimentàries per a persones adultes

Hi ha normes alimentàries que serveixen per a persones que tenen entre 20 i
65 anys. Estan dirigides a persones de la nostra societat amb un accés fàcil a
l’alimentació. Aquestes normes són:
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• Menjar amb varietat: quan mengem aliments molt diversos obtenim més
varietat de nutrients. Els espanyols normalment abusem d’aliments molt
calòrics com la carn, els embotits o els dolços i, en canvi, mengem molt
poca fruita, hortalisses i verdures.

• Menjar amb moderació: els espanyols mengem, de mitjana, un 20 % més de
les calories que necessitem, cosa que fa que cada cop siguin més freqüents
els problemes de sobrepès i obesitat. L’alimentació ha d’aportar a cada
individu l’energia que necessita i que pot estimar-se a partir del pes, l’edat,
el sexe i l’activitat física. S’ha de tenir present que la sensació de gana no és
un bon indicatiu de les necessitats calòriques, ja que depèn més del costum
i dels estímuls externs que de la necessitat energètica real.

• Menjar amb tranquil·litat, sense presses i mastegant bé. Per exemple, si
només es compta amb 15 minuts per berenar, és millor prendre assegut un
got de llet amb galetes que un entrepà dret i amb el cap en una altra cosa.

• No picar entre hores. Entre hores sol menjar-se més del que sembla, i
aliments molt calòrics: embotits, formatges, llaminadures, etc. Per evitar
picar és important fer un nombre d’àpats suficient, incloent-hi un mos a
mig matí i el berenar a mitja tarda.

• Evitar l’excés de lípids. Entre els olis i els greixos no haurien de sumar més
del 35% de les necessitats calòriques diàries; això són uns 100 g al dia, però
el consum mitjà a Espanya arriba als 120 g/dia. Es pot reduir el consum
de greixos menjant menys carn, elegint talls més magres o retirant amb el
ganivet el greix visible. Els olis no cal reduir-los tant, ja que ens aporten
àcids grassos saludables.

• Limitar el consum de sucres. El 55% de les necessitats energètiques diàries
s’han d’aportar mitjançant glúcids, però d’aquests la majoria han de ser
glúcids complexos com el midó dels cereals, els llegums o els tubercles. Els
sucres haurien de ser com a màxim el 10% dels glúcids, cosa que significa
entre 25 i 30 g diaris. L’excés de sucres s’emmagatzema en forma de lípids
produint obesitat, condició que predisposa a malalties com ara la diabetis 2,
que represena el 80-90% de tots els casos de diabetis. Una bona estratègia
és substituir els dolços per peces de fruita, que contenen menys sucre i, a
més, aporten moltes vitamines.

• Prendre menys sal. L’excés de sal afavoreix la hipertensió arterial. L’OMS
aconsella no superar els 5 g de sal diàriament sumant la que ja tenen els
aliments i la que s’afegeix. Tanmateix, el consum mitjà de sal a Espanya és
d’uns 10 g/dia, el doble del recomanat.

• Compensar els excessos. Els excessos s’han d’evitar en la mesura del que es
pugui, però és inevitable passar-se amb el menjar de tant en tant en dinars
familiars, festes, restaurants, etc. Pot admetre’s un excés molt de tant en tant,
però s’hauria de compensar menjant menor quantitat l’endemà i aliments de
grups diferents; si ens hem excedit amb la carn, per exemple, l’endemà es
pot menjar una amanida i fruita.
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• Prendre aliments rics en fibra. El consum de fibra té molts beneficis: millora
el trànsit intestinal, alenteix l’absorció de glúcids i lípids, prevé l’aparició
de determinats càncers, etc. Una bona manera de consumir fibra és menjant
almenys cinc racions de fruites i verdures al dia. Els llegums i els cereals
integrals també són una bona font de fibra.

• Moderar o eliminar la ingesta d’alcohol. L’alcohol no aporta cap benefici
per a la salut, i per això no és recomanable prendre’n. De tota manera, és
acceptable prendre petites quantitats de begudes fermentades.

2.4.2 Normes alimentàries per a ancians

Els requeriments nutritius dels ancians són similars als de les persones adultes.
Així i tot, les seves necessitats calòriques són inferiors, ja que amb l’edat baixen
la taxa metabòlica basal i l’activitat física. En tot cas, l’aportació calòrica no
ha de ser inferior a 1.500 kcal/dia. Existeixen, a més, algunes recomanacions
específiques per als ancians pel que fa als aliments que els convé incloure en les
dietes:

1. Llet i derivats: els ancians tenen un requeriment molt alt de calci per
prevenir fractures i malalties com l’osteoporosi. Així doncs, és especial-
ment important que compleixin les 2-4 racions de làctics recomanades a la
piràmide nutricional. S’ha de tenir present, però, que als ancians els convé
el calci però no pas el greix de la llet. Així, han de prendre preferiblement
llets descremades o semidescremades o iogurts desnatats. Pel que fa als
formatges, n’han de prendre pocs, i millor si són frescos.

2. Carn, ous, peix i llegums: els requeriments de proteïna dels ancians són els
mateixos que els dels adults, però la seva digestió és menys eficient. Així
doncs, és important que compleixin amb les racions recomanades de carn,
peix i ous:

• Carns: 2-3 racions per setmana. S’ha de prendre carn fàcil de menjar,
com el pit de pollastre, les mandonguilles o la carn picada.

• Peix: 3-4 racions per setmana. Preparat al vapor, cuits, a la planxa o al
forn. Si l’ancià ha perdut molt la seva autonomia és preferible el peix
sense espines.

• Ous: 3 per setmana. Poden preparar-se en truites, cuits, al plat, etc.

• Llegums: 2-3 cops per setmana. Amb l’edat disminueix la tolerància
a la fibra dels llegums, per la qual cosa convé passar-los pel passapuré
per treure part de la fibra.

3. Cereals, tubercles: han de ser la base de la seva alimentació, aportant
aproximadament un 55% del total de calories. Convé anar variant-los per
evitar que la persona se’n cansi.
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4. Fruita, verdures i hortalisses: són recomanables diàriament, tant crues com
cuites. Així i tot, s’han de tenir algunes precaucions per als ancians més
limitats. Els purés de verdures poden ser molt adequats. A les amanides
es pot tallar l’enciam molt petit, ratllar la pastanaga i pelar el tomàquet. La
fruita pot presentar-se pelada i tallada en forma de macedònia, en compota
o cuita. En general no és recomanable afegir-hi sucre.

5. Aliments grassos: no han de sobrepassar el 30% de les calories de la dieta.
Els olis és millor prendre’ls crus que fregits. És important reduir el consum
de salses olioses, greixos i mantega.

6. Dolços i brioixeria: convé limitar-los pel que fa al nombre de racions diàries
i al volum de cada ració.

7. Begudes alcohòliques i estimulants: els ancians sans poden prendre un o dos
gots de vi o begudes alcohòliques fermentades al dia, però convé que evitin
les destil·lades. El consum de les begudes estimulants com el cafè depèn
de la seva tolerància. En general, amb l’edat convé anar diluint aquestes
begudes.

8. Líquids: convé que beguin uns 20 ml diaris per cada kg de pes. Així, un
ancià de 75 kg hauria de prendre un mínim d’1,5 L diaris de líquid. Poden
combinar l’aigua amb sucs, brous, etc. És important assenyalar que als
ancians sovint no els funciona bé el mecanisme de la set. Així doncs, convé
assegurar-se que beguin el necessari encara que no tinguin set, per evitar
que es deshidratin. Això és especialment important a l’estiu, ja que la calor
augmenta la pèrdua de líquids per transpiració.

2.4.3 Normes alimentàries per a dones embarassades

Durant l’embaràs, la dona augmenta molt els requeriments d’energia i nutrients
per atendre les necessitats del nadó que està gestant. És important que les dones
comencin l’embaràs en un bon estat nutricional i que mantinguin una nutrició
adequada durant tota la gestació per assegurar un bon desenvolupament del nadó i
evitar contraure malalties. Una de les principals regles és no tractar mai de perdre
pes durant l’embaràs. És convenient que una dona, durant l’embaràs, augmenti
entre 7 i 12 kg de pes. Per sota d’aquest valor, es podria posar en perill el correcte
desenvolupament del nadó.

Pel que fa als requeriments energètics, cal augmentar l’aportació calòrica pro-
gressivament per atendre les necessitats del nadó i per crear reserves de greix
que s’utilitzaran durant l’alletament. Es considera que durant la segona meitat de
l’embaràs caldria augmentar l’aportació calòrica entre 300 i 400 kcal/dia. A més,
existeixen alguns nutrients als quals la dona embarassada ha de prestar especial
atenció:

1. Proteïnes: el consum de proteïnes s’ha d’augmentar lleugerament a causa
de la demanda del nadó. És bona idea fer-ho mitjançant el consum de làctics
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i de peix que ens proporcionaran, a més, calci i iode, respectivament.

2. Minerals: els minerals als quals la dona embarassada ha de parar més
atenció són el ferro, el calci i el iode.

• Ferro: durant l’embaràs, la dona ha d’augmentar el seu volum de sang
de 5 a 7 L per atendre les necessitats del fetus i de la placenta, i per
compensar les pèrdues de sang durant el part.

• Calci: és necessari sobretot al final de l’embaràs per al desenvolupa-
ment ossi del fetus i per preparar-se per a la lactància. Un dèficit de
calci farà que la mare tregui calci dels ossos per atendre la demanda
del fetus, i això pot produir-li problemes de densitat òssia.

• Iode: és molt important per al desenvolupament del sistema nerviós
del nen. Els dèficits de iode durant l’embaràs poden causar retards
mentals al nen.

3. Vitamines. Les vitamines a les quals la dona embarassada ha de prestar
major atenció són la B9 i la B12:

• Vitamina B9: intervé en processos de divisió cel·lular. Una ingesta
deficient pot produir parts prematurs, avortaments espontanis, malfor-
macions del sistema nerviós del nen o anèmia a la mare. Es troba en
vegetals de fulla verda i al fetge, però es perd en la major part durant
la cocció. Sovint és recomanable que la mare prengui suplements de
B9.

• Vitamina B12: també és necessària per a la divisió cel·lular. El
dèficit d’aquesta vitamina causa problemes similars al dèficit de B9.
Es troba exclusivament en aliments d’origen animal. El seu dèficit és
menys freqüent que el de B9. Així i tot, les dones veganes que es
queden embarassades han de prendre suplements per evitar anèmia i
problemes en el desenvolupament del sistema nerviós del nen.

A més, la dona embarassada ha d’evitar determinats aliments que podrien com-
prometre el desenvolupament del nadó:

• Carns i peixos crus: poden causar toxoplasmosi. Per reduir el risc es pot
congelar la carn o el peix durant alguns dies abans de consumir-lo.

• Peix blau de gran mida com la tonyina o el peix espasa: se n’ha de reduir
molt el consum, ja que acumula mercuri del mar durant el seu creixement.

• No consumir alcohol, ni tan sols en quantitats petites, ja que interfereix en
el desenvolupament normal del fetus i pot danyar seriosament el nadó.

2.4.4 Normes alimentàries per a dones que alleten

La producció de llet suposa una important despesa energètica per a la mare. Per
cobrir aquesta despesa recorrerà en part als dipòsits de greix acumulats durant
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l’embaràs. Tanmateix, aquests dipòsits no són suficients per a tot el període
d’alletament, i és necessari un augment a la dieta d’unes 500 kcal diàries.

D’altra banda, com que la llet té un alt contingut en aigua, la dona que alleta
ha d’augmentar el consum de líquids fins a uns 3 litres diaris. Aquest líquid
és preferible que sigui en forma de sucs o llet, ja que aporten altres nutrients
necessaris com la vitamina A o el calci. A més, existeixen alguns nutrients als
quals una dona que està alletant ha de parar especial atenció, ja que estaran presents
a la llet:

• Proteïnes

• Calci

• Iode

• Vitamina A

Finalment, és convenient que controli el consum de determinats aliments com les
carxofes o els espàrrecs, ja que poden donar un gust desagradable a la llet. També
és important que s’evitin les begudes alcohòliques i estimulants. Pel que fa al
tabac, si no se’n pot prescindir, s’ha de fumar almenys tres hores abans d’alletar.

2.4.5 Normes alimentàries per a adolescents

Durant l’adolescència es produeix el brot de creixement puberal (“l’estirada”).
Mentre es produeix aquest creixement, les necessitats energètiques de l’adolescent
es veuen molt augmentades. A més, és necessari incrementar el consum de calci
pel creixement ossi, per la qual cosa són molt convenients els productes làctics.
Un cop acabat el brot de creixement puberal cal tornar a reduir el consum calòric,
ja que si no, l’excés s’acumularà en forma de greix.

En aquesta etapa es donen sovint conductes alimentàries poc apropiades que cal
evitar:

• Dietes d’aprimament mal planificades.

• Abús de la brioixeria i dels aperitius.

• Abús del menjar ràpid.

2.5 Els menús

En la unitat de convivència s’ha de garantir la dieta suficient i els hàbits saludables
per al desenvolupament de tots els seus membres. Per tal que tots els membres de
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la unitat de convivència es puguin beneficiar d’una dieta sana i equilibrada, cal
que s’eduquin en aquest sentit. No sempre se segueixen uns hàbits alimentaris
saludables i cal detectar-los i col·laborar a reconduir-los. El tècnic d’integració
ha de conèixer els aspectes més significatius sobre alimentació sana i hàbits
alimentaris per tal d’oferir el suport i l’orientació adient.

És necessari que el tècnic o la tècnica, a l’hora de planificar els àpats juntament
amb els usuaris, tingui en compte les preferències i els costums culturals de
l’individu, vetllant sempre perquè sigui una dieta ajustada a les seves necessitats
nutricionals i al moment evolutiu.

No hi ha aliments bons i aliments dolents, tots aporten nutrients que podem
necessitar. Per aconseguir una alimentació saludable cal combinar els aliments
en les quantitats i proporcions adequades. A l’hora de planificar un menú heu de
tenir presents alguns consells:

• Convé planificar els menús almenys per quinzenes. Si els menús es fan per
a terminis més curts es corre el risc que es facin repetitius.

• És important que el menú s’adapti a les preferències de les persones que
el consumiran. Si no agrada es corre el risc que les persones abandonin la
dieta.

• S’han d’adaptar a les necessitats individuals de cada persona: pes, edat,
sexe, activitat física, malalties, etc.

• Una manera de dissenyar els menús és utilitzar les taules de composició
dels aliments i mesurar cadascun dels aliments que s’introdueixen. Així i
tot, normalment les persones que cuinen no poden anar consultant les taules
i pesant els aliments. Una eina pràctica per dissenyar els menús és l’ús de
les racions i les piràmides dels aliments.

Com a norma orientativa, convé preveure quatre o cinc àpats diaris:

• L’esmorzar hauria d’incloure almenys o 1 ració de làctics (llet, iogurt,
formatge fresc, etc.) o 1 ració de cereals (torrades, coca, galetes, flocs
de blat, etc.) o 1 ració de fruita (peça de fruita, suc de fruita, melmelada,
compota, etc.).

• A mig matí es pot menjar alguna cosa per complementar l’esmorzar i donar
energia fins al dinar: una peça de fruita, un petit entrepà, etc.

• El berenar hauria d’incloure almenys dues de les tres racions proposades
per a l’esmorzar: làctics + cereals / làctics + fruita / cereals + fruita.

• L’esquema del dinar i el sopar és semblant, tot i que s’ha de tenir present
que el sopar ha de ser més lleuger: o 1 ració de verdures i hortalisses (plat
de verdures o amanida) o 1 ració de cereals o patata (plat de pasta o arròs,
pa, etc.) o 1 ració de carn, peix, ous, llegums, o 1 ració de fruita o làctic.

En la taula 2.5 podeu veure les opcions principals dels menús diaris.
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Taula 2.5. Normes orientatives per als menús

Esmorzar Mig matí Dinar Berenar Sopar

Llet o iogurt Infusió Pasta, patata, arròs o
llegums

Llet o iogurt Amanida o verdura

Pa, galetes tipus Maria o
cereals

Pa, formatge o pernil Carn, peix o ous Cereals o galetes Carn, peix o ous

Fruita Fruita Guarnició: amanida o
verdura

Fruita Guarnició: patates o arròs

Pa Pa

Fruita Fruita o postres làctiques

2.5.1 Els àpats

L’alimentació no és només un procés d’adquisició de nutrients que es processarà
en el cos. Cal tenir en compte que alimentar-se és donar resposta a una necessitat
primària, però la forma com es realitzen aquestes accions de cuinar i menjar estan
carregades de contingut cultural i social, ja que formen part de tradicions i costums.
Els moments de preparació dels aliments, de cuinar i de menjar a la taula són
molt importants per al desenvolupament personal i social dels individus. Aquestes
rutines de preparació i elaboració aporten plaer, moments de relació social amb els
companys i companyes, sentiment de pertinença a una cultura i a un grup social.

En el cas de la tasca amb famílies, es poden buscar maneres per fer partícips els
infants en les tasques relacionades amb el menjar, sempre tenint en compte les
mesures de prevenció de riscos i l’edat de l’infant. Un dels aspectes que cal
treballar amb els usuaris, tant amb adults com infants, és fugir dels hàbits no
saludables, com per exemple consumir begudes ensucrades i aliments processats.
Es fa necessari buscar alternatives saludables com els sucs de fruita natural, les
compotes, les verdures fetes al vapor o al wok, etc. Els adults són el model per als
infants. Si l’adult menja aliments variats hi ha més probabilitats que els infants
segueixin l’exemple dels adults i adquireixin hàbits de menjar saludable.

És molt necessari repartir els àpats i vetllar perquè es facin a les mateixes hores
cada dia. Ajuda a sistematitzar el ritme intern del cos i a distribuir l’energia que
aporten els aliments en diferents àpats durant el dia. Es recomana fer-ne tres
de principals (esmorzar, dinar i sopar) i un a mig matí i un altre a mitja tarda.
D’aquesta forma s’aconsegueix que el metabolisme funcioni correctament. Si no
es compleix aquesta condició, el metabolisme tendirà a alentir-se i a acumular
greixos, a més de no disposar de suficient energia per dur a terme les tasques de
cada dia. Per exemple, no és suficient llevar-se i prendre només un got de llet o un
cafè per anar a treballar o estudiar, cal afegir algun aliment més i fer un esmorzar
a mig matí per no arribar a l’hora de dinar amb excés de gana i sense energia.

Algunes propostes per a cadascun dels àpats són les que teniu tot seguit.
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L’esmorzar és un dels àpats més importants del dia. Ha de contenir tant cereals
integrals com fruita (si és possible fresca, molt millor), a més de làctics. Com
a orientació, podria consistir en un got de llet o un iogurt amb muesli i fruits
vermells.

En l’esmorzar de mig matí es pot escollir entre una d’aquestes variants. En el
cas dels adults, s’hi pot afegir un cafè, un te o un tallat (amb llet semidesnatada),
juntament amb:

• entrepà petit: pa integral amb proteïna (formatge poc greixós, pernil dolç,
pit de gall d’indi...)

• o bé fruita fresca de temporada (si entre l’esmorzar i el dinar hi ha poques
hores)

• o bé un grapat de fruita seca juntament amb algun cereal (galetes casolanes
o una torrada amb oli).

Pel que fa al dinar, cal combinar tots els tipus d’aliments en la proporció que es
recomana en l’apartat de les racions. També cal tenir en compte que es cuinin
de manera diferent cada dia. Aquesta mesura, combinada amb diferents estils de
cuinat saludable, fa que els àpats siguin atractius i sans.

Un exemple de dinar podria ser: llenties amb verdures (llegum amb verdura); verat
al forn amb tomàquet (proteïna de peix amb guarnició de verdura), i de postres,
síndria. També s’hi inclouria pa integral i aigua.

Una altra proposta diferent per a un dinar pot ser: amanida (tomàquet, enciam
variat, pastanaga i ceba); macarrons amb salsa de tomàquet (feta a casa: tomàquets
rostits i ceba triturats, i pit de pollastre rostit i tallat a la salsa), i de postres una
taronja.

En l’àpat del berenar cal complementar l’esmorzar de mig matí; per tant, si s’ha
consumit fruita es pot fer un entrepà o a la inversa. Cal vetllar també per si hi
ha algun tipus d’aliment que hagi faltat en la resta d’àpats, i es pot consumir en
aquesta franja.

Pel que fa al sopar, l’estructura ha de ser semblant al dinar, però amb racions
més petites, atès que el consum d’energia al vespre és inferior a la resta del dia.
Es poden fer torrades d’hummus amb truita de carabassó, per exemple, o bé peix
amb verdures saltades. De postres es pot combinar uns dies fruita i d’altres iogurt
natural sense ensucrar.

Carmanyola i àpats saludables

Hi ha persones que passen tot el dia fora de casa i han de dur carmanyola per mantenir
els àpats saludables. Menjar en el bar o restaurant resulta més car i molt sovint és menys
saludable, perquè es menja més quantitat que a casa i els àpats són més elaborats.
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2.5.2 Les racions

Moltes vegades es cometen errades pel que fa a les racions que es consumeixen.
Certament, cada dia caldria contemplar tots els grups d’aliments de forma que el
50% del consum fossin fruites i verdures, un 25% de proteïna i un 25% d’hidrats,
acompanyats d’aigua.

Per mesurar de manera pràctica quina quantitat de cada aliment s’introdueix en
un menú s’utilitzen les racions. Una ració és la quantitat habitual d’aliment que
conté un plat normal. No totes les persones tenen el mateix concepte de què és un
plat normal, així que s’han establert algunes mesures orientatives:

1. Ració de carn, peix i ous:

• Carn o aus: un filet petit o un quart de pollastre, gall d’indi o conill
(100-125 g)

• Peix i marisc: un filet petit, o un o més peixos sencers depenent de la
mida (125-150 g)

• Ous: dos ous mitjans

2. Ració de llet i derivats:

• Llet: 1 got (200-250 mL)

• Iogurt: 2 iogurts

• Formatge: 50 g de formatge curat, 100 g de formatge fresc

3. Ració de cereals, tubercles i llegums:

• Pa, galetes o cereals d’esmorzar: 3-4 llesques o un panet (40-60 g)

• Pasta, arròs, llegums: un plat normal (60-80 g en sec)

• Patata: una patata gran o dues de petites (150-200 g)

4. Ració de fruites, verdures i hortalisses:

• Fruita: una peça mitjana (poma, préssec), dues o tres mandarines, una
tassa de cireres o maduixes, dos talls de meló (120-200 g); un got de
suc de fruita natural (150-200 mL)

• Verdures i hortalisses: un plat d’amanida, un plat de verdura cuita, un
tomàquet gran, dues pastanagues (150-200 g)

5. Ració d’olis i fruita seca:

• Oli: una cullerada sopera (10 mL)

• Fruita seca: un grapat (20-30 g)

Com es pot veure, les mesures de les racions són bastant aproximades. El més
important és que siguin una mesura còmoda, que ens eviti l’ús continu de la
balança, però mantenint unes quantitats aproximades.
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Manual de dietes

En el manual de dietes publicat
per l’Hospital de Donostia hi

trobareu molta més informació
sobre dietes i també alguns plats

elaborats amb les quantitats
indicades de carbohidrats, lípids

i proteïnes: bit.ly/2Ng6OcB.

No només és necessari tenir en compte els tipus d’aliments que es consumeixen
per tenir una bona salut. En la rutina de la vida sana també hi influeixen diversos
aspectes que són molt importants:

• Consum diari d’aigua: es recomana beure dos litres d’aigua al dia, apro-
ximadament vuit gots. Es poden alternar amb infusions. Es desaconsella
consumir begudes tipus refresc o sucs processats, ja que contenen molts
sucres i no treuen la set.

• Evitar els aliments processats: els aliments envasats contenen substàncies
químiques per tal de conservar-los durant més temps i, generalment, són més
cars. De vegades, es publiciten com a estalviadors de temps, però això no
compensa que la seva qualitat nutricional pugui ser inferior a la dels aliments
frescos. A més, sovint duen molta quantitat de sal i això pot perjudicar la
salut.

• En cas que calgui afegir sal en algun dels aliments cuinats, es poden buscar
altres opcions com les espècies (pebre, romer, farigola, llorer, etc.) o bé la
llimona o semblants.

• Evitar aliments altament calòrics: hi ha aliments que aporten moltes
calories i que duen molt de sucre. Per exemple, les begudes ensucrades
de tipus refresc o sucs no naturals. Si reviseu la composició d’aquestes
begudes, comprovareu que la major part dels nutrients que contenen són
sucres i l’altra part són excipients per donar-li el gust i l’aroma concrets,
però no són naturals.

• Fer exercici de forma regular, ajustat a les necessitats de cada moment vital.
És recomanable buscar algun tipus d’activitat que sigui del gust de cada
membre de la unitat de convivència. Hi ha moltes opcions: des de caminar
fins a practicar algun esport. No només és necessari alimentar-se bé, sinó
oferir activitat al cos per tal que es produeixi un benestar físic. No és
necessari assistir al gimnàs per tal de posar-ho en pràctica, canviar hàbits
també resulta beneficiós. Per exemple, pujar per les escales en lloc d’emprar
l’ascensor, aparcar el cotxe més lluny del lloc on hem d’anar, vetllar per
caminar cada dia un mínim de 30 minuts, jugar amb els nens a pilota... Són
estratègies fàcils, que no impliquen despesa i aporten activitat saludable al
cos.

Convé destacar que a la xarxa es poden trobar moltes altres dietes. Cal desenvolu-
par un esperit crític en aquest sentit, atès que no totes són beneficioses per a la salut
i, fins i tot, la poden perjudicar. En cas de dubte, el més recomanable és consultar
els professionals de la salut, que poden ajudar a buscar dietes equilibrades i
beneficioses per satisfer les necessitats nutricionals dels usuaris.
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2.6 Dietes terapèutiques

Pel que fa al tipus de dietes, en aquest apartat hem definit la dieta mediterrània,
però en funció de les necessitats dels usuaris podem trobar diferents dietes de tipus
terapèutic.

Les dietes terapèutiques són aquelles en què es modifica la composició
normal de nutrients per tractar determinades malalties. Poden utilitzar-se
com a únic tractament o combinar-se amb altres mesures terapèutiques,
principalment fàrmacs.

Cal que el tècnic d’integració conegui les principals dietes de tipus terapèutic per
tal de poder orientar l’usuari. Tot i que generalment aquestes estaran dissenyades
per un professional de la salut, cal que l’usuari, amb el suport del tècnic, les
reconegui.

2.6.1 Dietes hipocalòriques

L’obesitat és una malaltia crònica d’origen multifactorial que es caracteritza per
una acumulació excessiva de greix a l’organisme que condueix a un augment
de pes. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix la classificació de
l’obesitat segons l’índex de massa corporal.

Les persones amb obesitat han de recuperar el seu pes ideal. La millor manera per
fer-ho és reduir les calories de la dieta i fer exercici moderat de manera freqüent.
Així i tot, de vegades aquestes mesures no són suficients i pot ser necessari un
tractament farmacològic i, fins i tot, quirúrgic.

Les dietes per l’obesitat les ha de prescriure un professional de la salut, preferi-
blement un nutricionista. Les dietes miraculoses per perdre pes en poc temps són
perilloses per a la salut o, en el millor dels casos, poc efectives, ja que un cop
s’abandonen es recupera ràpidament el pes perdut. Qualsevol dieta en la qual el
pacient passi gana no és vàlida, perquè s’acaba abandonant ràpidament. Existeixen
alguns consells per perdre pes o mantenir el pes ideal:

1. La motivació és essencial. El canvi d’hàbits alimentaris suposa un esforç, i
els resultats no són ràpids. Tot i això, a mitjà i llarg termini s’observaran els
resultats, i un cop adquirits els hàbits ja no suposarà un esforç.

2. No renunciar al plaer de menjar. S’ha d’aprendre a degustar els nous àpats,
trobar aliments que agradin i que encaixin amb la nova dieta.

3. Fer tots els àpats. Suprimir un àpat farà que s’arribi al següent amb més
gana i s’acabarà menjant més.
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4. Menjar lentament, amb calma i mastegant bé. La sensació de sacietat sovint
arriba amb retard. Si mengem molt ràpidament, quan vulguem adonar-nos-
en estarem massa tips i haurem menjat en excés.

5. Evitar picar entre hores, ja que solen menjar-se quantitats poc controlades
d’aliments calòrics. Per evitar picar cal que no perdre cap àpat.

6. Reduir el consum de greix. Convé reduir el consum d’embotits i formatges,
i retirar el greix visible de les carns. També evitar les mantegues, les mar-
garines i la brioixeria. És preferible beure llet semidesnatada o desnatada.

7. Reduir el consum de sucre. Evitar afegir-lo al cafè, al te, als iogurts, etc.

8. Evitar l’alcohol. Un gram d’alcohol conté unes 7 Kcal. A més, les begudes
alcohòliques solen tenir un alt contingut en sucres.

9. Augmentar el consum d’aliments amb poques calories i amb fibra. No
existeixen aliments que aprimin, però si mengem aliments amb poques
calories i amb fibra ens atipem abans i no ens engreixarem. Cal augmentar
el consum de verdures, hortalisses i fruita.

10. Beure una quantitat adequada d’aigua. L’aigua pot ajudar a aprimar-se, per
diversos motius. En primer lloc, l’aigua omple l’estómac i fa augmentar la
sensació de sacietat. En segon lloc, al contrari del que es pensa, redueix
la retenció de líquids. Finalment, s’ha comprovat que augmenta la despesa
metabòlica, ja que l’aigua s’ha d’escalfar al tub digestiu fins a 37 ºC abans
de ser absorbida.

11. Fer més exercici. L’exercici consumeix calories i enforteix la musculatura.

2.6.2 Restrenyiment

El restrenyiment és un estat patològic de l’intestí que fa que les deposicions
siguin infreqüents i difícils. Les recomanacions generals per als afectats per
restrenyiment són:

1. Prendre aliments rics en fibra: cereals integrals, llegums, verdures i fruita.

2. Augmentar la ingesta d’aigua a 2 litres diaris.

3. Procurar anar de ventre en el moment en què n’apareix la necessitat. Retenir-
ho farà que l’evacuació sigui més difícil.

4. L’estrès, ja que afavoreix el restrenyiment.

5. Fer exercici regular ajuda a mobilitzar els intestins.
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2.6.3 Diarrea

La diarrea es produeix quan augmenta la freqüència en les deposicions i aquestes
tenen una consistència més líquida. Pot ser causada per una gastroenteritis o altres
patologies digestives.

Les recomanacions per a la diarrea són:

• Beure molta aigua en tot moment mentre dura la malaltia, ja que si no es
corre el risc de deshidratar-se.

• Durant les primeres 24 hores fer un dejuni absolut.

• Començar a alimentar-se prenent aigua d’arròs en petita quantitat i de
manera freqüent.

• Anar introduint de manera prudent aliments suaus com arròs blanc, pollastre
o peix bullit, pa blanc, pernil dolç, poma ratllada, etc.

• Abans de passar a l’alimentació normal s’ha de menjar iogurt natural per
repoblar la flora intestinal.

2.6.4 Altres dietes especials per a diferents patologies

Hi ha altres dietes adequades a diferents patologies, com per exemple:

• Dieta absoluta: consisteix en la supressió total d’aliments i de líquids per
via oral. S’aplica a pacients que han sigut operats de l’aparell digestiu. Per
evitar-ne la desnutrició se’ls alimenta per via parenteral.

• Dieta líquida: només es donen aliments líquids, com ara infusions, brous,
sucs, etc. Es dona a persones amb alteracions gastrointestinals com vòmits
o diarrea i a persones que tenen problemes per mastegar.

• Dieta tova: consisteix en aliments de fàcil digestió, tous i cuinats de manera
senzilla. És un pas intermedi entre la dieta líquida i la normal.

• Dieta laxant: té un alt contingut en fibra per millorar el trànsit intestinal.
Està indicada per a persones amb restrenyiment crònic o amb hemorroides.

• Dieta astringent: té l’efecte contrari que la dieta laxant. S’utilitza en
persones amb malalties intestinals que cursen amb diarrea.

• Dieta hipoglucèmica i dieta hiperglucèmica: aquestes dietes segueixen un
control mèdic perquè estan relacionades amb el metabolisme de la insulina.
En funció del tipus de diabetis, el metge farà les recomanacions necessàries.
En aquest cas, el tècnic ha de vetllar per l’ajust a les indicacions mèdiques.
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• Dieta blana: és una dieta que té una durada curta, d’un parell de dies o tres.
Generalment es recomana després d’haver passat un episodi de molèsties
o afectacions gastrointestinals i haver estat en dejú. Es tracta d’introduir
aliments suaus (no blans) a poc a poc i comprovar si el cos els accepta. Per
tant, consisteix a introduir aliments que no continguin excés de greixos, ni
de sal, ni salses, per afavorir que el cos es vagi recuperant. S’hi inclouen
aliments com l’arròs bullit, patates i verdures bullides, carn sense pell i, si
és possible, blanca rostida o bullida. No es recomana prendre ni begudes
ensucrades, ni llegums, ni fruita crua durant aquesta dieta.

2.7 La preparació i el cuinat dels aliments

El tècnic en integració social en els contextos domiciliaris ha de promoure
l’autonomia dels usuaris. Els coneixements que ha d’aportar són:

• Normes d’higiene alimentària destinades a evitar qualsevol possibilitat de
contaminació.

• Tècniques bàsiques de cuina.

2.7.1 Normes higièniques alimentàries

Entre les normes higièniques alimentàries cal destacar:

• Assegurar-se que l’entorn, els atuells i els estris de la cuina estiguin ben nets,
que no hi hagi mosques ni cap mena d’insectes, ni tampoc hi hagi plantes
ni animals domèstics.

• Rentar-se bé les mans abans de tocar els aliments i tornar-ho a fer les vegades
que siguin necessàries durant la preparació del menjar, sempre que estiguin
brutes, després d’anar al lavabo, després de netejar estris o superfícies,
després de tocar aliments crus o escombraries.

• Protegir-se bé qualsevol lesió que afecti les mans amb materials impermea-
bles.

• No tossir ni esternudar davant els aliments, ja que això pot ser causa de
contaminacions.

• Preparar els menjars amb la mínima antelació possible abans de consumir-
los. Quan això no sigui possible, conservar-los refrigerats.

• Rentar bé les fruites abans de menjar-les.

• Feu servir ous nets i sense cap esquerda i rentar-ne la closca abans de trencar-
los.
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• Evitar tastar els aliments amb les mans o amb culleres que després es tornen
a ficar a l’olla.

Pel que fa als aliments congelats:

• Cuinar directament el marisc, les verdures i els plats preparats congelats.

• Escalfar al bany maria els productes congelats amb salses o sucs.

• Evitar descongelar els aliments a temperatura ambient. Per descongelar a
poc a poc la carn i el peix, canviar-los del congelador al refrigerador un dia
abans.

• Es pot accelerar la descongelació dels aliments que estiguin dins d’envasos
hermèticament tancats. N’hi ha prou amb submergir-los dins d’aigua a
temperatura ambient sense obrir l’envàs.

• No s’ha de tornar a congelar un aliment prèviament descongelat, i s’ha de
consumir al més aviat possible.

2.7.2 Tècniques bàsiques de cuinat

Existeixen nombroses i variades tècniques de cuina i de preparació dels aliments.
Entre les més habituals podem distingir:

• Rostit: consisteix a aplicar calor als aliments de diferents maneres: a la
planxa es fa servir amb filets de peix o de carn i en general amb peces petites.
Al forn és útil per rostir peces grans.

• Cocció al vapor: consisteix a exposar els aliments al vapor d’aigua bullent
però sense introduir els aliments a l’aigua. Aquesta tècnica preserva
els gustos originals dels aliments i limita considerablement la pèrdua de
vitamines i elements minerals hidrosolubles.

• Bullit: en aquesta forma de cocció es cuinen els aliments en líquids,
generalment aigua, tot i que pot fer-se servir també vi, llet o caldo. Amb
aquest mètode els aliments s’estoven, tot i que perden algunes propietats
que passen al líquid que s’ha fet servir per bullir. Aquest es pot fer servir
per a altres preparats per la gran quantitat de nutrients i propietats.

• Fregit: consisteix a submergir l’aliment en un mitjà greixós exposat a altes
temperatures durant poc temps. L’aliment absorbeix el gust de l’oli i també
l’aportació calòrica. És possible combinar el fregit amb altres tècniques
de cuina, com l’arrebossat i l’empanat. En aquestes tècniques es passa
l’aliment prèviament per una capa de farina o pa ratllat respectivament, i
també es pot fer un segon arrebossat amb ou. L’objectiu d’un bon fregit és
que l’aliment quedi cruixent per fora i sucós per dins. Altres variants són el
sofregit i el saltat. Com a mesura de precaució és convenient fer servir una
tapa, sobretot a l’hora de fregir aliments que tenen gran quantitat d’aigua.
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• Cuina amb microones: els microones bullen els aliments, no els rosteixen.
Aquesta cocció s’assembla a la cocció en medi aquós, ja que no se superen
els 100 graus. El procés d’escalfament es produeix perquè l’aigua, les
proteïnes o els hidrats de carboni absorbeixen les ones i transformen la
seva energia en calor. La cocció dels aliments es fa de dins a fora i no es
fa de manera homogènia, depèn de la distribució de l’aigua en l’aliment;
per aquest motiu es fa servir un plat giratori, per tal de repartir millor
les ones i per tant la calor. Amb aquest sistema no es crea una crosta
daurada en els aliments, es pot dir que és una cocció més insípida. És un
mètode poc segur des del punt de vista microbiològic. Té alguns avantatges,
com la rapidesa en l’escalfat amb menor consum d’energia, i manté una
bona qualitat nutritiva i organolèptica. El microones també s’utilitza per
descongelar o escalfar plats ja cuinats.

• Cocció amb olla de pressió: en aquest tipus d’olles s’arriben a cuinar els
aliments en menys temps que les olles normals, i es pot arribar a reduir tres
vegades el temps de cocció.

D’altra banda, cal procurar eliminar el mínim possible durant el pelat, així
aprofitem al màxim les propietats de l’aliment, que acostumen a estar en les zones
properes de la pell.

2.8 Mètodes de conservació dels aliments al domicili

Els mètodes de conservació s’apliquen amb l’objectiu de frenar les reaccions dels
aliments derivades d’agents externs. Els diferents sistemes que s’utilitzen per
mantenir les millors condicions higienicosanitàries de conservació i consum es
basen en mètodes físics i químics.

Des del moment que efectuem la compra d’aliments en qualsevol establiment,
cal reduir al mínim el temps que els aliments peribles passen al refrigerador o
congelador. Els aliments refrigerats envasats han d’introduir-se ràpidament en el
frigorífic per tal que recuperin com més aviat millor la temperatura adequada de
conservació. D’igual manera s’ha de fer amb els aliments congelats.

En aliments congelats cal assegurar-nos que estan per sota dels 18 graus negatius.
Aquesta és la temperatura acceptada. Tot i que la temperatura es modificarà durant
el transport de l’aliment, cal evitar que es descongeli. Si l’aliment arriba fins als
nivells de temperatura ambient (aproximadament 20 graus) podria comportar un
risc sanitari a causa del trencament de la cadena del fred. En aquests casos no s’ha
de tornar a congelar.

Els aliments tornats a envasar a casa han de quedar aïllats i etiquetats adequada-
ment, indicant el nom del producte i la data de congelació. Un bon hàbit és treure
la carn o el peix de l’envàs inicial per fer paquets més petits que posteriorment
passaran a ser refrigerats o congelats a casa.
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Els envasos són els sistemes que ha ideat la indústria alimentària perquè els
aliments quedin aïllats del medi ambient i així protegir-los de possibles contamina-
cions. Si estan dissenyats i fabricats adequadament, els productes es mantindran
estables durant més temps i mantindran les seves característiques de qualitat, però
si l’envàs està danyat no pot garantir-se’n ni la qualitat ni la seguretat.

Tots els aliments s’alteren si no es consumeixen en un temps prudencial i/o si no
es conserven en unes condicions adequades.

El codi alimentari defineix com a aliment alterat tot aquell que durant la
seva obtenció, preparació, manipulació, transport, emmagatzematge, etc.,
i per causes no provocades deliberadament, pateix variacions de les seves
característiques organolèptiques, composició química o valor nutritiu de tal
manera que la seva adequació per al consum queda anul·lada o disminuïda,
tot i que continua essent innocu.

Com es desprèn de la definició, un aliment alterat pot ser innocu, però no apte
per al consum. Al contrari, també pot ser que un aliment amb unes propietats
sensorials i nutricionals adequades representi un risc per a la salut.

2.8.1 Tècniques de processament dels aliments

Els aliments són susceptibles de deteriorar-se amb el pas del temps. Aquest
deteriorament es produeix principalment per la quantitat d’aigua que conté, ja
que és el mitjà en el qual proliferen els microorganismes. També hi influeixen
altres condicions ambientals com la temperatura, el pH de l’aliment i la quantitat
d’oxigen en contacte amb aquest. Així, aliments com la carn, el peix, la llet i els
vegetals es deterioren en pocs dies, mentre que d’altres amb menor contingut en
aigua com les farines, els llegums i la fruita seca, si es conserven adequadament,
poden emmagatzemar-se durant més temps sense patir alteracions.

Els aliments poden patir alteracions en qualsevol de les fases de la cadena
alimentària, des de la producció fins al consum. Però no tots els processos que
alteren la qualitat del producte perjudiquen la salut. Les alteracions a les quals
poden estar sotmesos els aliments responen a tres causes:

• Físiques: quan per exemple els sucs perden vitamines.

• Químiques: quan per exemple la mantega adquireix un gust ranci.

• Biològiques: quan l’origen procedeix dels mateixos ferments dels productes
o de microorganismes, insectes, rosegadors, etc.

El cuinat i el processament tecnològic es fan servir per evitar que s’origini un de-
teriorament o bé per millorar les propietats dels aliments. Alguns dels tractaments
poden afectar-ne el valor nutricional. Les pèrdues nutricionals que inevitablement
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comporta el processament no impedeixen poder assolir una adequada nutrició si
se segueixen les recomanacions d’una dieta variada i equilibrada.

A continuació exposem alguns casos concrets de tècniques culinàries i el seu
impacte en el valor nutritiu dels aliments:

• Tenir en remull més del compte aliments com les verdures, les patates i la
fruita pot representar la pèrdua de certa quantitat de vitamines hidrosolubles,
especialment la vitamina C, per acció de l’oxigen present a l’aigua.

• Els aliments triturats poden perdre vitamines amb molta rapidesa per la
introducció de l’oxigen amb la batedora, per la qual cosa s’aconsella el
consum immediat dels purés.

• El pelat profund de les fruites o l’eliminació de les fulles verdes de l’enciam
pot conduir a pèrdues vitamíniques.

• El cuinat en medi aquós provoca la pèrdua de vitamines hidrosolubles, que
passen a l’aigua de bullir.

• Amb el fregit d’aliments vegetals i de carn empanada, aus i peix, el
contingut de proteïnes, hidrats de carboni i minerals es reté quasi totalment,
mentre que amb el bullit en aigua o al vapor es redueix el contingut de
minerals en un 25-40%.

A la cuina és fonamental evitar la contaminació encreuada entre aliments crus,
els quals acostumen a estar contaminats, i aliments cuinats. Tot el que entra en
contacte amb els aliments crus (per exemple, un ganivet) ha de ser rentat abans de
fer-ho servir en la manipulació d’aliments cuinats.

2.8.2 La conservació dels aliments

Un dels factors claus a l’hora d’eliminar o reduir els microorganismes patògens
d’un aliment (aquells que poden produir efectes no desitjats sobre l’organisme)
i de conservar-lo degudament és la temperatura. Per una banda, tindríem els
rangs de seguretat que comprenen altes temperatures (per sobre dels 65°C) i baixes
temperatures (per sota dels 5°C) i, per una altra, el rang de perill (entre els 5 i els
65 °C).

Quan se sotmet un aliment a altes temperatures s’aconsegueix eliminar bona part
dels microorganismes que pugui contenir. Amb les baixes temperatures, en canvi,
els microorganismes queden inactius, és a dir, bona part dels bacteris no són
capaços de reproduir-se, però tampoc desapareixen. En canvi, a temperatura
ambient els bacteris es troben en condicions favorables per multiplicar-se. Per
aquest motiu, els especialistes en seguretat dels aliments recomanen no mantenir
els productes frescos a temperatura ambient durant més de dues hores.

A continuació farem una petita anàlisi d’aquestes dues tipologies de conservació
d’aliments:
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1. Conservació en fred:

• Refrigeració: hi ha un descens de temperatura, la qual cosa redueix la
velocitat de les reaccions químiques i la proliferació de microorganis-
mes.

• Congelació: la temperatura ha de ser inferior a 0 °C per fer que part
de l’aigua de l’aliment es converteixi en gel. És important efectuar
la congelació en el menor temps i a una temperatura molt baixa per
tal que la qualitat del producte no es vegi afectada. La temperatura
òptima és de -18 °C o inferior.

• Ultracongelació: consisteix en una congelació en molt poc temps (120
minuts com a màxim) a una temperatura molt baixa (inferior a -40 °C).
Aquesta tècnica no només busca evitar el desenvolupament de micro-
organismes, l’activitat enzimàtica o la pèrdua nutritiva, sinó també
conservar al màxim l’estructura física dels productes alimentaris, les
característiques sensorials. Aquesta tècnica és la que millor garanteix
la qualitat dels aliments.

2. Conservació per calor:

• Escaldat: sovint es fa servir com a pas previ a la congelació d’alguns
vegetals per millorar-ne la conservació. Consisteix a fer una cocció
molt breu: s’introdueixen els aliments en aigua bullent durant uns se-
gons, mai més d’un minut, i es retiren immediatament. Posteriorment
es refresquen sota l’aixeta amb aigua freda o en un bol d’aigua amb gel
per tal de tallar la cocció. L’escaldat és una tècnica molt sana, perquè
en ser tan breu permet que les propietats es mantinguin intactes i també
s’eviten canvis de color.

• Pasteurització: consisteix en l’aplicació de calor durant un temps
determinat que varia segons l’aliment. Es fan servir temperatures que
ronden els 80 °C. Així s’inactiven els gèrmens capaços de produir
malalties. Tot i això, cal tenir en compte que no s’inactiven les espores;
per tant, els productes, un cop oberts, s’han de guardar al refrigerador.
No hi ha pèrdua de nutrients amb aquest mètode, però els productes
sempre han d’estar refrigerats i només duren 3 o 4 dies en bones
condicions.

• Esterilització: consisteix a escalfar progressivament l’aliment fins als
120 °C uns 20 minuts. Aquest procés elimina els gèrmens i les espores,
però la pèrdua de nutrients és molt gran, i també hi ha canvis en el color
i el gust.

• Uperització: és un tipus d’esterilització ràpida a temperatures de 140
°C o més durant pocs segons (1 o 2 segons), després de la qual es passa
per un procés de fort refredament, com a l’esterilització normal. Es fa
amb productes líquids en els quals l’escalfor es difon ràpidament. Es
perden menys propietats i els aliments duren alguns mesos.

A més, també cal tenir en compte els mètodes químics:
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• Salaó: es basa en l’addició de sal més o menys abundant. La sal capta
l’aigua i provoca la deshidratació de l’aliment, de manera que evita la
proliferació de microorganismes.

• Fumat: és una barreja de dessecació i salaó.

• Acidificació: és un mètode basat en la reducció del pH de l’aliment que
impedeix el desenvolupament de microorganismes, per exemple el vinagre.

• Escabetxat: és un conjunt de sal i vinagre. El vinagre aporta la seva acció
conservant gràcies a l’àcid acètic i la sal deshidrata l’aliment. Aporta un
gust característic i una adequada conservació.

• Addició de sucre: quan es porta a terme en concentracions elevades afavo-
reix la protecció dels aliments contra la proliferació de microorganismes.
Aquest procés es porta a terme en llets.

2.8.3 La conservació dels aliments al frigorífic

Els aliments refrigerats envasats han d’introduir-se ràpidament al frigorífic per
tal que recuperin com més aviat millor la temperatura adequada de conservació.
D’igual manera cal procedir amb els aliments congelats.

Els frigorífics utilitzen el fred com a mètode de conservació, i així el deteriorament
de l’aliment és més lent. Les reaccions químiques que deterioren els aliments
s’alenteixen i l’aliment dura més, però cal tenir en compte que el fred no destrueix
els microorganismes, només n’alenteix el creixement i no impedeix que quan
les temperatures augmenten fora de la nevera es desenvolupin i fins i tot es
multipliquin. Per això cal controlar el temps que l’aliment porta a la nevera i
que no passi massa temps des que l’aliment es treu i fins que és cuinat i consumit.

Tot i que el frigorífic és un bon recurs per allargar la vida útil dels aliments, cal tenir
en compte que el frigorífic també pot ser un focus de contaminació. Si col·loquem
de manera aleatòria els aliments ens arrisquem que es produeixi contaminació
encreuada. Els microorganismes poden passar d’un aliment a un altre per contacte
i convertir la nevera en un focus d’infecció. La solució per reduir la contaminació
encreuada i infeccions exigeix fer una correcta col·locació i aïllament dels aliments
al frigorífic.

En termes generals, el frigorífic ha de mantenir-se a 4 °C o per sota, i el congelador
a -17 °C. Tot i que el frigorífic respecti aquestes temperatures, aquesta no serà la
mateixa en totes les zones.

Alguns dels criteris generals que s’han de seguir en guardar aliments al frigorífic
són els següents:

• Aïllar amb film o envasos tancats els aliments que no estiguin envasats o
restes de menjar.
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• Situar al davant els aliments que s’hagin de consumir abans o amb data de
caducitat propera, per tenir-los més a l’abast. Per això és recomanable situar
al darrere el que s’acaba de comprar i anar revisant el congelador. També
es pot optar per reservar un calaix de menjar urgent.

• Etiquetar el contingut dels paquets congelats i la data de congelació.

• No tornar a congelar un aliment que ja ha estat descongelat. Un cop
descongelats, els aliments són més sensibles a la contaminació per bacteris
i s’han de consumir en 24 hores. Només es pot tornar a congelar un aliment
descongelat si s’ha cuinat.

• Els aliments s’han de congelar quan són frescos i s’ha d’introduir el menjar
en envasos de plàstic o bosses de congelació amb autotancament, i congelar
els aliments per racions de manera que es pugui treure només allò que es
consumirà en un àpat.

• Cal canviar d’envàs els productes en llauna una vegada oberts: cal
traspassar-los a un altre envàs (de plàstic o de vidre), perquè la llauna amb
el fred pot rovellar-se i acabar contaminant l’aliment.

• S’ha d’evitar guardar a la nevera aliments encara calents: quan s’introdueix
a la nevera un producte que encara està calent la temperatura de la nevera
augmenta. Cal deixar-lo refredar abans de posar-lo al refrigerador.

• És important saber quant de temps es pot mantenir un producte en el
congelador o a la nevera abans que perdi les seves propietats nutricionals
o sensorials o hi hagi risc que sigui perillós per a la salut (vegeu les taules
taula 2.6 i taula 2.7).

Taula 2.6. Temps de congelació recomanat Producte Temps de congelació

Carn Fins a 12 mesos

Hortalisses Fins a 12 mesos

Fruita Fins a 10 mesos

Làctics Fins a 8 mesos

Peix Fins a 6 mesos

Taula 2.7. Temps de conservació al frigorífic

Producte Temps de conservació al frigorífic

Peix fresc net o carn picada 2 dies

Carn o peix cuits 2-3 dies

Llet ja oberta, postres casolanes, verdures cuites 3-4 dies

Carn crua ben conservada 3 dies

Verdura crua i conserves obertes 4-5 dies (conserves en llauna, en un altre recipient)

Ous 2-3 setmanes

Pel que fa als productes congelats, cal assegurar-nos que l’aliment es manté per
sota dels -18 °C. Aquesta és la temperatura acceptada internacionalment com a
adequada per impedir la proliferació de qualsevol microorganisme. Durant el
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transport de la botiga a casa la temperatura es modifica: en aquest trajecte cal evitar
que l’aliment es descongeli, és a dir, cal que l’aigua es continuï mantenint en estat
sòlid. Si l’aliment arriba fins a nivell de temperatura ambient (aproximadament,
20 °C) podria implicar un risc sanitari a conseqüència del trencament de la cadena
del fred. En aquests casos convé no tornar-lo a congelar i consumir-lo com més
aviat millor.

Manteniment del frigorífic i altres recomanacions

Cal tenir cura del frigorífic i seguir aquestes pautes:

• Netejar el frigorífic amb freqüència amb aigua i vinagre o un sabó suau per evitar la proliferació
de bacteris.

• El gel mai ha de superar els 2 mm, ja que dificulta el correcte funcionament de l’aparell.

• Cal mantenir la nevera sempre entre 0 i 3-4 °C. Perquè no augmenti s’ha de procurar no
omplir-la massa, ja que pot dificultar que l’aire fred circuli per tota la nevera. Tampoc s’ha
d’obrir amb molta freqüència ni deixar-ne la porta oberta durant molt de temps.

La distribució dels aliments al frigorífic

Els bons hàbits en la refrigeració dels aliments són bàsics. La nevera no és
un armari on podem deixar el menjar al primer forat que trobem. De fet, és
molt important tenir els aliments ben organitzats, perquè això garanteix que es
conservin de manera correcta. A més d’una temperatura adequada (0-5 °C) i
d’una bona qualitat inicial de l’aliment, una distribució encertada al frigorífic el
mantindrà en bones condicions higienicosanitàries fins al moment de consumir-lo.

Tot i que al frigorífic cal distribuir els aliments de manera que s’aprofiti al màxim
l’espai disponible, també cal agrupar-los correctament en funció de la temperatura
de cada zona de la nevera i el tipus d’aliment. Cal tenir en compte que la
temperatura no és la mateixa per tot el frigorífic, i en tots els frigorífics. Si
el congelador és a baix el punt més fred de la nevera serà la part inferior, per
això és allà on alguns moderns frigorífics combi tenen els calaixos per a vegetals
(amb control d’humitat) i per a carns i peixos (temperatura més baixa, 0-2 °C
aproximadament). Com a norma general, cal col·locar de dalt a baix els productes
de major a menor vida útil. La temperatura en cada zona ens definirà quin ordre
hem de seguir en la ubicació de cada un dels aliments dins del frigorífic.

En funció de la temperatura, podem diferenciar tres espais diferents:

• Espai superior i central: aquí es col·locaran els aliments que no necessiten
tant de fred i que no necessiten ser cuinats, com és el cas dels làctics,
embotits i aliments cuinats, formatge, etc.

• Espai inferior: es divideix en calaixos que generalment s’identifiquen amb
el dibuix de l’aliment recomanat. Al primer calaix s’hi col·loquen les
fruites i verdures i cal vigilar, ja que les temperatures especialment baixes
poden deteriorar-los. En el segon, el que generalment està més a prop del
congelador, hi col·locarem les carns i els peixos. És la part més freda
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de la nevera, uns 2 °C. Per aquest motiu s’hi col·loquen els aliments més
peribles. És important que estiguin en envasos tancats i eliminar els sucs
que desprenen.

• La porta: és la part menys freda, ja que és la zona d’apertura que queda
més exposada a les temperatures exteriors. Aquí la temperatura rondarà els
7 graus. S’hi col·loquen els productes que no necessiten temperatures molt
baixes com begudes, tetrabrics de llet i sucs oberts, pots de conserves, salses
(quètxup, mostassa), melmelades o mantegues, i també els ous.

Per altra banda, també cal tenir en compte que no tots els aliments requereixen
ser conservats a baixes temperatures. En alguns casos el fred n’avança el
deteriorament. Alguns exemples són:

• El pa: s’endureix més ràpidament a la nevera que a la panera.

• El tomàquet: el fred en fa malbé les membranes internes i provoca que la
polpa es torni insípida.

• Fruites tropicals: l’alvocat, la pinya o el plàtan a baixes temperatures no
maduren. El resultat són fruites dures i sense gust i de vegades la pell
s’enfosqueix, com passa amb el plàtan.

2.9 Les toxiinfeccions alimentàries

Una intoxicació alimentària és una malaltia comuna que sol ser lleu, però que
en algunes ocasions pot ser mortal. Es dona quan una persona menja o beu algun
producte contaminat per bacteris o toxines.

Les toxiinfeccions alimentàries són malalties que es donen per la ingesta
d’aliments contaminats per microorganismes patògens o les seves toxines.

Aquestes contaminacions se solen donar per manipulacions, preparacions o con-
servacions inadequades dels aliments. Unes bones pràctiques higièniques abans,
durant i després de la preparació dels aliments poden reduir les possibilitats de
patir intoxicacions.

2.9.1 Toxiinfeccions més freqüents

Entre les toxiinfeccions més freqüents hi ha les següents:

• Salmonel·losi: la salmonel·la es troba en l’intestí de l’home, dels animals
i també a la closca dels ous. La seva presència als aliments es deu a una
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mala manipulació o a errors tèrmics. Els aliments implicats acostumen a
ser carns, aus, ous, ovoproductes, salses i derivats.

• Listeriosi: està produïda pel bacteri Listeria monocitogenes. Els aliments
implicats són els formatges, la llet no pasteuritzada, productes del mar i les
carns. Aquesta bacteri resisteix la calor i les baixes temperatures.

• Estafilocòccia: aquesta malaltia és provocada per la toxina elaborada
pel bacteri Staphylococcus aureus. Aquest bacteri es troba àmpliament
distribuït, i és habitual localitzar-lo a la pell dels humans i els animals,
així com a la zona del nas, boca i gola. També està present a les ferides
infectades. Per tant, som les persones la principal font de contaminació
dels aliments. Els aliments implicats són carns, llet, formatge, productes de
pastisseria, amanides, ous, etc.

• Diarrea coliforme: és provocada per les toxines elaborades pel bacteri
Escherichia coli, i es troba en condicions normals en l’intestí de les persones
i dels animals; arriba als aliments per una mala evisceració dels animals, per
aigua contaminada o per via fecal-oral en els humans. Els aliments implicats
són les carns picades, llet no tractada, sucs de fruita, iogurts artesans, etc.

A més a més de les toxiinfeccions alimentàries, hi ha aliments que poden produir
intoxicacions perquè en la seva composició s’hi troben substàncies tòxiques
que no provenen de bacteris. Per exemple, els bolets o lleguminoses del gènere
Lathyrus. També pot passar que l’aliment presenti substàncies tòxiques provinents
d’utensilis, vessaments industrials (mercuri), adobs químics, plaguicides, etc.

2.10 La compra

La selecció de l’establiment en el qual es farà la compra de la llar és una
decisió important. La compra dels productes és un esglaó més en la cadena de
l’alimentació, i les condicions en les quals es duu a terme poden repercutir en la
salut i el benestar de les persones que integren la unitat de convivència.

Per fer una bona compra, a més de tenir en compte la qualitat i el preu, cal parar
atenció a la higiene de l’establiment, l’etiquetatge dels productes, les dates de
caducitat o les condicions de conservació si es tracta de productes refrigerats o
congelats. Per tant, podem dir que les característiques i condicions de l’establi-
ment poden condicionar la qualitat dels productes, sobretot dels alimentaris. Per
tant, cal fugir de decisions aleatòries o convulsives i prendre la decisió de manera
responsable.
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2.10.1 Tipus d’establiments

La selecció de l’establiment en el qual es realitzarà la compra de la llar és una
decisió important. La compra dels productes és una baula més de la cadena
alimentària, i les condicions en les quals es realitza poden repercutir en la salut i el
benestar de les persones que integren la unitat de convivència. Les característiques
i les condicions de l’establiment poden condicionar la qualitat dels productes,
sobretot dels alimentaris.

El tècnic en integració social ha d’orientar els membres de la unitat de convivència
sobre l’elecció dels establiments de compra i ajudar-los a fer una valoració crítica
per tal que siguin capaços de comprar allò que necessiten i allò que els agrada
en establiments que compleixin condicions adequades de qualitat i higiene i que
tinguin una bona relació qualitat-preu.

Existeixen una gran diversitat d’establiments que poden classificar-se sota dife-
rents criteris:

1. Segons el lloc de venda: en aquest cas, parlem d’establiments fixos i de
venda ambulant.

• Establiments fixos: en aquest tipus d’establiments, els aliments s’ad-
quireixen i es processen seguint uns protocols i normes de qualitat;
es coneix l’origen del producte, els productes estan etiquetats i el
consumidor rep una factura per la compra que li dona dret a fer
reclamacions formals en cas de no sentir-se satisfet amb el producte.

• Venda ambulant: s’acostuma a fer de manera temporal i itinerant. Per
tal que els consumidors puguin anar a aquests punts de venda amb
garanties de seguretat, la venda ha d’estar regulada per la normativa,
les parades han de tenir llicència i els productes han de complir amb
els requisits mínims de qualitat. D’altra manera, la venda es considera
il·legal i per tant el comprador perd els seus drets com a consumidors
i no hi ha garanties d’higiene en els seus productes.

2. La mida de l’establiment:

• Petit comerç: són les botigues tradicionals d’atenció al públic de forma
directa especialitzada o polivalent

• Supermercat i grans superfícies: aquests establiments es dediquen a
la venda d’aliments i altres productes d’ús a la llar, i es caracteritzen
per l’accés directe als productes disposats en prestatgeries.

• Mercat: el tret diferencial és l’atenció especialitzada i la frescor del
producte.

3. El tipus de producte: carnisseria, peixateria, drogueria, botiga d’electrodo-
mèstics, ferreteria, merceria, etc.

4. El tipus de compra: les necessitats detectades en els consumidors han
condicionat que els tipus de compra es diversifiquin i, juntament amb la
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compra tradicional, apareixen altres formes de compra. Aquestes posen ser:
directa, per internet, telèfon o per correu. Cadascuna d’elles tenen alguns
avantatges i inconvenients que cal valorar.

La compra per internet cada cop es consolida més i, per tant, el sector es veu
forçat a adaptar-s’hi. A través d’aquest sistema, els comerciants exposen els seus
productes en pàgines web. En aquestes pàgines el consumidor pot fer totes les
tasques de compra des del seu ordinador, la qual cosa requereix una menor inversió
de temps i evita els desplaçaments a les instal·lacions dels comerços. Des de
l’ordinador, el consumidor pot fer les següents operacions:

• Seleccionar l’establiment en el qual vol fer la compra.

• Registrar-se com a client.

• Visualitzar els diferents productes.

• Seleccionar el producte. És útil per a persones amb dificultats de moviment,
poc temps per a desplaçaments o que han de superar grans distàncies. Cal
dir que les persones grans, tot i les dificultats, solen mantenir-se fidels als
seus costums i generalment fan les compres seguint el mètode tradicional.

El canal online ha passat a ser clau en el procés d’informació prèvia a la compra
i en la presa de decisions final sobre l’adquisició del producte. Tot i això, pel que
fa a la partida alimentària, encara es prefereix triar productes en botigues físiques,
on l’experiència de poder seleccionar els productes encara està molt valorada pel
consumidor.

Els consumidors que prefereixen aquest tipus de compra destaquen els següents
avantatges davant de la botiga física:

• La rapidesa en l’estalvi de temps en el moment de la compra.

• L’obtenció de millors preus i ofertes.

• La flexibilitat horària.

• L’obtenció d’informació sobre disponibilitat i comparatives a la mateixa
web.

Sens dubte, el fet de no encarir el preu final del producte amb costos d’enviament,
així com facilitar la devolució de la compra per la detecció d’algun defecte o
no resultar ser el producte esperat pel comprador, influeixen notablement en la
confiança del consumidor.

La compra directa és la que es fa anant a l’establiment on s’exposen els productes
a la venda. El comprador pot o seleccionar ell els productes o hi ha una persona que
els proporciona. La compra es duu a terme de manera presencial i els productes
es paguen al moment i el client s’endú la compra. Alguns supermercats, en funció
de la distància i l’import de la compra, ofereixen servei a domicili. Aquest tipus
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de compra té els següents desavantatges: requereix un desplaçament i una major
inversió de temps i el consumidor està condicionat a triar entre els productes que
en aquell moment hi ha a l’establiment.

Avantatges i inconvenient de la compra en centres comercials

La compra en centres comercials presenta un seguit d’avantatges i desavantatges.
Entre els avantatges destaquen:

• Oferta de marques blanques, amb costos i preus inferiors.

• Gran varietat de productes.

• Ofertes constants i preus promocionals.

• Presència de productes de tot el món.

• Supermercats inclosos en centres amb molta oferta comercial i d’oci.

• Aparcament gratuït.

• Compra ràpida, per estar tot centralitzat al mateix espai.

No obstant això, la compra en centres comercials també té desavantatges, entre
els quals destaca la massificació, especialment els caps de setmana, la qual cosa
dificulta la circulació pels passadissos i fins i tot l’aparcament. Aquest tret pot ser
un problema per a les persones amb mobilitat reduïda.

Avantatges i inconvenients de la compra en botigues tradicionals

Entre els avantatges de comprar en botigues tradicionals cal destacar:

• Tracte proper.

• No hi ha despeses per trasllat a la botiga.

• Més possibilitats de consumir productes de proximitat.

• Les compres acostumen a ser més eficients i menys impulsives.

I entre els desavantatges s’hi compten:

• Cal transportar la compra a casa.

• No tenen aparcament.

• Pot tenir un cert sobrecost, ja que no poden comprar grans partides de
productes.
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2.10.2 La llista de la compra

Per menjar bé cal comprar bé. Si el que tenim a la nevera i al rebost és saludable
serà més fàcil que la nostra dieta sigui adequada. Organitzar-se és important, ja
que una planificació prèvia dels menus i de la compra ajudarà a evitar que dinem
o sopem qualsevol cosa, normalment no gaire saludable, i a fer una compra més
ràpida, ajustada i eficaç controlant la despesa de la llar.

Per programar els àpats setmanals i organitzar la llista de la compra primerament
caldrà revisar els aliments que ja tenim al rebost o al congelador . En aquest
sentit, cal tenir en compte que si cada aliment que hi ha al rebost sempre està
al mateix lloc, de seguida es podrà localitzar quan s’acabi. És recomanable anar
apuntant el que s’acaba a mesura que es detecti. És molt pràctic tenir la llista de
productes bàsics que sempre han d’estar disponibles. Alguns d’aquests productes
els podem comprar mensualment. També és convenient fer una compra setmanal
dels productes més frescos (taula 2.8).

Taula 2.8. Llista de la compra Compra mensual Compra setmanal

Arròs
Pasta
Llegums cuits
Verdura congelada
Peix congelat
Conserves
Cereals, flocs de civada o altres
Farines
Olis
Pa torrat
Fruita seca
Llet
Iogurts
Altres productes d’higiene i neteja

Fruita
Verdura
Peix fresc
Carn blanca i magra
Pernil cuit, gall dindi, pernil serrà
Formatge fresc i similars
Ous
Pasta fresca

Per preparar la sortida i anar a comprar es poden seguir diferents estratègies. Es
poden revisar les promocions que arriben a la bústia dels diferents establiments
i preparar l’itinerari organitzant el temps per distribuir la compra en aquests
establiments previstos. Cal no deixar-se endur per les falses ofertes i fer un
càlcul dels diners que es necessitaran per adquirir els productes (també es poden
consultar les ofertes per organitzar els àpats d’aquella setmana).

Alguns consells importants en el moment de fer la compra són:

• Portar sempre llista per tal d’evitar la compra de productes innecessaris i,
en general, la compra compulsiva.

• Prioritzar els aliments més nutritius i variats i rebutjar aliments precuinats
i/o brioixeria industrial. No beneficia ni l’estalvi ni la salut.

• Anar a comprar després de dinar: la gana incita a comprar més quantitats i
a comprar aliments innecessaris.

• Aprofitar les ofertes de l’establiment.

• Si els articles que s’han de comprar estan ordenats per categories, s’estalvia
temps i no cal passejar per tota la botiga.
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Pel que fa a la col·locació dels productes al cistell, cal tenir en compte les
recomanacions següents:

• Col·locar al fons els productes de major pes, resistents, i a sobre els més
fràgils per tal d’evitar que es facin malbé.

• No col·locar els productes de neteja i els alimentaris junts.

• Fer servir bosses isotèrmiques per guardar els productes congelats. D’a-
questa manera, es manté la cadena del fred i es preserven les propietats
nutricionals.

2.11 L’etiquetatge dels aliments

Llegir l’etiquetatge dels aliments de manera habitual ens permet millorar la
seguretat alimentària de la nostra dieta. Els aspectes que cal tenir en compte a
l’hora d’interpretar les etiquetes són:

• Conèixer la data de caducitat del producte.

• Conèixer les condicions de conservació i utilització de l’aliment.

• Identificar els conservants i additius que s’han fet servir.

• En persones al·lèrgiques o intolerants a algun nutrient o element de la
composició, cal detectar si el producte conté l’element que les afecta.

• Conèixer les característiques nutricionals dels aliments.

Informació obligatòria a l’etiquetatge d’aliments

• Nom o denominació de venda: l’etiqueta ha de mencionar el nom del producte i una descripció.
Ha d’indicar l’estat físic en el qual es troba el producte o el tractament al qual ha estat sotmès
(en pols, congelat, fumat, etc.). En cap cas s’ha de substituir la denominació per una marca
comercial o missatge publicitari.

• Lot de fabricació: indica el conjunt d’unitats de venda del producte alimentari produït o envasat
en condicions pràcticament idèntiques.

• Contingut net.

• Grau alcohòlic, si és el cas.

• Nom i domicili del fabricant/envasador o importador.

• Data de durada mínima: “Consumir preferentment abans de...”. Fins a aquesta data el
producte alimentari manté les seves propietats en condicions de conservació apropiades.

• Data de caducitat: es fa servir per a aliments molt peribles. Aquesta informació es
complementarà amb les condicions de conservació o emmagatzematge adequats.

• Ingredients: s’enumeraran en ordre decreixent de pes totes les substàncies del producte,
incloent-hi els additius alimentaris.
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2.11.1 Els additius alimentaris

Els additius són substàncies naturals o sintètiques (químiques) que s’afegeixen
als aliments, no pel seu valor nutritiu, sinó amb l’objectiu de facilitar la seva
conservació, millorar-ne l’aspecte, el gust, el color, etc. S’afegeixen de manera
voluntària.

Els additius alimentaris s’indiquen amb la lletra “E” i uns números identificadors,
com ara E-300, E-330, etc. La lletra “E” indica que és un additiu d’ús autoritzat a
la Unió Europea i han d’aparèixer al llistat d’ingredients utilitzats en l’elaboració
dels productes. En l’actualitat, els additius alimentaris es regulen de forma estricta
i periòdicament són sotmesos a revisions per tal d’assegurar-ne la innocuïtat i/o
seguretat. Els additius permesos es classifiquen en diferents categories segons les
seves funcions:

• Sèrie E-100 - E-199: són els colorants. Es fan servir per donar color als
aliments. Algunes vegades per compensar les pèrdues de color que es donen
durant el procés de fabricació i/o manipulació. Altres vegades s’afegeixen
per motius comercials, ja que sovint el color dels productes determina la
selecció de la compra.

• Sèrie E-200 - E-299: són els conservants. Es fan servir per endarrerir el
deteriorament dels aliments i evitar així el creixement de fongs i bacteris
(microorganismes)

• Sèrie E-300 - E-399: són els antioxidants. La seva funció principal és
evitar que els greixos es tornin rancis, però també ajuden a fer que l’aliment
es mantingui en bones condicions.

• Sèrie E-400 - E-499: són els emulgents, estabilitzants i espessidors. Es
fan servir especialment per estabilitzar la barreja de greixos i aigua, formant
emulsions com són les margarines, maioneses i salses per a amanides, entre
d’altres.

• Sèrie E-500 - E-599: són els reguladors de l’acidesa (PH) antídroms.
Els additius d’aquesta sèrie tenen diverses funcions: alguns actuen com a
reguladors de l’acidesa i així afavorir-ne la conservació, mentre que d’altres
es fan servir perquè les farines no s’endureixin.

• Sèrie E-600 - E-699: són els potenciadors del gust. Són poques les
substàncies que funcionen com a potenciadors del gust. El més conegut
és el glutamat monosòdic.

• Sèrie E-900 - E-999: diversos. En aquesta sèrie s’agrupen additius amb
diverses funcions, entre els quals hi ha els edulcorants.
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La contaminació encreuada
és el procés mitjançant el
qual els microbis o altres
substàncies alienes, com
els al·lèrgens, es
transfereixen de forma no
intencional d’un aliment o
objecte a un altre aliment,
amb efectes perjudicials.
Per tal d’evitar aquest i
altres riscos cal netejar,
separar, coure i refredar.
Podeu ampliar aquesta
informació a la pàgina web
de l’Agència Catalana de
Seguretat Alimentària:
acsa.gencat.cat.

2.12 Ordre i emmagatzematge dels aliments

La persona que manipula els aliments per al consum ha de tenir una sèrie de
precaucions a l’hora de fer aquesta tasca, atès que podria haver-hi riscos molt
seriosos per a la salut. La contaminació en els aliments per una mala manipulació
i/o el mal estat pot produir malestar general, dolor abdominal, vòmits, diarrees i
fins i tot la mort. Per tot això, a l’hora de fer la compra es recomana:

• Comprar en centres autoritzats.

• No comprar aliments envasats on hi hagi bombaments o deterioraments.

• Revisar la data de caducitat dels aliments.

• Comprovar en quines condicions cal conservar-los.

A banda de consumir aliments frescos i de temporada, hi ha una sèrie de tècniques
que cal conèixer per tal de conservar adequadament els aliments.

L’objectiu de conservar-los amb seguretat és evitar els riscos per a la salut que
es poden donar, com per exemple els trastorns gastrointestinals originals per
infeccions toxicoalimentaries.

La conservació i manipulació dels aliments és responsabilitat de la persona que els
adquireix des del moment en què els compra fins que els manipula per consumir-
los. Cal ser conscient que les malalties produïdes per errades en aquest sentit es
poden evitar si se segueixen una sèrie de normes i consideracions que faran que
les pràctiques siguin les adequades:

• D’una banda, cal vetllar per seguir la cadena de fred i, de l’altra, cal evitar
la contaminació encreuada dels aliments.

• En fer la compra cal revisar la data de caducitat i també vetllar perquè
mantinguin el fred (si cal que estiguin a la nevera o si són aliments congelats,
caldrà portar una bossa de refrigeració per posar-los fins a arribar a casa,
sobretot a l’estiu).

• Per tal d’emmagatzemar correctament els aliments cal identificar el lloc que
correspon a cada aliment. Si no es fa d’aquesta manera es poden alterar les
seves propietats i, fins i tot, fer que els bacteris apareguin.

Sobre l’emmagatzemament dels aliments a la nevera i congelador, cal tenir en
compte que:

• La temperatura dels aliments que necessiten fred ha d’estar per sota dels 5-6
°C. Entre els 5 i els 57 °C els bacteris es poden reproduir.
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En el punt “La
conservació dels aliments”

també s’ha tractat
l’emmagatzemament

d’aliments a la nevera i al
congelador.

• Al congelador, els aliments s’han de conservar per sota dels 18 °C.

• Cal identificar la data de congelació.

• Al congelador cal protegir els aliments que es vulguin emmagatzemar per
evitar que es ressequin.

• Un cop descongelats, els aliments no es poden tornar a congelar.

• La descongelació cal que es faci a la nevera o bé sota aigua freda. No és
recomanable fer-ho directament a temperatura ambient, ja que els bacteris
podrien reproduir-se.

Sobre l’emmagatzemament dels aliments en el rebost i els armaris cal tenir en
compte que:

• No s’han de barrejar aliments emmagatzemats amb productes de neteja.

• Els aliments tipus pasta, arròs o farina, si es canvien de recipient, cal
posar-los en altres recipients que estiguin tancats per evitar la proliferació
d’insectes. Cal fer-ho també en el cas de la fruita seca.

• Les patates i altres tubercles es col·loquen en llocs ben ventilats i preservats
de la llum.

• Els llegums es guarden en llocs frescos i a temperatura ambient. Quan se
n’obri una bossa i no es consumeixi totalment cal tancar-la hermèticament,
perquè així se’n facilita la conservació.

• Els envasos de llet es conserven perfectament als armaris, però quan s’obri
un envàs cal conservar-lo al frigorífic.

• El pa i la brioixeria es poden guardar en una panera o bossa de roba. Si els
productes tenen algun tipus de crema en la composició llavors cal guardar-
los al frigorífic.

• Els olis es poden guardar en una zona preservada de la llum.

• Al rebost o armari on estiguin els aliments cal situar davant el que s’ha de
consumir més aviat i al darrere l’últim, segons la data de caducitat. Per tant,
cal rotar els aliments.

Data de caducitat i data de consum preferent

La data de caducitat implica que l’aliment ja no es pot consumir a partir de la data concreta,
perquè implicaria un risc per a la salut. En el cas de la data de consum preferent, no és
així. Només informa del moment a partir del qual ha perdut alguna de les seves propietats,
però es pot consumir igualment.

A l’hora de manipular aliments cal seguir una higiene personal adient. Això
inclou:

• Netejar-se bé les mans i les superfícies on aquests s’hagin de manipular,
incloent-hi els estris.
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• Si la persona que ha de manipular l’aliment està malalta, caldria vetllar per
no contaminar-lo.

• No fumar o manipular productes que puguin afectar els aliments.

• No manipular ni posar en contacte aliments que s’hagin de cuinar per ser
consumits i aliments cuinats.

Pel que fa a la higiene dels aliments:

• És necessari rentar les fruites i les verdures.

• S’ha d’evitar que la carn crua o el peix cru entrin en contacte amb altres
aliments.

• En el cas que hi hagi alguna persona amb al·lèrgia o intolerància a algun
aliment, els estris i les superfícies on es manipulin els aliments que no poden
menjar no han d’estar en contacte amb el que hagi de consumir aquesta
persona. Si no es té en compte aquesta mesura es podrien produir reaccions
greus.

Una última observació sobre els aliments és que n’hi ha que són més perillosos si
no es cuinen bé: ou cru, carn de pollastre, carn picada, productes que continguin
crema o nata, i peix i marisc. Cal ser molt curosos en aquest sentit i vetllar per tal
que es cuinin en la seva totalitat i també que estiguin ben conservats.

2.13 Seguiment de l’alimentació: hàbits i àpats

Per tal de fer un seguiment de l’usuari a la llar pel que fa a l’alimentació és
necessari tenir una sèrie de variables en compte:

• Hàbits per fer els àpats.

• Costums culturals.

• Tipus de dieta, si és el cas.

• Preferències alimentàries.

En la taula 2.9 presentem una fitxa per facilitar que l’usuari o el grup d’usuaris
s’encarreguin de fer el seguiment del control de l’alimentació de la unitat convi-
vencial. En cas que no ho puguin fer tot, caldrà seleccionar aquelles tasques que
puguin fer i revisar o adaptar la resta.
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En la pàgina web de
l’Agència Catalana de

Consum
(consum.gencat.cat) es

poden consultar
recomanacions i consells

pel que fa a les compres.

Taula 2.9. Tasques de preparació de la zona de menjar

Tasca Usuari que se n’encarrega Grau d’acompliment

Preparar el menjar en els plats

Parar i desparar taula amb els estris necessaris (plats, gots, tovallons,
estovalles, coberts i beguda)

Netejar després de desparar la taula

Esbandir els plats abans de posar-los al rentavaixelles / Rentar els plats
amb el material necessari

Escombrar el menjador després dels àpats

Com podeu veure en la taula anterior, cal escollir les tasques que poden fer i
distribuir-les en funció de la complexitat que tenen. Fins i tot es pot facilitar una
llista d’elements que cal tenir en compte a l’hora de fer determinades tasques i
que siguin ells mateixos el que en facin el seguiment per determinar si han dut a
terme tots els passos o se n’han deixat algun per fer. El nivell de complexitat i de
desglossament de les activitats dependrà del tipus d’usuaris amb qui es treballi.
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3. Neteja i ordre de l’habitatge

Les tasques de neteja i manteniment de l’ordre a la llar són accions imprescindibles
per tal de mantenir unes condicions saludables a l’habitatge. Una llar que no
estigui neta i ordenada és un factor de risc per a la salut. En aquest sentit, cal
entendre la salut no tan sols com un estat físic, sinó que també fa referència a
l’estat mental i a la generació de sentiments positius.

En l’aspecte sanitari, la manca d’higiene i ordre afavoreixen la proliferació de
gèrmens i per tant l’aparició de malalties, així com també els accidents a la llar.
I, d’altra banda, l’ordre en el nostre entorn, especialment a la llar, afavoreix la
generació de sentiments positius i l’augment de l’autoestima.

El treball en aquest aspecte té una funció pràctica, però també preventiva. Amb
aquest objectiu, cal fer periòdicament tasques de neteja i ordre a la llar, i és
tasca del tècnic en integració social augmentar i desenvolupar l’autonomia dels
usuaris per tal de viure de la manera més independent possible, assessorant
en la realització de les tasques de neteja i el manteniment de la llar, tasques
imprescindibles per al bon funcionament de la llar i la bona convivència entre
els usuaris.

Per tal que hi hagi una bona gestió a la llar caldrà establir una freqüència i
organitzar les tasques entre els integrants de la llar. Tant un aspecte com l’altre
són afavoridors i precursors de les bones relacions a la llar perquè donen calma
i serenitat als seus components. La desorganització fa que s’acumulin objectes i
dificulta la neteja. També facilita que, si hi col·laboren tots i totes en la mesura
que els sigui possible, es millori la gestió del temps i s’augmenti la satisfacció per
col·laborar en el bé comú.

3.1 Ordre de la llar

L’ordre de la llar afavoreix el benestar de les persones que hi conviuen. Poder
localitzar fàcilment els estris o els objectes que es puguin necessitar facilita la
vida de les persones i afavoreix el benestar. Cal vetllar perquè cada cosa tingui el
seu espai i cada persona de les que hi viuen tingui fàcil accés a les seves coses. El
desordre pot produir estrès i ansietat; pot causar dificultats per a la concentració i,
fins i tot, influir negativament en la convivència amb altres persones.

Aprendre a mantenir aquest ordre establert de manera habitual és beneficiós i ens
permet tenir més temps per fer allò que realment ens agrada i ens aporta harmonia
i benestar amb nosaltres mateixos.

Cal revisar periòdicament aquest ordre i evitar emmagatzemar objectes que no
siguin necessaris. De vegades és útil fer un buidatge anual i treure o donar tot allò
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La síndrome de Diògenes
és un trastorn del

comportament que es
caracteritza per un total

abandonament personal i
social, així com l’aïllament
voluntari en la pròpia llar i

l’acumulació de grans
quantitats de brossa i

escombraries.

que ja no s’utilitza. Alguna altra persona en pot fer ús. Cal ensenyar els més joves
i els infants a compartir i donar joguines o roba que ja no facin servir per tal que
desenvolupin aquests valors d’organització a la llar i reutilització.

Hi ha trastorns psicosocials que estan relacionats amb l’acumulació d’objectes.
Per exemple, la coneguda com síndrome de Diògenes encara no apareix en
cap classificació psiquiàtrica, però s’han realitzat diversos estudis i els mitjans
de comunicació han emprat el terme sovint per definir aquest tipus de trastorn.
Generalment, l’acumulació d’objectes s’associa a altres característiques psicoso-
cials com poden ser autonegligència i l’aïllament social, entre d’altres. També es
relaciona, en alguns casos, amb la pèrdua de persones estimades, i l’edat pot ser
un factor de risc.

3.1.1 Ordre en cadascuna de les sales de la llar

La distribució dels elements a la llar depèn en gran mesura de l’ús que es doni a
cada sala i de les activitats que s’hi facin. Com a principi general, cada objecte
ha de tenir el seu lloc, i cal que sigui accessible i lògic de trobar. En principi es
pot seguir la pauta de la taula 3.1, tot i que estarà condicionada per l’espai i els
recursos que es tinguin:

Taula 3.1. Ordre a la llar

Sala Elements d’ordre i objectes que s’hi poden posar

Cuina Els armaris de la cuina es poden emprar per guardar-hi la vaixella, els estris de cuina i els aliments. Els productes de neteja
i la brossa han d’estar en espais diferents del menjar.

Lavabo/banys En aquest espai s’hi distribuiran els productes d’higiene personal, les tovalloles i, si escau, s’hi solen guardar els
medicaments.

Menjador/sala d’estar És l’espai on es reben les visites i on es relaxa la família. Es recomana que estigui endreçat (es poden emprar capses i
lleixes per ordenar). Cada objecte ha de tenir el seu espai, atès que és un espai compartit.

Habitacions Sovint hi ha el llit, l’armari i la tauleta de nit. La roba cal desar-la a l’armari. Cal que hi hagi un espai diferenciat per a la roba
bruta. D’aquesta manera, quan s’hagi de preparar la rentadora, estarà localitzada.

Rebedor Hi ha d’haver algun lloc on poder fer el canvi de sabates (del carrer a les de casa) i on penjar les jaquetes i els paraigües.
Generalment es fa en el rebedor, però hi ha llars que no en tenen i per tant cal buscar un espai per desar-hi aquests
objectes.

Cal recordar en aquest punt que cada objecte o estri ha de tenir el seu lloc i això
ha de ser conegut per tots els membres de la llar. D’aquesta manera es facilita que
es puguin tornar a desar un cop emprats.

Sovint, si es dediquen uns minuts al dia per mantenir en ordre les coses que hem fet
servir, mantenir l’ordre dels espais es torna una tasca menys complicada. Aquestes
petites tasques diàries són:

• Organització abans d’anar a dormir: abans d’anar a dormir és útil
preparar la roba de l’endemà i les coses que ens hem d’endur. Deixar la
cuina recollida i neta per a l’esmorzar deixant els plats de la nit recollits i
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A Catalunya, el
Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en
marxa el servei web “La
meva salut”, un espai digital
personal, de consulta i de
relació que permet a la
ciutadania disposar de la
seva informació personal de
salut i d’altres serveis en
línia per fer tràmits,
consultes i tenir cura de la
seva salut de forma segura i
confidencial. Entre altres
consultes, es pot accedir a
l’historial clínic.

les superfícies netes. Posar ordre en les zones comunes com el saló, el bany
o el menjador fa que l’endemà ens aixequem sense tantes tasques per fer.

• Ordre de la llar al matí: si s’esmorza a casa cal deixar-ho tot ben recollit i
net. Tan important és mantenir l’ordre de la llar a la nit com al matí, abans
de sortir. D’aquesta manera, en tornar a casa es tindrà la llar ben organitzada
i es podrà descansar.

• No acumular objectes en un punt determinat com poden ser taules auxili-
ars, cadires, prestatgeries o habitacions petites. Són focus de desordre que
tard o d’hora s’haurà d’endreçar, i com més temps passi més costarà després.

3.1.2 Ordenar la documentació

Per tenir tots els documents importants ben arxivats i accessibles per a futures
consultes cal destinar un espai per tal de poder-los organitzar a casa. La
recomanació és que hi hagi un parell d’arxius on es pugui localitzar:

1. Documentació personal: distribuïda en documentació laboral (d’una
banda nòmines i contractes, l’últim informe de vida laboral) i, de l’altra,
currículum i certificats de formació i cursos que s’hagin realitzat. És
necessari tenir aquest arxiu actualitzat tant si s’està cercant feina com si no.
És recomanable tenir fotocòpies d’aquests documents. D’aquesta manera,
es tindran preparades per a possibles gestions que calgui fer. També és
important recollir altra documentació personal, com ara llibre de família
i passaport. És important recordar als usuaris que el DNI, el permís de
conduir i la targeta sanitària són tres elements que han de dur a sobre en
qualsevol situació.

2. Documentació sanitària: cal que hi hagi un arxiu amb les visites mèdiques,
els informes, les vacunes i tot el que és relatiu i rellevant sobre la salut de
l’usuari.

3. Agenda de contactes personals: les adreces i telèfons de contacte i
l’agenda pròpia amb cites també és interessant que es puguin arxivar.
Actualment, la major part de les persones guarden tota aquesta informació
en els dispositius mòbils, però tot i així cal prevenir que algun dia en pugui
espatllar o es perdi l’accés al mòbil o al núvol.

4. Documentació de la llar: caldrà organitzar tots els documents generats en
la llar, com són:

• Contracte de lloguer o contracte de compravenda de la llar.

• Contractes dels subministraments i els rebuts organitzats per temàti-
ques (aigua, gas, llum, telèfon).

• Impost de béns immobles (IBI) en el cas de tenir la casa en propietat.

• Assegurança de la llar i els rebuts.
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• Certificat d’empadronament.
• Rebuts del banc.
• Documentació d’Hisenda: certificats i les declaracions de cada any.
• Instruccions dels electrodomèstics (aquestes es poden arxivar a banda

si és necessari) i les seves garanties per si s’espatllen.
• Les garanties i factures d’altres objectes que s’hagin adquirit, com

ordinadors, rellotges i similars.

Cal organitzar un sistema que permeti que els rebuts quedin revisats i arxivats en
el moment de rebre’ls, d’aquesta manera estarà tot gestionat i actualitzat.

3.2 La neteja de la llar

El manteniment d’unes condicions higièniques correctes mitjançant l’eliminació
de la pols, l’escombrat i el posterior fregat és una mesura fonamental en la
prevenció de malalties.

A l’hora de fer la neteja de la llar és important planificar les tasques i agafar els
productes de neteja que es necessitaran. L’organització ajudarà a guanyar temps i
efectivitat.

3.2.1 Estris i productes de neteja

Perquè la neteja sigui eficaç i no es perdi massa temps cal comptar amb un equip
bàsic de neteja en bones condicions d’ús i higiene. Pel que fa a la selecció dels
estris de neteja, n’hi ha una gran varietat. Els més habituals són:

• Escombres i recollidors per treure la pols de terra. La tècnica consisteix
a passar l’escombra per tota la superfície, sempre en la mateixa direc-
ció i aplegant les restes per recollir-les posteriorment amb un recollidor,
preferiblement amb mànec llarg per tal d’evitar haver d’ajupir-se. És
imprescindible netejar l’escombra en finalitzar, o bé setmanalment. Cal
tenir en compte que en funció del terra hi haurà unes escombres més o menys
adequades.

• Pal de fregar i galleda de fregar per tal de fregar o assecar el terra. Ha de
ser còmode per a la persona que l’utilitzarà i cal buscar-ne un que s’adapti a
la força, l’alçada i la destresa dels usuaris. Caldrà fer una neteja superficial
del pal de fregar en finalitzar i en profunditat setmanalment. El cubell ha de
tenir un dispositiu per poder escórrer l’aigua del pal de fregar. Hi ha models
amb rodes, la qual cosa evita aixecar-los tan sovint.

• Galledes de diferents mides i formes: són útils per depositar-hi líquids, roba,
etc.
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• Draps de neteja i la pols. Es fan servir per a la neteja de les superfícies.
Sovint s’utilitzen llençols vells de cotó, ja que són de fibres que permeten
captar la pols fàcilment i s’eixuguen ràpidament.

• Baietes: són draps amb bona absorció. Cal tenir separades les d’espais
especialment delicats com la cuina i el lavabo. No s’han de fer servir les
mateixes en funció de l’ús que se li hagi de donar a cadascuna. Es poden
diferenciar pels colors.

• Plomall. Útils per a les zones de difícil accés o elevades; cal tenir en compte
que no recullen la pols, i per tant per a les zones accessibles és millor emprar
draps de la pols.

• Guants. Tot i que hi ha persones a qui no els agrada emprar-los, és necessari
utilitzar-los sobretot si s’utilitzen productes químics, atès que, a la llarga,
poden originar malalties de la pell. Eviten el contacte amb productes
especialment agressius.

• Esponges i fregalls en funció de les superfícies que s’hagin de netejar.

Algunes tasques de la llar es poden fer amb l’ús d’electrodomèstics com l’aspi-
radora i el rentavaixella. Per tal de fer un bon ús d’aquests aparells cal tenir en
compte els següents aspectes:

• Cal consultar el manual d’instruccions abans d’utilitzar-los per primera
vegada i guardar-lo adequadament per a posteriors consultes.

• Seguir les recomanacions de conservació i manteniment (filtres, neteja, etc.)
per tal que el seu rendiment i la vida de l’aparell sigui òptim.

• Cal anar amb compte de no fer aquestes tasques de manteniment amb
l’aparell endollat.

És imprescindible seguir aquestes indicacions per obtenir un bon rendiment de
l’aparell. Caldrà tenir un espai habilitat per guardar tots aquests estris.

Quant als productes de neteja, n’existeixen una gran quantitat en el mercat en
funció dels tipus de brutícia, la superfície a netejar, marques i preus i la seva funció
(netejar, desgreixar, desinfectar, etc.). Com a norma general, a l’hora de comprar
i fer servir un producte cal fixar-nos en:

• Utilitat del producte: cal parar atenció a l’us recomanat pel fabricant i
diferenciar entre desengreixar, netejar, desinfectar, ambientar, etc.

• Composició: informa de les substàncies que conté el producte i en quina
quantitat es troben.

• Dosificació i instruccions d’ús, i sistema d’obertura i tancament: cal seguir
les dosis recomanades per no dedicar més temps i esforços a esbandir
correctament per treure’n l’excés. També cal seguir les indicacions respecte
a les superfícies en les quals s’ha de fer servir, per evitar fer-les malbé.
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• Grau de perillositat: cal tenir en compte que es tracta de productes químics,
i que si no es fan servir correctament tenen efectes nocius per a la salut. És
imprescindible seguir les indicacions per tal d’evitar accidents.

En els productes de neteja hi ha dues opcions principals. D’una banda, es poden
emprar els productes que hi ha a la venda als supermercats. De l’altra, es poden
elaborar els productes de forma natural amb ingredients que hi ha a casa. Les
persones que pateixen sensibilitat de tipus químic o al·lèrgies han d’utilitzar
aquest tipus de productes, ja que els químics artificials els produeixen reaccions
al·lèrgiques (dificultat per respirar, reaccions a la pell, llagrimeig..., en els casos
menys greus).

Els productes químics més habituals emprats per netejar són:

• Lleixiu o desinfectants amb alcohol: permeten eliminar bacteris. General-
ment s’apliquen en llocs com la cuina i el bany. No s’han d’emprar per als
mobles. A vegades s’utilitzen per fregar el terra. És necessari utilitzar-los
en un espai amb ventilació suficient.

• Desgreixadors: són productes que faciliten l’arrossegament del greix, per
la qual cosa sovint es fan servir a la cuina, i a la roba per treure taques de
greix.

• Sabons o detergents: els més utilitzats a les llars, es poden fer servir
directament o bé dissolts en aigua. Són aptes per a una gran varietat de
superfícies.

• Netejavidres: estan compostos principalment per alcohols. La majoria evita
l’acumulació de greix i pols creant una pel·lícula protectora.

• Rentavaixella: són productes específics per al rentat de la vaixella. Poden
ser o bé per rentar a mà o per rentar a màquina.

• Netejaterres: n’hi ha de diferents tipus. Solen ser productes amb bioalcohol
que netegen i sanegen els terres i les superfícies com els armaris de la cuina.
Cal emprar-los dissolts en aigua. Cal vigilar amb els abrillantadors del terra,
ja que acostumen a fer que rellisqui més.

• Amoníac: s’utilitza sovint per netejar vidres, miralls i marbres, atès que no
deixa residus i s’eixuga força ràpidament.

• Netejamobles: en els mobles de fusta i superfícies més delicades s’utilitzen
aquests productes. No és necessari esbandir-los.

• Líquid per netejar la vitroceràmica o els focs de la cuina: són abrasius sobre
la pell. Com en el cas de la majoria de productes de neteja, cal emprar
mesures de protecció.

• Ambientadors: serveixen per aromatitzar l’ambient.

• Desembussadors: són productes que eliminen obstruccions produïdes per
restes de matèria orgànica i els detergents. Són molt corrosius; per tant,
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cal ser molt curós en el seguiment de les instruccions d’ús i les mesures de
seguretat que recomana el fabricant.

Aquests productes poden desprendre vapors que afecten els ulls i les vies respiratò-
ries, o causar irritacions i cremades per contacte amb la pell. Abocats per l’aigüera
o com a residus són molt perjudicials per al medi ambient. Cal plantejar-se si l’ús
d’aquests productes és realment indispensable.

Actualment s’utilitzen grans quantitats de productes agressius, com el salfumant,
els desengreixants, els detergents o els netejaforns, que netegen la llar, però també
contaminen. Sovint, la publicitat ens fa creure que són indispensables, però també
és possible netejar amb solucions menys agressives i perjudicials per al medi
ambient, és a dir, productes naturals per fer la neteja. Als comerços també es
poden trobar productes ecològics i biodegradables. D’altra banda, hi ha opcions
casolanes de neteja que en moltes ocasions poden substituir els productes químics.

Tot seguit enumerarem els netejadors tradicionals més coneguts que es poden
elaborar amb elements que ja es tenen a casa o bé als supermercats. Entre els
productes naturals que es poden elaborar a la llar hi podem trobar:

• Vinagre blanc: reduït amb aigua (meitat i meitat) és un potent descalcifi-
cador i permet netejar els vidres i altres superfícies. El vinagre de poma
també permet descalcificar i netejar el microones.

• Llimona: és desinfectant i desgreixador, però cal tenir en compte que pot
tacar superfícies naturals (marbre, pedra natural, parquet...), ja que el seu
àcid elimina la part polida. Si es barreja amb sal facilita l’eliminació de les
taques.

• Bicarbonat: permet netejar peces metàl·liques i és un bon desodoritzador.

• Oli de l’arbre de te: barrejat amb aigua es converteix en un bon desinfectant.

• Neteja amb vapor d’aigua mitjançant la vaporeta: aquest estri només utilitza
l’aigua a alta temperatura (que la converteix en vapor) com a ingredient
principal.

Per tal de poder fer la neteja cal disposar els productes de manera que siguin fàcils
de transportar i que no s’hagi de perdre temps a anar i tornar de l’armari on estigui
guardat. Es poden posar en un contenidor de plàstic amb una nansa per poder
agafar millor o bé en un carret per traslladar-los. També cal guardar cada producte
en el seu recipient i sobretot no fer servir envasos d’aliments, que poden donar lloc
a confusions.

Manipulació dels productes

La intoxicació per productes tòxics és un dels accidents més greus a les llars.
Per prevenir-los és convenient mantenir unes normes que cal seguir pel que fa
a l’emmagatzematge i la conservació:
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Les frases de risc i de
seguretat, també

conegudes com a frases
H/P (i, antigament, com a

frases R/S), són un sistema
de frases per descriure els

riscos dels compostos
químics perillosos. Les

frases H consisteixen en
frases indicadores de riscos
específics i les frases P són

consells de seguretat.
Aquestes lletres són

seguides per un número,
una combinació que té el

mateix significat en diferents
idiomes.

En aquesta pàgina (Agència
Europea per a la Seguretat i

la Salut en el Treball)
trobareu tant la normativa

com la interpretació de cada
símbol: bit.ly/2CjuHda.

• Guardar tots els productes potencialment causants d’una intoxicació en un
lloc segur, si es considera necessari tancat amb clau.

• No guardar-los mai amb aliments, han de tenir un lloc específic.

• Tots els productes s’han de guardar a l’envàs original, degudament etiquetat.
No s’ha de fer servir mai un altre tipus d’envàs, en especial aquells que són
per a ús alimentari o per a begudes.

• Els productes de neteja són materials químics i per tant no s’han de barrejar
de manera indiscriminada, ja que molts reaccionen entre si produint vapors
que poden ser nocius i irritants. Per exemple, les barreges de lleixiu
amb amoníac o salfumant produeixen gasos tòxics. Cal seguir sempre els
consells del fabricant a l’hora d’usar-los. També cal mantenir una bona
ventilació.

Sobre els productes químics d’ús domèstic per a la neteja, atès que no deixen de ser
productes que poden afectar la salut de les persones, sobretot si se’n fa un ús erroni,
hi ha una sèrie de precaucions que cal tenir en compte. Aquestes precaucions
han d’estar especificades a les etiquetes que duen aquests productes (vegeu-ne un
exemple en la figura 3.1). Han de permetre identificar les seves característiques,
usos i també riscos.

Cal conservar les etiquetes en bon estat i ensenyar a llegir-les amb atenció
als usuaris, en cas que es decideixi que els poden emprar per a les tasques
de la llar.

Figura 3.1. Exemple d’etiqueta

Així, en les etiquetes s’hi poden trobar:

• Recomanacions d’utilització: normalment s’acompanyen d’imatges que
exemplifiquen com cal emprar el producte. Per exemple, si s’ha de diluir en
aigua, en quines zones de la casa es pot fer la neteja, quin tipus de superfícies
no admeten el producte, etc.
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• Ingredients: interessant per a persones amb sensibilitat química, ja que l’ús
d’algun d’aquests productes podria produir-los una reacció al·lèrgica.

• Símbols de perills: fan referència als perills que poden ocasionar. Juntament
amb aquests estan les frases que els expliquen. Cal tenir en compte que els
lleixius combinats amb àcids (per exemple, amoníac) poden alliberar gasos
tòxics. Podeu consultar els pictogrames de perills en la figura 3.2 els actuals
són els superiors, i els antics els indicats a sota.

• Pictogrames d’usos segurs: són imatges que reprodueixen la forma segura
de manipular i emmagatzemar el producte.

• Telèfon del servei mèdic d’atenció toxicològica (en cas que hi hagués
intoxicació): 915620420.

• Dades de contacte de l’empresa fabricant.

Figura 3.2. Pictogrames de perill actuals i antics

Els actuals són el superiors, i els marcats amb vermell són els inferiors.

Cal prendre precaucions amb els productes de neteja, especialment amb els
abrasius, mitjançant:

• L’ús de guants.

• L’ús de mascareta.

• La ventilació de l’espai.

• El correcte tancament dels recipients.

• Mantenir els productes en llocs adequats lluny de fonts de calor i en espais
separats dels aliments.

• És imprescindible llegir amb deteniment i seguir les recomanacions d’ús de
cada producte.

Aquestes precaucions poden evitar irritacions o intoxicacions per un mal ús.
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La taula 3.2 resumeix les indicacions que ha de contenir l’etiqueta sobre la
substància.

Taula 3.2. L’etiqueta d’una substància ha de contenir.

Ítem Descripció

Nom de la substància o mescla En el cas de les mescles i en funció de la perillositat i de la concentració dels diferents
components, també ha d’incloure el nom d’algun dels components.

Nom, adreça i número de telèfon del proveïdor o proveïdors És a dir, del responsable de la comercialització a la Unió Europea (UE).

Quantitat nominal de la substància o mescla que conté
l’envàs

En el cas que la quantitat estigui especificada en un altre lloc de l’envàs no cal que consti
també a l’etiqueta

Pictogrames de perill Indiquen el perill per destacar els riscos principals

Paraules d’advertència Indiquen el nivell relatiu de gravetat dels perills per alertar el lector de l’existència d’un
perill potencial.
Perill (DGR, danger ): associat a les categories més greus.
Atenció (WNG, warning): associat a les categories menys greus.
Aquestes paraules d’advertència substitueixen les anteriors indicacions de perill (E, O, F,
T, X, Xi i C).

Frases H Indicacions de perill (corresponents a les anteriors frases R)

Frases P Consells de prudència (corresponents a les anteriors frases S)

Emmagatzematge

Són molts els productes que s’emmagatzemen en un habitatge i cadascun té unes
característiques i utilitats diferents. Cal tenir els armaris ben ordenats, no tan sols
per una qüestió d’organització i estètica, sinó també d’higiene i seguretat. Per
exemple:

• En organitzar un armari cal distribuir els productes de manera que quedin
al davant els que s’hagin de fer servir abans i amb més freqüència.

• Els productes de neteja han d’estar tots junts i mai barrejats amb productes
d’alimentació.

Els productes de neteja cal col·locar-los en un espai reservat per a ells, generalment
a la cuina o al safareig. Si és possible, cal destinar un armari on es puguin guardar
tant els productes de neteja com els estris.

Per guardar correctament aquests productes caldrà tenir en compte el tipus de
producte, la freqüència d’ús i la seva mida i pes. Per altra banda, s’han de seguir
les recomanacions següents:

• No canviar-los mai del seu envàs original. L’etiqueta és útil a l’hora de
fer servir el producte, però també aporta informació important sobre com
actuar davant intoxicacions.

• No es poden barrejar amb aliments, roba o medicaments.

• Evitar apropar-los a fonts de calor. Alguns productes són inflamables.
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• Situar-los en llocs secs i airejats.

• Guardar-los fora de l’abast dels nens o altres persones que puguin córrer
perill.

• No barrejar diferents productes de neteja, ja que poden fer reaccions
químiques i desprendre gasos nocius.

3.2.2 Tècniques de neteja

Tant a la cuina com al lavabo cal ser especialment curosos amb la neteja, necessiten
una dedicació especial perquè són les zones que més s’embruten i, alhora, les que
més fàcilment poden propagar gèrmens i ser focus d’infeccions.

Cal diferenciar entre neteja i desinfecció:

• La neteja consisteix a eliminar la brutícia sense fer malbé els objectes ni
les superfícies. A l’hora de seleccionar la tècnica de neteja i el producte cal
fer-ho en funció de la superfície o l’espai que es vol netejar i del tipus de
brutícia que hi ha.

• La desinfecció és l’acció d’eliminar microorganismes que es troben en
objectes i superfícies. Hi ha mètodes físics, com l’escalfor del rentavaixella,
o bé químics, com l’ús de desinfectants com l’alcohol, l’aigua oxigenada o el
lleixiu. Quant al lleixiu, tot i ser el més utilitzat actualment, existeixen altres
productes d’igual o superior eficàcia però sense els seus efectes nocius.

L’ordre en la realització de les tasques és fonamental perquè la tasca sigui profitosa
i evitar que allò que eliminem per un costat no vagi a parar a un altre.

Com a criteris generals de neteja:

• Començarem per obrir les finestres per tal de ventilar l’habitatge.

• Recollir els objectes desendreçats o la roba bruta per tal que l’espai a netejar
estigui lliure d’objectes.

• És fonamental començar de dalt a baix per tal que la brutícia acabi a terra.
Una neteja correcta és la que comença pel sostre i les parets, portes i finestres
per la part alta. A la part baixa, comencem pels mobles per acabar amb el
terra.

Neteja de la cuina

El manteniment de la higiene a la cuina és de gran importància, ja que és la zona
en què es preparen els aliments. Cal ser molt metòdics en la seva neteja.

Per a la higiene correcta de la cuina cal:
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• Tenir cura en l’ús de fregalls, ja que poden ratllar, especialment els estris de
vidre, alumini acer, o les paelles. Un manteniment inadequat pot fer perdre
a les paelles i olles el material antiadherent i fer que s’enganxi als aliments.
Per aquest motiu, és recomanable rentar-los amb esponja en lloc de fregalls
metàl·lics. També fer-ho a mà, ja que el rentavaixella és més agressiu.

• Sempre que sigui possible, es recomana el rentat amb rentavaixella, ja que
d’aquesta manera es poden fer servir temperatures més altes i així s’eliminen
millor el greix i els gèrmens.

• En cas de fer el rentat a mà, cal esbandir amb aigua corrent i assecar
mitjançant la tècnica de l’escorregut.

• Escombrar i fregar el terra diàriament.

• Cal mantenir nets i sense restes de menjar els marbres i les taules, ja que és
on posem els aliments.

• Draps de cuina i baietes s’han de canviar amb freqüència, ja que poden
transmetre els gèrmens per les superfícies i altres estris.

• Fer una neteja superficial de les rajoles de prop dels fogons i zona d’aigües
evita que el greix i la brutícia s’acumulin.

• La tècnica per al rentat de la vaixella a mà és la següent: per netejar els
plats tant al rentavaixella com de forma manual, es recomana treure totes
les brosses esbandint-los prèviament abans de posar-los al rentavaixella o
la pica de rentar. Primer les peces menys brutes: gots, plats, coberts, olles
i paelles. Després d’esbandir s’han de deixar assecar a l’aire, i no amb un
drap, que pot tenir bacteris.

• La neteja dels fogons o la vitroceràmica també ha de ser diària.

• També cal netejar i desinfectar l’aigüera i els fregalls i baietes.

• El cubell dels residus orgànics cal buidar-lo i netejar-lo cada dia.

• Els electrodomèstics no necessiten una neteja diària, però cal fer-ho amb
certa freqüència. Cal vigilar que estiguin desendollats per fer la neteja.

En els armaris de la cuina sempre s’acumulen molles i restes d’aliments. Un
cop cada dos mesos cal retirar aquestes restes per prevenir l’aparició d’insectes.
La neteja dels armaris de la cuina es farà periòdicament, traient tots els productes,
netejant els prestatges i laterals amb un drap humit i sabó, esbandint-ne i assecant-
ne bé l’interior i tornant a introduir els productes. Aquest és un bon moment per
repassar les dates de caducitat dels aliments i posar els que caduquen abans al
davant de tot.

Neteja del lavabo

Cal parar especial atenció a la neteja dels lavabos, ja que és la peça de la casa en
la qual es poden acumular els gèrmens més fàcilment.
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Les tasques que cal tenir en compte són:

• Emplenar saboneres i posar paper de vàter.

• Neteja i desinfecció de les diferents peces de manera individualitzada. És
imprescindible fer servir baietes i fregalls d’ús exclusiu del lavabo, i per a
la resta de peces uns altres. També cal desinfectar l’escombreta del vàter.

• Cal assecar les aixetes i altres peces d’acer inoxidable.

• Netejar el mirall.

• Canviar sovint les tovalloles per evitar acumulacions de microorganismes.

• Ventilar sovint per evitar l’excés d’humitat.

• Buidar la paperera si n’hi ha.

• El terra és l’última zona que es netejarà.

3.2.3 Riscos a la llar

A la llar hi ha riscos derivats de l’ús inadequat dels aparells elèctrics o les ins-
tal·lacions elèctriques. Les causes més freqüents dels accidents amb els aparells
elèctrics estan relacionades amb el seu ús en ambients humits, manipulació amb
els peus sense sabates, endolls en mal estat i manipulació de la instal·lació sense
desconnectar el corrent.

Per evitar aquests accidents, algunes recomanacions d’ús són:

• Llegir les instruccions dels aparells abans d’utilitzar-los, especialment els
que fan referència a la potència.

• És convenient desconnectar els electrodomèstics després de fer-los servir.

• En desendollar-los no s’ha d’estirar el cable, sinó la clavilla aïllant.

• No fer servir aparells amb cables pelats, clavilles trencades o endolls
deteriorats.

• A la cuina cal procurar situar els electrodomèstics lluny de l’aigüera.

• Si s’ha de manipular la instal·lació elèctrica cal tallar el subministrament de
llum i comprovar que no hi ha tensió abans de començar a treballar.

La cuina és una de les zones de l’habitatge en la qual es produeixen més accidents
domèstics a causa del tipus de tasques que s’hi porten a terme. L’elaboració del
menjar exigeix l’ús d’olis, líquids i materials calents, i aparells elèctrics. Els terres
que poden ser lliscants per esquitxades de l’elaboració del menjar. També hi ha la
utilització de productes de neteja amb components tòxics.
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Mesures de seguretat a la llar

• Mantenir el terra el més lliure possible d’obstacles.

• Evitar tenir les superfícies lliscants.

• Fixar a terra adequadament catifes i estores.

• Fer servir catifes antilliscants o adhesius antilliscants al plat de dutxa o banyera.

• Fer servir banqueta a la dutxa o a la banyera si l’usuari té poca mobilitat.

• Il·luminar les zones de pas de manera adequada.

• Revisar l’escala de mà abans d’utilitzar-la.

• No enfilar-se als mobles ni romandre-hi amb pes a sobre.

• Les baranes d’escales i balcons, si existeixen, han d’estar col·locats verticalment i la
separació entre els barrots no ha de permetre que hi passi el cap d’un nen petit.

• Les portes, balconades i finestres que donen accés a zones on existeixi risc de caigudes han
de disposar d’un sistema de bloqueig que impedeixi que els nens l’obrin.

• Si l’habitatge té escales, col·locar tires antilliscants als esglaons.

• Guardar cada producte en un lloc segur (armari de neteja, farmaciola, etc.).

• No polvoritzar insecticides i productes de neteja sobre aliments, persones o animals
domèstics.

• No romandre en espais en els quals s’hagin fet servir insecticides fins passat un cert temps.

• Fer servir pintures, dissolvents, etc., en espais amb bona ventilació.

• Evitar els corrents d’aire sobre els cremadors de la cuina de gas.

• No accionar interruptors elèctrics, ni encendre llumins o encenedors si hi ha olor de gas.

• Quan s’està cuinant, no deixar mai els mànecs de les paelles a fora.

• Fer servir guants o manyoples per manipular estris de cuina calents o safates del forn.

• Fer servir tapes per cuinar aliments que esquitxen.

• Agafar la planxa, les estufes, les olles, etc., per les zones previstes.

3.3 Eliminació de la brossa i reciclatge

Pictograma del reciclatge

La nostra societat produeix grans quantitats d’objectes de consum, molts d’ells
innecessaris. Això representa un greu cost ambiental, tant pel que fa a la seva
producció com a la seva eliminació posterior. Cal ser conscients d’aquest fet i fer
servir les eines que contribueixin a evitar agressions al medi ambient.

Aquest fet ha obligat les societats modernes a desenvolupar diferents mètodes de
tractament d’aquests residus. Ho podem fer des de dues vessants:

• Separant correctament els residus perquè els puguem reaprofitar.
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• Intentant invertir la tendència actual d’augment desproporcionat de les
deixalles a través de la reutilització i evitant fer servir productes d’un sol
ús, com per exemple envasos d’un sol ús.

Per l’objectiu de la disminució de residus se sol parlar de la llei de les tres erres,
que consisteix a tenir en compte les tres mesures que segueixen, prioritzant-les en
l’ordre que apareixen:

1. Reduir: cal procurar reduir el volum de productes envasats que consumim.

2. Reutilitzar: es tracta de reutilitzar el major nombre d’objectes amb l’objec-
tiu de produir menys brossa i gastar la menor quantitat possible de recursos
per fabricar-ne de nous.

3. Reciclar: consisteix a fabricar altres productes nous fent servir materials
obtinguts a partir dels vells.

La causa principal de l’augment del pes i del volum de les deixalles són els envasos
d’un sol ús, que sovint estan fabricats a partir de primeres matèries no renovables
i difícilment reciclables un cop s’han utilitzat.

En aquest sentit, convé que evitem:

• Les bosses de plàstic.

• Els embolcalls innecessaris.

• Les safates de plàstic.

• Els envasos d’un sol ús.

• Els aerosols.

En canvi, donem preferència a:

• El carro i el cabàs.

• Els envasos reutilitzables.

• Els polvoritzadors.

• Els productes a granel

• El paper reciclat.

• Els mínims embolcalls.

Altres aspectes que cal tenir en compte:

• Fer servir els productes amb mesura.

• Mirar bé l’etiqueta abans d’optar per un producte.
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• Comprar productes que no portin substàncies nocives. Sovint els remeis
casolans poden ser una bona alternativa.

• Portem els residus de productes problemàtics a la deixalleria, minideixalle-
ria o deixalleria mòbil per assegurar que es tractin d’una manera adequada.

• Cal saber que encara una part important dels residus especials recollits a les
deixalleries s’incineren de manera controlada, per això cal reduir al màxim
el seu ús.

3.3.1 La cadena de reciclatge

Els colors dels contenidors indiquen
la mena de fracció a què es destinen.

Font: Ajuntament de Barcelona.

El model de recollida selectiva de cinc fraccions és el més habitual a Catalunya.
La majoria de municipis i ens locals disposen de cinc contenidors on llençar els
residus que generen, bé sigui al carrer, bé sigui pel sistema porta a porta: el groc
per als envasos lleugers, metàl·lics i brics; el verd per als envasos de vidre; el blau
per al paper i cartró; el marró per a la fracció orgànica, i el gris per a la fracció de
resta o rebuig.

En els municipis que tenen implantat aquest model, per als residus que no poden
llençar-se en cap d’aquests contenidors, hi ha establerts altres sistemes de recollida,
com ara les deixalleries fixes o mòbils a les grans ciutats, la recollida a domicili
de la poda o dels residus de gran volum.

La cadena de reciclatge comença quan els consumidors separen els envasos dels
productes de la resta de les escombraries i els dipositen en els diferents contenidors
amb diferents colors segons el tipus de residu. Els contenidors de reciclatge poden
variar una mica en funció del municipi. A continuació es detallen la mena de
productes que van a cada contenidor:

• Contenidor groc (envasos): s’hi han de dipositar tot tipus d’envasos lleugers,
com els envasos de plàstic (ampolles, terrines, bosses, safates, etc.), llaunes
(begudes, conserves, etc.), brics i paper d’alumini. En aquest contenidor no
s’han d’abocar altres elements tot i que siguin de plàstic, com ara joguines,
electrodomèstics, carmanyoles, biberons, guants de goma, galledes de
plàstic, etc.

• Contenidor blau (paper i cartó): en aquest contenidor s’han de dipositar els
envasos de cartó (capses, safates, etc.), així com els diaris, revistes, papers
d’embolicar, propaganda, etc. És aconsellable plegar les capses de manera
que ocupin el mínim espai dins del contenidor. En aquest contenidor no
s’hi han de posar brics, bolquers, papers bruts o encerats, metal·litzats o
plastificats.

• Contenidor verd clar (vidre): en aquest contenidor s’hi diposita vidre. No
s’hi poden llençar xapes ni tapes de metall. No s’hi han de posar vidres
d’automòbils, bombetes, miralls, vidres de finestres o tubs fluorescents.
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Aquests objectes s’han de dipositar en els punts nets o centres de recollida
i reciclatge.

• Contenidor marró (matèria orgànica): en aquest contenidor es dipositen
restes de menjar, restes vegetals, taps de suro, el marro del cafè, paper de
cuina...

• Contenidor gris o verd fosc, en funció de la província (rebuig): per a la resta
de residus que no tenen cabuda en els grups anteriors.

• Contenidors de piles i fluorescents: s’hi dipositen aquests productes perquè
no es poden llençar a cap altre contenidor.

• Contenidor de reciclatge d’oli (oli): s’hi llença l’oli d’usos de cuina que ja
s’ha fet servir.

Gestió dels medicaments Per adaptar-se als requisits de la Llei d’envasos i residus
d’envasos, els laboratoris farmacèutics i els distribuïdors i el Consell General de
Col·legis Oficials de Farmacèutics van constituir una societat sense ànim de lucre
anomenada SIGRE (Sistema Integrat de Gestió i Recollida d’Envasos).

SIGRE és l’encarregada de la implantació i el desenvolupament de la recollida
de medicaments a les farmàcies i d’assumir tots els costos derivats del seu
funcionament. L’activitat del SIGRE es pot resumir en els següents punts:

• Recollida dels envasos de productes farmacèutics comercialitzats pels labo-
ratoris a Espanya per tal de reciclar-los.

• Recollida, classificació i tractament, segons tipologia i composició, de la
resta de productes farmacèutics per tal de garantir-ne la correcta gestió.

• Impulsar, a través dels plans empresarials de prevenció, l’adopció per part
dels laboratoris adherits de mesures de prevenció que permetin reduir la
generació d’envasos en el futur.

3.4 Seqüenciació de les tasques

Per organitzar la neteja de la llar cal establir les diferents tasques tenint en compte
tots els individus que viuen a la llar. A mode orientatiu, les tasques de la llar
es poden organitzar en funció de la freqüència amb què cal fer-les i en funció de
l’espai de la llar que s’hagi de netejar. Hi ha tasques que es faran diàriament,
d’altres setmanalment i d’altres en intervals de temps més llargs.

Abans de començar la neteja cal obrir les finestres per facilitar la ventilació i
la renovació de l’aire de l’habitatge, sempre vigilant els corrents d’aire per tal
d’evitar cops de portes i finestres. Cal retirar tots els objectes dels diferents armaris
(de la cuina, del menjador, de les habitacions) i netejar els armaris i també els
objectes, que es tornaran a guardar endreçats. És un bon moment per desfer-se
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d’allò que ja no es necessita (reciclar, regalar, donar-hi un nou ús) o per llençar,
com per exemple els productes que hagin caducat. També cal parar atenció a les
persianes, les finestres, els miralls i els vidres. S’han d’aspirar tapisseries i terres
posant l’accent principalment en les cantonades, i netejar les portes de la casa i
les parets.

1. En l’apartat de neteja mensual, les tasques que cal incloure-hi són:

• Canvi de mantes i fundes nòrdiques.

• Neteja de persianes.

• Neteja de rajoles i juntes.

• Neteja i organització de l’interior de la nevera i el congelador.

• Reorganització dels armaris.

1. Hi ha tasques que cal fer com a mínim un cop per setmana. El millor és
aprofitar un moment del cap de setmana per dur-les a terme. Són:

• Neteja a fons del bany i la cuina (sanitaris, aixetes, vitroceràmiques, fogons,
etc.)

• Aspiració i neteja de sòls.

• Canvi de llençols i tovalloles d’ús individual.

• Neteja de miralls.

• Neteja de la pols de mobles i objectes.

• Rentadores de gran càrrega (llençols i tovalloles).

• Neteja del forn en funció del que es faci servir.

1. La neteja diària són tasques que, si es parteix d’una base en la qual es
compleix amb les anteriors tasques, no haurien de portar-nos més de 15 o
20 minuts:

• Neteja ràpida de la pols (passar un drap humit o no per sobre dels
mobles).

• Neteja de sanitaris (passar un drap humit pels elements i després
eixugar).

• Neteja de fogons i vitroceràmiques (cada vegada que cuinem, deixar-
ho tot en ordre).

• Escombrar el terra.

• Rentadores de la roba diària (depenent del volum de persones a la llar,
seran necessàries més o menys).
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En l’organització d’aquestes tasques de neteja i manteniment s’ha de tenir en
compte que s’han de programar juntament amb les altres tasques necessàries
(bugades, compra, cuina, etc.). Al mateix temps, la programació general estarà
determinada per les necessitats i la disponibilitat dels integrants de la llar, de
manera que no hi ha una única manera d’organitzar aquestes tasques.

La figura 3.3 recull, en síntesi, la freqüència amb què s’han de dur a terme les
tasques de la llar.

Taula 3.3. Freqüència de les tasques de la llar

Freqüència Tipus de tasca

Diàriament Ventilar la llar, fer els llits, revisar si cal fer una rentadora i fer-la, si escau; rentar els
plats; escombrar i fregar els terres; neteja de la pica i del marbre de la cuina després
de cuinar i/o manipular aliments; neteja de la mampara de la dutxa (si s’ha utilitzat), la
pica del lavabo i del vàter; treure la brossa orgànica; plegar i desar la roba neta;
rentar les tovalloles del lavabo.

Setmanalment Programar els menús diaris i la compra setmanal; treure la pols a les superfícies;
neteja del lavabo a fons; passar aspiradora; canvi de llençols.

Mensualment Moure els llits i els mobles per tal de netejar-hi al darrere, netejar els vidres, netejar
darrere dels quadres.

Cada dos mesos Neteja de la nevera i tombar la posició dels matalassos.

3.5 El seguiment i l’avaluació

Cal establir com es fa el seguiment del pla de treball establert a la llar dels usuaris.
Aquest seguiment ha d’incloure:

• Periodicitat i temporalització del seguiment per part del professional.

• Reunions de seguiment amb els usuaris, amb altres professionals, etc.

A les unitats de convivència, les persones que la conformen compartiran responsa-
bilitats i seran les encarregades de contribuir al bon funcionament d’aquesta. Per
tant, el tècnic ha de tenir clar en cada fase i en cada moment com s’organitzarà
aquesta convivència. Normalment, en cada entitat hi haurà establerts una sèrie de
protocols de funcionament i es determinaran els diferents moments d’intervenció.

3.5.1 Mecanismes de coordinació

Un dels elements essencials en la comunicació de l’equip multidisciplinari són
les reunions de coordinació i seguiment de tot l’equip de treball, convocades,
preparades i dirigides pel coordinador o la coordinadora del servei.

En aquestes reunions es valorarà la informació recollida i es tractarà amb detall
la situació de cada individu: de la seva evolució, de la receptivitat que mostra, de
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les queixes i incidències que plantegen, del compliment dels compromisos i, en
definitiva, de qualsevol altra cosa que hi estigui relacionada. Derivat d’aquesta
anàlisi es buscaran solucions i mesures per resoldre les situacions, es reajustaran
alguns objectius o les activitats plantejats.

Aquestes reunions de seguiment s’han d’establir periòdicament, fet que permetrà
conèixer l’aplicació i els resultats de les actuacions.

Distingirem:

1. Reunions d’equip.

2. Reunions del personal tècnic d’atenció directa.

3. Coordinació externa amb altres serveis.

Reunions d’equip

En aquestes reunions es fa el traspàs de la informació de nous usuaris i el
seguiment dels que ja formen part de la unitat de convivència. De vegades és
el coordinador dels tècnics d’atenció directa qui hi assisteix i després fa el traspàs
a la resta. Tot i així, és recomanable que hi siguin tant els uns com els altres.

En aquestes reunions hi participen la direcció de l’entitat, els coordinadors de
serveis diversos a banda de la llar, el psicòleg/a, el treballador social i l’educador
social i altres especialistes que puguin preveure’s. Per exemple, en funció de la
tipologia d’usuaris s’hi pot incloure’s personal sanitari.

Els principals objectius són:

• Familiaritzar-se amb cada cas: programació d’objectius a assolir (elabo-
ració del PAI) i seguiment de l’estat dels avenços/dificultats que es vagin
trobant en el dia a dia.

• Avaluar la idoneïtat d’incorporació de nous usuaris a la vida de la llar.

• Fer el seguiment de la vida diària a la llar, partint de les informacions
generades per l’equip d’atenció directa.

• Avaluar les activitats que es realitzen a la llar.

• Analitzar la dinàmica de la llar i possibles dificultats que hagin anat sorgint
durant la convivència. Cercar propostes de solucions per tal que els tècnics
les posin en pràctica.

• Proposar temes de formació interna en funció de les necessitats de l’equip.

• Informar des del psicòleg/a, si escau, del tractament que s’està fent per tal
que sigui complementat a la llar.

• Informar des de treball social de la situació familiar que presenta l’usuari i
dels canvis que s’hagin produït.
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• Coordinar-se amb els altres serveis on estiguin assistint els usuaris, com per
exemple escoles d’adults.

• Elaborar acords de mesures conjuntes i fer el seguiment de les preses amb
anterioritat.

Reunions del personal tècnic d’atenció directa

Periòdicament també es fan reunions de l’equip de tècnic d’atenció directa i el seu
coordinador per fer el seguiment del dia a dia de la llar. Hi ha entitats que solen
fer-ne una cada setmana.

També s’utilitzaran eines que facilitaran el traspàs de les informacions. Aquestes
poden ser del tipus:

• Agenda: per enregistrar el dia a dia de la llar (amb observacions i impressi-
ons amb referència a les situacions viscudes de cada tècnic en l’entorn de
la llar) i també les dates i els esdeveniments importants.

• Control d’incidències: on caldrà registrar allò que hagi succeït que surti de
les situacions habituals i que requereixi un seguiment posterior per la seva
gravetat o alerta.

• Recull de queixes i suggeriments: que permetran a l’equip elaborar propos-
tes de canvis i reflexionar sobre les aportacions dels usuaris.

Com a mínim, en les llars disposareu d’aquests elements, que seran emplenats en
els diferents torns dels tècnics, emprant documentació en paper o bé aplicacions
informàtiques de tipus intern.

Coordinació externa amb altres serveis

En funció dels tipus de col·lectiu es podran fer coordinacions periòdiques amb
altres serveis. Aquest tipus de coordinacions solen tenir una periodicitat anual
i se’n fa el seguiment telefònic. Els recursos amb els quals s’estableix aquesta
comunicació solen ser:

• Centre de salut mental.

• Serveis socials d’atenció primària.

• Centres de salut d’atenció primària o especialistes d’unitats hospitalàries.

• Recursos de tipus sociolaboral: servei prelaboral, centre especial de treball,
etc.

• Centres educatius.

• Recursos comunitaris per afavorir i vincular la visibilització i la integració
dels usuaris.
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En aquest article podeu
consultar les tasques de la
llar recomanades en funció

de l’edat: bit.ly/36Pt6cZ.

3.5.2 Seguiment de la cura de la llar i els espais col·lectius

L’avaluació de la gestió en la unitat de convivència segueix els mateixos criteris
que hem vist en altres unitats. L’avaluació és contínua i s’estableixen tres moments:
a l’inici (proporciona les pautes per definir el pla), durant la intervenció (per fer
el seguiment de la intervenció) i al final (per valorar-ne els resultats.

Els instruments d’avaluació derivaran de la documentació generada durant la
intervenció, especialment els fulls de registre, els fulls de seguiment, els registres
d’incidències i les reunions de seguiment. La referència de l’avaluació serà el
pla de treball i, en concret, els objectius establerts. Els indicadors i els criteris
d’avaluació derivaran d’aquests objectius.

Amb aquesta informació, i coneixent l’evolució de la persona usuària a través
de seguiment dels registres d’incidències, estem en condicions de replantejar
l’objectiu per fer-ho més accessible, replantejar les actuacions que han tingut
els efectes desitjats o, fins i tot, derivar a altres serveis, com per exemple el de
menjars a domicili. Aquesta avaluació es fa de manera contínua al llarg de tot el
procés, especialment quan es detecta que alguna cosa no evoluciona de la manera
esperada.

En finalitzar la vigència del pla es fa una avaluació de resultats molt més
sistemàtica de tots els objectius, que es concretaran en un nou diagnòstic que
permetrà decidir sobre la reformulació del pla o l’elaboració d’un de nou.

El seguiment de la cura de l’espai privat fa referència al seguiment de l’usuari pel
que fa a la neteja del seu espai propi. Caldrà decidir quan i com farà les activitats
de neteja de l’habitació, l’accés als materials de neteja, el canvi de roba de llit
i l’ordre a l’armari i les calaixeres. D’aquesta manera es podrà avaluar en quin
nivell està assolint aquesta responsabilitat.

A tall d’exemple, es pot emplenar una graella semblant a la de la taula 3.4:

Taula 3.4. Registre per endreçar i netejar l’habitació

Objectiu Indicadors Grau d’assoliment*

Endreçar l’espai privat i mantenir-lo endreçat i net Treu la roba de llit i posa roba neta el dia de la setmana
corresponent.

Neteja periòdicament la pols dels mobles i el terra de
l’habitació

Manté la roba ordenada a l’armari

Té objectes com llibres i d’altres al seu espai corresponent

*Grau d’assoliment: 1. Ho fa sense ajuda; 2. Li costa fer-ho autònomament, però ho fa quan se li demana; 3. No sap fer la tasca; 4. Diu que no vol fer la tasca.

Pel que fa a la cura dels espais comuns, cal tenir en compte que en una llar
els espais comunitaris són les diferents zones que no són la mateixa habitació.
Això inclou la cuina, el bany, la sala d’estar i la terrassa, si n’hi ha. Cal distribuir
les tasques entre tots els usuaris en funció de la periodicitat, de les habilitats de
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També podeu fer una
adaptació als vostres
usuaris d’aquest divertit
material de l’Ajuntament de
Reus: bit.ly/2qpDE1O.

cada usuari i del temps disponible que tingui cadascun d’ells. De vegades caldrà
seleccionar les tasques que puguin fer sols, que es puguin organitzar entre dues
persones o amb ajuda del tècnic.

És molt recomanable establir un calendari de tasques i que sigui rotatori, així
tothom aprèn i tothom ho fa tot. Una forma de plantejar aquest horari pot ser
desglossar les tasques, fer un càlcul aproximat de temps per fer-ne cadascuna,
assignar-hi un responsable, etc.

D’altra banda, per fer un seguiment acurat de la realització de les tasques
assignades caldrà registrar si duu a terme la tasca i com ho fa, esbrinar si cal
oferir-li ajuda o ensenyar-li el procés, etc.

Hi ha centres que funcionen mitjançant assemblees dels usuaris, orientats pels
tècnics a l’hora de decidir activitats i també per resoldre problemes de convivència
o organitzar esdeveniments. És necessari que l’equip tingui una manera de gesti-
onar aquestes reunions i fer un seguiment del desenvolupament de les reunions i
dels acords presos. D’altra banda, també caldrà observar:

• La participació activa de cada usuari.

• El comportament dels usuaris (que sigui adient a la situació i que es posin
en pràctica les habilitats socials bàsiques com escoltar l’altre, respectar el
torn de paraula, emprar el to de veu adient a la situació, etc.).

• Les propostes d’activitats que vagin sorgint.

• El grau de consens de les propostes.

3.5.3 L’avaluació i la supervisió del servei i els professionals

La feina que fan els professionals d’atenció directa és un altre aspecte que ha de
ser avaluat per les persones responsables de coordinar l’equip. Aquesta avaluació
ha de ser quantitativa (verificar si acudeixen a la feina i compleixen els horaris) i
qualitativa (si presten els serveis amb la qualitat exigida, etc.).

Avaluació de la satisfacció dels usuaris

Cal recollir l’opinió dels usuaris de la llar mitjançant eines com poden ser les
enquestes. Aquestes han d’estar formulades amb un llenguatge entenedor i que no
dugui a confusió per part dels usuaris. Han de saber que la seva veu és important
per poder millorar l’ambient i la convivència a la llar.

Els ítems que caldria preveure són:

• Instal·lacions (habitacions i espais comuns, sbuministres, confortabilitat,
etc.).
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• Convivència a la llar: relacions amb els companys/es.

• Funcionament d’assemblees i reunions: oportunitats de participació.

• Relació amb els tècnics: atenció i suport, disponibilitat, resolució de
conflictes.

• Informació diversa oferida.

• Organització de la llar: torn, horaris i tasques assignades.

• Activitats de lleure dins i fora de la llar.

Avaluació del servei realitzat pels professionals

És necessari atendre tots els participants en el projecte, i el personal d’atenció
directa és un protagonista important. Cal escoltar la seva veu i valorar-ne
periòdicament el grau de satisfacció. Aquesta satisfacció influeix directament
en la qualitat de l’atenció oferida i en la motivació envers la tasca professional.
Les organitzacions han de reconèixer aquesta necessitat, ja que incrementarà els
resultats satisfactoris, augmentarà el grau de benestar, identificarà les dificultats i
facilitarà oportunitats de millora.

Per tal que l’avaluació sigui completa cal que s’emprin diferents mètodes per
recollir les dades. Es poden fer observacions en les reunions, administrar
qüestionaris al personal, fer entrevistes individuals quan escaigui, etc.

Sobre les àrees que caldria avaluar, es poden tenir en compte:

• les comunicacions i el traspàs de la informació;

• el grau d’autonomia i la presa de decisions;

• la formació continuada;

• l’organització dels torns i les coordinacions;

• la participació en processos de millora;

• l’espai: si és un entorn que afavoreix la relació, si els espais comuns
són suficients i ben distribuïts, si hi ha espais privats i que afavoreixen la
intimitat dels usuaris.
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4. La roba: neteja i el seu manteniment i ordre

L’atenció i la cura de la roba personal o de la llar forma part de les tasques que ha
de portar a terme qualsevol individu independent. Forma part de la higiene de la
persona i està estretament relacionada amb la seva salut. La roba bruta pot afavorir
l’aparició de malalties per la proliferació dels gèrmens.

Cal tenir en compte també que el fet de cuidar la roba i la higiene personal no
tan sols és un factor de salut, sinó que també té repercussions socials i relacionals.
El fet de tenir cura del propi aspecte personal oferint una aparença neta i acurada
afavoreix les relacions socials amb la resta de persones, de manera que incrementa
la satisfacció personal i l’autoestima de l’individu. Per això, és necessari vetllar
per la pròpia imatge i per la cura de la roba.

Per aquests motius, aquestes activitats han d’estar integrades en el pla de treball
a les unitats de convivència. El tècnic en integració social ha de treballar per tal
que la persona usuària prengui consciència ajustada de la importància d’aquesta
qüestió.

La roba també ha de respondre a una funció pràctica. A l’hora d’escollir la forma
de vestir cal tenir en compte l’època de l’any i el tipus de teixit (hi ha teixits
que no tenen una bona transpiració i resulten incòmodes després d’unes hores,
especialment els sintètics). Ha de ser roba còmoda i que ajudi l’usuari a sentir-se
bé.

Per tal de tenir cura de la roba personal i també de la llar caldrà organitzar-se. Les
tasques de cura de roba que cal incloure-hi són: fer la bugada, l’assecament,
planxat, repassar el cosit dels botons i reparar algun petit descosit.

Pel que fa a la freqüència en la neteja de la roba, tot i que dependrà de cada
persona (tipus de feina, tendència a tacar-se, sudoració, etc. ), cal establir uns
criteris generals:

• Canvi de llençols: un cop a la setmana es recomana fer el canvi de llençols
de tots els llits de la llar i els pijames.

• Canvi de tovalloles: en funció de la freqüència d’ús, cada dia o cada dos
dies les de mans, i les d’ús individual setmanalment o abans, depenent de
quant s’embrutin.

• Roba interior: el canvi ha de ser diari.

• Rentar la roba exterior: en aquest punt cal diferenciar entre la roba esportiva,
de treball o de carrer. La rentada de la roba de carrer és molt més variable,
depenent de cada persona, però en general pot mantenir-se bé 2 o 3 dies.
La roba esportiva ha de ser rentada diàriament i la roba de treball també
(segons el tipus de feina).



Atenció a les unitats de convivència 106 Gestió de la unitat de convivència

Tot i que es recomana l’assecat al sol, també és útil fer servir l’assecadora, que
comporta alguns avantatges: és més ràpid, no requereix disposar d’un espai
exterior i alguns tipus de roba queden molt bé, com per exemple les tovalloles.
També presenta alguns inconvenients, com que l’espai reservat al safareig ha de
ser més gran, fa malbé la roba i cal treure la roba de l’assecadora només acabat el
cicle, ja que pot arrugar-se més del compte.

En qualsevol dels dos casos cal assecar totalment la roba abans de guardar-la. El
plegat i guardat de la roba cal fer-lo al més aviat millor després de l’assecat.

4.1 Rentada de la roba

Abans de rentar la roba és necessari classificar-la prèviament per tal d’evitar el
deteriorament durant la rentada. L’agrupament de la roba es farà en funció de les
recomanacions d’ús de les etiquetes de cada peça. Els aspectes que cal tenir en
compte són:

• Composició de la peça de roba: cotó, llana, lli, pana, roba vaquera, seda,
polièster/niló.

• Color de la roba: es recomana fer tres piles per tal d’evitar canvis de color:
roba blanca, colors clars i colors foscos. Les peces que puguin deixar anar
color s’han de posar amb els colors foscos.

• Grau de brutícia: cal separar la roba bruta de la molt bruta. També és
important determinar la temperatura del programa i la rentada que s’ha
d’utilitzar.

La temperatura de l’aigua de rentada afecta directament la neteja i la formació
d’arrugues. La tria correcta de la temperatura de l’aigua també reduirà al mínim
la transferència dels colors. Per això es recomana consultar atentament l’etiqueta
del fabricant de la peça.

Cal tenir en compte que:

• L’aigua calenta proporciona una millor neteja i més ràpida, i es recomana
per a peces molt brutes i de colors clars.

• L’aigua temperada neteja al mateix temps que redueix la pèrdua de color i
redueix també la formació d’arrugues durant el rentat.

• L’aigua freda ajuda a protegir tints sensibles, redueix al mínim l’aparició
d’arrugues i estalvia aigua calenta. Malgrat això, la neteja no és tan bona
com en temperatures més altes.

Els criteris generals per seleccionar la temperatura són:
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• La roba blanca i de cotó, en general, és suficient rentar-la a 30 o 60 graus,
tot i que si està molt bruta es pot rentar a 90 graus.

• La roba sintètica i de color es rentarà en fred o com a molt a 30 graus, sempre
que l’etiqueta no indiqui el contrari.

• La llana i els teixits delicats es rentaran amb detergents específics, en fred i
amb el programa especial per a roba delicada.

Cal rentar a mà totes les peces en què l’etiqueta ho indiqui, com pot ser la llana,
la roba de nadó o robes amb aplicacions delicades com puntes, lluentors, pedreria,
etc.

Criteris i consells en la rentada de roba

• Els programes de la rentadora són específics per a cotó, sintètica, llana o delicada. Cal
seleccionar-los en funció de les indicacions de l’etiqueta.

• Si són tovalloles o altra roba del bany cal utilitzar un cicle més llarg i es pot augmentar la
temperatura.

• Llegir l’etiqueta de les peces i seguir les instruccions per tal de saber quines característiques
té la roba i quina és la millor forma de rentar-la.

• Si és roba delicada o que s’hagi de rentar a mà cal separar-la de la resta.

• Abans de rentar cal revisar les butxaques. De vegades, una moneda o un clip dels cabells
poden espatllar la rentadora. Fins i tot, un mocador de paper pot fer que s’hagi de repetir la
bugada.

• Cal abaixar els punys de les camises i altres plecs, per exemple els baixos dels pantalons.

• Cal donar la volta als texans per conservar-ne millor el color.

• S’han de tancar les cremalleres.

• Cal fer servir productes adequats segons la rentada que es vagi a fer. Si és roba blanca o
de color, atès que necessiten productes de neteja diferents i, a més, hi ha colors que poden
tacar altres elements, cal llegir bé la informació de composició del producte i els avisos que
hi pugui haver.

• Es recomana que la roba de nadons es renti amb sabó natural i sense suavitzants per evitar
el contacte de la seva pell amb productes químics.

• No s’ha de sobrecarregar la rentadora per tal que l’aigua i els productes de neteja arribin a
totes les peces i el fregat entre si de les peces es faci correctament.

Un cop classificada la roba en funció de la informació de l’etiqueta i el tipus de
teixit és l’hora de posar-la a dins de la rentadora i tancar bé el bombo. Es posa el
detergent al calaix (on hi ha el símbol II, tot i que si la roba està molt bruta es posa
també a I). El suavitzant s’ha de posar on ho indiqui cada rentadora.

De detergent en podreu trobar en el mercat en funció del color (roba blanca o de
color) i també del tipus de teixits (delicada, llana, etc.). Cal que reviseu en quin
moment s’ha d’incorporar el lleixiu, si escau.

Els llevataques també són molt útils si hi ha tasques resistents; generalment, es
posen una estona abans de la rentada. En cas de taques cal tenir en compte que
l’assecament al sol en facilita l’eliminació.
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4.1.1 La rentadora

Abans d’utilitzar la rentadora cal conèixer-ne el funcionament. Si és la primera
vegada és necessari consultar el manual d’instruccions, que cal guardar en un lloc
accessible per a posteriors consultes. En general, les rentadores tenen programes
semblants:

• D’una banda, cal escollir el cicle de rentada, relacionat amb el teixit (cotó,
sintètic, roba delicada o llana) i la temperatura (fred, 30°, 40°, 60° o 90°
solen ser els més comuns).

• De l’altra, cal escollir si es fa centrifugat i a quina velocitat.

En cas de dubte cal revisar les instruccions de la rentadora. També és important
tenir en compte quina durada té cada rentada per poder organitzar el temps i
estendre la roba per eixugar-la immediatament després d’haver acabat. Si no,
podrà agafar males olors i arrugar-se més del compte.

La rentadora és un aparell del qual cal fer un manteniment de manera periòdica.
Cal llegir bé les instruccions de la rentadora, ja que hi pot haver altres recomana-
cions de conservació i manteniment. Algunes de les recomanacions són:

• Deixar la porta una mica oberta per evitar que la humitat s’acumuli, ja que
facilita la proliferació de bacteris.

• Netejar freqüentment la goma de la porta per evitar l’acumulació de residus.

• Netejar el filtre: la seva funció és evitar que objectes grans passin a les
canonades. Per exemple, monedes, mocador o borrissol. Acostuma a estar
situat en el frontal, a la part baixa. De vegades costa de trobar, ja que els
fabricants solen dissimular-lo. En les instruccions s’explica com s’ha de
desmuntar i netejar.

4.1.2 Productes per a la bugada

Una bona rentada depèn en gran manera dels productes de neteja que s’han
utilitzat. Els productes poden ser líquids, en pols o en pastilles. Un altre criteri
de classificació és segons el tipus de roba que es vol rentar: per a la roba blanca,
per a la de color o per a roba delicada. També segons si la rentada és a mà o a
màquina.

També es poden classificar els productes segons la seva funció:

• Sabó amb detergent: és útil per a roba poc bruta.

• Detergents: eliminen la brutícia, a més de deixar suau la roba.
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Diferència entre teixits
artificials i sintètics

Els artificials són els que
s’obtenen per un procés de
transformació de la cel·lulosa
que contenen els vegetals. El
raió va ser la primera fibra
artificial, i es va fabricar l’any
1884. Els materials sintètics, en
canvi, s’obtenen a partir del
petroli o dels seus derivats.
Aquests s’utilitzen directament o
barrejats amb fibres naturals.

• Blanquejadors: són netejadors per blanquejar la roba, per exemple el lleixiu.

• Suavitzants: suavitzen la roba, l’aromatitzen i la deixen esponjosa i faciliten
la planxada. S’apliquen en l’últim esbandit.

• Llevataques: solen aplicar-se directament sobre taques concretes per
estovar-les i dissoldre-les.

• Activadors de la rentada: actuen com el lleixiu, però sense fer malbé els
teixits.

Tant els sabons com els detergents parteixen de la mateixa base. La diferència és
que els sabons es fabriquen a partir de substàncies naturals com greixos animals
o vegetals i els detergents s’elaboren a partir de matèries primeres sintètiques.
Sempre caldrà fer servir les dosis recomanades, ni més ni menys. No per posar
més producte la roba quedarà més neta; pot ser, fins i tot, que amb l’excés de
producte la roba quedi tacada.

A banda de seleccionar el producte adequat per a cada funció també cal tenir en
compte:

• Tenir cura dels teixits: és important que no sigui agressiu amb ells, per així
allargar la vida útil de la roba.

• Tenir cura de la pell corporal: la roba està en contacte amb la nostra pell,
per això és important conèixer els ingredients amb què està fet el producte
i els seus efectes.

• Impacte mediambiental: s’ha d’intentar que els residus que genera el
producte siguin biodegradables i al menys perjudicials possible per al medi
ambient.

4.1.3 Tipus de teixit

Els materials tèxtils que es fan servir per a la confecció de peces de roba són molt
variats. Es poden classificar en naturals, artificials i sintètics. Aquest teixits poden
ser:

• Cotó: no requereix un tractament especial, però cal tenir en compte que les
peces poden encongir, sobretot en el primer rentat. Si està etiquetat com
a cotó 100% serà roba molt resistent a altes temperatures i al centrifugat.
Tot i això, cal vigilar que per sobre dels 40° poden perdre color. En cas
que la peça tingui més components cal tenir en compte les indicacions dels
components més delicats. Pel que fa a la planxada, el cotó s’arruga fàcilment
i serà aconsellable humitejar la peça o aplicar vapor amb la planxa. Si la
peça es renta a mà no s’ha de fregar o escórrer fort. Cal fer-ho suaument.
S’han d’assecar molt bé abans de guardar-la, ja que pot florir-se.
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• Polièster: és un material sintètic. Si es barreja amb fibra natural és molt
resistent, de fàcil rentada i planxada. Absorbeix amb facilitat les olors i,
per tant, cal rentar-lo molt sovint. Si es penja immediatament després de la
rentada no cal planxa i, si fos necessari, cal fer-ho sense vapor i a molt baixa
temperatura. S’eixuga molt ràpidament.

• Llana: material natural que necessita atenció especial. Es pot rentar
amb rentadora amb programes especials per a llana en els quals no es fa
servir centrifugat. Es fa servir temperatura tèbia amb sabó especial i sense
suavitzant. En rentar a mà no s’ha d’estrènyer fort. S’ha d’eixugar en
horitzontal per tal que no es deformi.

• Lli: material molt resistent que no presenta inconvenients en la rentada ni
atenció especial. Es pot fer servir aigua molt calenta. La planxada és fàcil,
tot i que s’arruga molt. Si la peça es planxa quan encara està una mica
humida, facilitarà la tasca.

• Pana: en funció de la composició se seguiran els consells de cada material.
Es renta en programes de roba delicada, sempre del revés. La planxada
també es fa del revés, per tal de no treure lluentors.

• Seda: absorbeix olors amb facilitat. Cal rentar-la a mà amb detergent
especial i assecar la peça penjada en un penjador evitant el sol directe. Cal
planxar-la amb temperatura suau i una mica humida per tal de facilitar la
tasca.

4.1.4 L’etiquetatge de la roba

Totes les peces de roba porten un etiquetatge que ens dona informació sobre les
característiques del teixit i les instruccions per a la rentada. Aquesta informació
es presenta mitjançant símbols que segueixen una norma internacional (vegeu
la figura 4.1). Seguir les indicacions permet tenir cura de la roba i que no es
deteriori. Els símbols indiquen la manera com es recomana fer la rentada, a quina
temperatura i com s’ha d’assecar i planxar.

Figura 4.1. Indicacions per al rentat

Entre els símbols hi trobem:

1. Símbol de rentada amb aigua: indica la temperatura màxima a la qual es pot
rentar la peça de roba. S’hi afegeix una mà si només es pot rentar d’aquesta
manera.
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2. Un triangle indica que es pot utilitzar lleixiu durant la rentada per tal de
blanquejar la peça. Si el triangle està ratllat amb una creu, indica que el
lleixiu podria tacar la peça.

3. La planxa: en funció dels punts dibuixats, indica la temperatura màxima a
la qual es pot planxar la peça, coincidint amb la potència de la planxa. Si té
una creu no es pot planxar.

4. El cercle és el símbol de la neteja en sec. A dintre s’hi posa la lletra que
indica amb quin producte es pot fer aquesta neteja.

5. El cercle dins d’un quadre simbolitza l’ús de l’assecadora, i els punts
centrals marquen el grau de temperatura admès.

Són símbols que faciliten la interpretació de les instruccions de rentada.

4.2 L’assecat de la roba

Un cop finalitzada la rentada cal que s’estengui com més aviat millor per evitar que
s’arrugui massa i després costi molt planxar-la. L’assecament pot ser mitjançant
el procediment tradicional d’estendre la roba o bé fent servir una assecadora.
Estendre la roba és la millor manera d’eixugar la roba i la més sostenible. Cal
tenir en compte que hi ha alguns teixits que es poden deformar si s’estenen en
vertical, i per això cal fer servir una superfície plana.

L’assecat amb assecadora és un sistema més ràpid i còmode, però també és més
car i la roba es deteriora més. Com la rentadora, disposa una sèrie de programes
d’assecament en funció del tipus de roba. Algunes recomanacions per a l’ús de
l’assecadora són:

• Hi ha peces de roba que admeten l’assecadora. D’altres no, com la roba
esportiva. S’indica a l’etiqueta de cada peça.

• Cal que no es carregui en excés.

• Cal fixar-se en els teixits que tinguin una densitat diferent perquè això
condiciona el programa que s’hagi d’utilitzar.

• Un cop a acabat el programa d’assecat no s’ha de deixar la roba a dins.

• L’assecadora fa servir altes temperatures per eixugar la roba, per la qual
cosa no s’han d’introduir peces amb productes que puguin ser inflamables,
com per exemple les soles de goma.

Per a l’assecament a l’aire cal tenir en compte que si s’estén a l’interior, la roba
triga més a assecar-se i augmenta la condensació, per la qual cosa caldrà ventilar
l’habitació freqüentment per evitar la humitat. No s’ha d’eixugar la roba a sobre
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dels radiadors ni les estufes: és un perill, perquè la roba es podria cremar i provocar
un incendi. Si és possible, s’ha de fer en un lloc on hi hagi sol directe.

Si s’estén al sol cal tenir en compte que hi ha roba que s’ha de posar a l’ombra
perquè no perdi el color.

Sobre penjar la roba a l’estenedor cal tenir en compte:

• Tenir cura que la corda no estigui bruta, ja que embrutaria la roba en
col·locar-la a sobre.

• Posar les agulles en llocs poc visibles i que no es deformi la roba. Les
costures de la roba són una bona opció.

• Tenir cura de no superposar peces, ja que podrien agafar mala olor.

• Posar especial cura a estendre peces de llana, ja que poden deformar-se. Es
prioritza estendre-les en horitzontal.

• Penjar les camises en penjadors, de manera que guardin la seva forma
original i s’arruguin menys.

Els símbols que es fan servir a les etiquetes relatius a l’assecat es poden veure en
la figura figura 4.2.

Figura 4.2. Instruccions d’assecat

4.3 La planxada de la roba

Quan s’acaba el procés d’assecament algunes peces estan especialment arrugades
i cal planxar-les per tal de millorar-ne l’aspecte. Els estris necessaris per planxar
són: la planxa, la post de planxar i aigua destil·lada. També existeixen productes
per facilitat la planxada. I, finalment, penjadors per a les camises, els vestits, etc.

Per tal de planxar la roba cal consultar l’etiqueta per saber quina temperatura pot
suportar la peça i ajustar la temperatura de la planxa. En aquest sentit, és útil
ordenar la roba en funció de la temperatura de planxada, començant per les que
requereixin menys temperatura.

La planxada és una tasca que requereix aprendre la tècnica, habilitat i pràctica.

Per tal de planxar correctament és necessari preparar la peça i posar-la a sobre de
la taula sempre ben estirada, evitant planxar els plecs per tal de no marcar-los. Hi
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ha elements que caldrà planxar amb un drap de cotó a sobre per evitar que facin
lluentors, d’altres requereixen humitat per quedar ben planxades, d’altres han de
ser planxades del revés per tal de no fer malbé estampats, aplicacions plàstiques,
etc.

Els símbols per a les instruccions del planxat són en la figura figura 4.3.

Figura 4.3. Instruccions de planxada

4.4 Reparació de la roba

Sovint, les peces de roba es deterioren. En molts casos la millor opció és substituir-
la per d’altres de noves. No obstant això, de vegades en les peces es produeixen
petits desperfectes que es poden reparar de manera relativament fàcil i així es
prolonga la vida de la peça. Les tasques més habituals són: repassar o cosir botons,
cosir gafets o clecs, repassar petits descosits a les costures i posar vetes per penjar.

Per fer aquestes tasques es requereix un equip de costura mínim compost de fils,
agulles de cosir, tisores, cinta mètrica i agulles de cap.

4.5 L’ordre de l’armari

Un cop planxada i repassada la roba cal penjar-la o guardar-la plegada a l’armari
com més aviat millor per tal que mantingui la forma correcta. Un armari ben
organitzat ajuda a seleccionar ràpidament la roba que es necessita en cada moment.
Abans de guardar la roba a l’armari cal veure com el té organitzat l’usuari o ajudar-
lo a organitzar-lo millor per optimitzar l’espai.

L’armari ha d’estar organitzat amb l’ordre que a l’usuari li vagi bé amb la
seva vida i sobretot que sigui fàcil de mantenir.

Els interiors dels armaris acostumen a disposar dels següents espais: barres per
als penja-robes, prestatges, calaixos i sabaters. A més, els armaris solen tenir una
zona alta, més inaccessible, ja que només s’hi pot arribar fent servir un tamboret
o una escala domèstica. Aquesta zona és idònia per guardar-hi maletes, caixes o
bosses de mà, i per emmagatzemar la roba de fora de temporada.
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Primer cal dividir la roba en grups segons el criteri que millor vagi amb l’usuari,
per estils (per treballar, per sortir), per colors, en parts de dalt i de sota. La roba
de la temporada i la que més faci servir ha d’estar en els llocs més accessibles.

Algunes recomanacions són:

• Posar la roba interior en calaixos: calces, calçotets, samarretes, mitjons, etc.
Són peces petites i requereixen espais petits per tal d’afavorir l’ordre i es
puguin trobar fàcilment.

• Posar totes les samarretes en lleixes. Si no es pot, es poden emmagatzemar
en calaixos, però a les lleixes és més visual. L’inconvenient és que costa
tenir-los ben endreçats.

• Penjar els pantalons, les camises, les faldilles, les jaquetes i els vestits de
forma agrupada. Hi ha qui s’ho organitza fins i tot per colors, però la forma
més pràctica de fer-ho és en funció de la freqüència d’ús. Així serà més
fàcil trobar el que és més habitual. S’aconsella disposar de dues zones per
penjar, una per a peces llargues i l’altra per a curtes.

• Cal buscar un espai per a les sabates, i no és adequat que estiguin en el
mateix espai que la roba. Poden estar en sabaters o en caixes individuals
etiquetades o amb fotografia. Cal posar-los en espais baixos i de fàcil
accés. Si no poden estar totes juntes, reserva aquests espais per al calçat
de temporada i d’ús freqüent i la resta en espais menys accessibles.

• Cal reservar espais específics o adients per guardar-hi peces petites i
complements (cinturons, corbates, fulards, barrets, bufandes, etc.). Cal
buscar el sistema que resulti més útil a l’usuari, d’aquesta manera seran
fàcils de trobar i de mantenir l’ordre.

Es poden buscar caixes per a la roba que no sigui de la temporada i guardar-la als
espais més alts de l’armari i aprofitar quan es faci el canvi per descartar peces que
estiguin deteriorades o que ja no s’utilitzin. Es poden donar a alguna entitat que
les pugui reciclar. Aquesta és una de les tasques on l’usuari pot necessitar suport
per trobar i entrar en contacte amb aquestes entitats.

4.6 El canvi d’armari

Quan es canvia de temporada sovint s’ha de canviar la disposició de la roba de
l’armari. És un moment idoni per netejar-ne i ordenar-ne tota la roba. També és
un bon moment per valorar si hi ha peces de les quals convé desfer-se llençant-les
o donant-les, si estan en bon estat.

Alguns dels criteris que cal seguir per fer el canvi d’armari són:

• La roba que es vol guardar ha d’estar neta. No s’ha de guardar mai roba
bruta o mig bruta. A més de ser antihigiènic, la peça agafarà mala olor i la
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pot traspassar a la resta de peces. Les taques o restes de suor o brutícia es
faran més visibles i es faran més resistents a la rentada.

• Per guardar la roba no cal planxar-la amb cura, però és convenient que
estigui ben plegada i amb els botons, les cremalleres o els gafets cordats.
Cal vigilar que les peces de llana no estiguin gaire estretes, ja que les fibres
es poden fer malbé. Cal assegurar-se que el lloc on s’emmagatzema la roba
no sigui humit. La roba ha d’estar totalment eixuta.

• És recomanable fer servir productes contra les arnes a l’hora de guardar
la roba, ja sigui col·locant-los a l’interior de les caixes de la roba o a les
maletes, o bé penjant-los a la barra de l’armari.

• El canvi d’armari és un bon moment per portar els abrics o els vestits a la
tintoreria, si ho requereixen.
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5. L’àmbit psicosocial i emocional

Les persones que són ateses pels tècnics d’integració social poden presentar
dificultats en alguna àrea de les seves vides, sigui per dificultats concretes o
simplement per la manca d’experiència a desenvolupar les tasques. En el cas de
les llars o a les unitats de convivència, significa que el tècnic estarà immers en la
vida diària d’aquestes persones, acompanyant i oferint suport en diferents àmbits.
A banda d’orientar i assessorar l’usuari en les tasques domèstiques, també cal que
el tècnic o tècnica en integració social ofereixi orientació en les àrees psicosocials
i emocionals.

L’atenció psicosocial té com a objectiu oferir recursos per tal de fer possible
una vida el més normalitzada possible i amb la major qualitat de vida
possible a persones que per diferents motius tenen limitacions o manca
d’habilitats per portar a terme una vida social satisfactòria.

Aquestes activitats de l’àmbit psicosocial i emocional estan orientades a afavorir
una relació satisfactòria a la comunitat i en l’àmbit social i relacional en general,
i d’aquesta manera afavorir el seu benestar psicològic i emocional.

Es pot oferir de manera informal mitjançant el contacte quotidià, que és el que
s’anomena acompanyament, i de manera sistemàtica a través de l’aplicació
d’activitats específiques d’intervenció. Aquestes darreres, com diem, han de
ser sistemàtiques i han de tenir una base coordinada en equip.

5.1 Les relacions socials en col·lectius específics

Les relacions socials són el conjunt d’interaccions que manté l’individu amb altres
persones o grups de persones, els vincles que estableix en aquestes interaccions i el
tipus d’interacció depenent de l’ambient en el qual es produeixen. Tenen un paper
essencial en el desenvolupament integral de la persona. Si aquestes relacions són
satisfactòries seran una font important de reforç socials que faciliten la integració
i l’adaptació a la societat. Pel contrari, la seva manca condueix a l’aïllament, la
insatisfacció a nivell emocional i en conseqüència limitacions en la qualitat de
vida. Un element important en l’existència de relacions socials satisfactòries són
les habilitats socials de les quals disposa la persona.

En alguns casos, i per diferents motius, els usuaris de les unitats de convivència
poden tenir dificultats relacionals, caràcters tancats o ser poc socials. Els motius
poden ser molt variats: por, frustració, etc. El professional haurà d’observar
aquestes dificultats i desenvolupar estratègies per evitar el tancament, la pèrdua de
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relacions socials i afavorir el manteniment dels vincles existents i alhora afavorir
la creació de nous vincles.

5.1.1 Dificultats per establir relacions socials satisfactòries

En general, poden existir limitacions en el repertori d’habilitats socials dels usuaris
de les unitats de convivència. Algunes d’aquestes dificultats poden ser:

• Manca d’oportunitats socials.

• Sentiments d’incompetència social.

• Ansietat davant les situacions socials, impulsivitat, expectatives de fracàs,
etc.

• Contextos socials poc afavoridors, negatius per a la persona, en els quals es
manifesten conductes de rebuig.

• Manca d’habilitats per iniciar o mantenir converses amb altres persones.

• Manca d’interès per mantenir contacte amb els altres.

• Dificultats per fer peticions de manera correcta.

• Manca d’habilitat per rebre i fer lloances.

• Dificultats per acceptar crítiques.

• Dificultats per rebre i discriminar estímuls rellevants de l’entorn.

• Dificultats per general alternatives de resposta i valorar-les en funció de les
seves possibles conseqüències.

• Dificultats per prendre decisions i planificar el curs de l’acció davant una
situació social.

• Dificultats per avaluar la pròpia conducta i la seva adequació a les exigències
del context.

• Dificultats per aprendre dels errors i adequar una futura acció.

5.2 La intervenció en l’àmbit psicosocial

Pel que fa a la intervenció en l’àmbit psicosocial, cal tenir en compte l’acompanya-
ment social i les intervencions específiques. En aquest sentit, a més, és important
tenir en compte les competències que ha de tenir el tècnic en integració social per
dur a terme aquesta intervenció de la manera adequada.

En aquest àmbit es parteix de l’enfocament orientat a la persona, i té una especial
importància la relació d’ajuda.
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5.2.1 L’acompanyament

L’acompanyament social és el procés en el qual es crea una relació professional i
afectiva entre dos individus. En aquest cas, entre el TIS i cadascun dels usuaris
de la unitat de convivència. El professional tracta d’orientar l’usuari cap a la seva
pròpia autonomia. L’acompanyament és més una tasca de supervisió i d’orientació
que assistencial. L’objectiu final és que siguin els usuaris els que desenvolupin la
seva pròpia autocura. Aquest procés implica un vincle de confiança, comunicació
i corresponsabilitat, on el professional potencia les capacitats de l’individu per
arribar a un objectiu comú.

Cal remarcar que aquest acompanyament no implica necessàriament que l’usuari
presenti algun tipus de diversitat funcional (psíquica, física o sensorial). Les
persones amb una situació social complicada, que no tenen cap deficiència, també
requereixen un suport professional per tal de crear un bon itinerari personal.

És necessari establir un vincle entre l’equip de tècnics i els usuaris, desenvolupant
la confiança i la bona relació i alhora establint uns límits o normes de convivència
fonamentades en els valors de respecte, companyonia i benestar. Aconseguir el
vincle és una tasca que ha de ser duta a terme amb molta cura, amb molta reflexió
i amb la voluntat d’ajudar l’altre a resoldre aquelles mancances que presenti.

El professional ha de saber establir aquest vincle, però paral·lelament ha de saber
mantenir la distància necessària per tal de tenir una perspectiva ajustada de la
situació i poder orientar les actuacions de manera efectiva.

Aquesta relació d’ajuda ha de facilitar els progressos en la seva autonomia i també
en el desenvolupament de relacions tant dins com fora de la unitat de convivència.
Per això, cal tractar amb respecte l’altra persona i mostrar-se com a exemple a
seguir dins de la unitat de convivència. Cal potenciar el compromís i la implicació
dels usuaris per tal que es puguin produir canvis. Per això és necessari informar
de les tasques a realitzar, però també buscar l’acord i que l’usuari entengui la
necessitat de fer determinades tasques. La intervenció facilita la capacitació per
tal que siguin ells i elles mateixos els que prenguin les decisions que comportaran
canvis pel que fa al seu projecte personal.

Cal conèixer els límits de la intervenció professional. El tècnic no pot
assumir tasques que no li pertoquen, ni tampoc protegir en excés l’usuari.
També ha de ser molt prudent amb les informacions que es traslladin a la
família, en cas que n’hi hagi.

Algunes idees clau de l’acompanyament són:

• L’acompanyament parteix sempre d’un respecte i acceptació profund cap a
l’altre, sigui quina sigui la seva conducta, els seus valors, les seves emocions,
els seus impulsos...
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• Reconèixer i confiar en l’altre com una persona competent, la qual aprèn
i creix i pot desenvolupar els recursos per orientar-se al benestar. Aquesta
idea i la necessitat d’aquesta confiança, que pot ser molt evident a nivell
conceptual, no sempre és fàcil de dur a la pràctica.

• L’acompanyament, d’altra banda, no pot ser imposat. Cal, doncs, que
hi hagi un acostament a l’altre, un oferiment, que l’altre pot acceptar
o no. En la mesura que la persona que acompanya té els seus propis
assumptes treballats, l’oferiment tindrà més pes i donarà més confiança a
l’altra persona, que acceptarà millor l’acompanyament.

• L’acompanyament té uns límits: per part de la persona acompanyant, la
seva capacitat i les seves possibilitats en un moment donat. Però també
per part de la persona acompanyada, que si és ajudada més enllà de la
seva necessitat o la seva demanda (implícita o explícita) pot rebre l’intent
d’acompanyament com un abús o una intromissió. Explorar aquests ordres
i aprendre a respectar-los en la pràctica és un element clau de la pedagogia
de l’acompanyament.

Cal considerar la persona com un tot: les dimensions mental, emocional, corporal,
sexual, espiritual, social es dilueixen per acostar-nos a la persona de forma
holística. L’acompanyament es fa des de totes les dimensions de forma integrada,
de forma que les escoltem totes,

El respecte que implica l’acompanyament ha de ser-ho també del sistema familiar
i cultural de la persona a la qual s’acompanya. Per tant, es fa necessari un
assentiment profund a la història de la persona, sigui quina sigui, ja que forma part
intrínseca del seu ésser. Sentir rebuig cap a determinades històries i situacions pot
ser comprensible, però cal evitar el judici, implícit o explícit cap a aquesta història
i cap al sistema d’origen. Això passa per una presa de consciència i, si cal, un canvi
en les pròpies actituds, que permetin acostar-se de forma humil i horitzontal als
sistemes familiars, reconeixent també en ells unes capacitats i competències més
enllà de les dificultats i limitacions.

Les activitats i accions que realitzi amb l’usuari o que supervisi han d’estar
fonamentades a afavorir l’autonomia, facilitar l’adaptació al medi i fomentar la
interacció amb aquest entorn proper. Per tant, en l’acompanyament, el tècnic
ha de planificar quin tipus de gestió caldrà fer i preveure les possibles dificultats
que puguin aparèixer. D’aquesta manera, ensenyarà l’usuari a planificar-se i que
aprengui el procés.

El tipus d’activitats que es poden realitzar des d’aquest acompanyament són:

1. Activitats que tenen a veure amb cada usuari a nivell individual (mèdiques,
documentació, etc.) i que necessiten que un tècnic en faci el seguiment
presencial.

2. A nivell grupal (compres, documentació de la llar, etc.). Concretament,
per a les activitats cal identificar, per exemple, el tipus de documentació
necessària, saber on està emmagatzemada a la llar, saber quins són els
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Gestions de l’usuari

Per fer gestions cal que el tècnic
conegui exactament tot allò que
es demanarà a l’usuari. Ha de ser
la persona que tingui la
informació sobre la gestió i els
tràmits que ha de fer. S’ha de
recordar que no es tracta que el
tècnic faci la gestió, sinó que
sigui el mateix usuari qui la
dugui a terme amb el màxim
d’autonomia possible. Si
s’interfereix en el procés s’estarà
actuant de forma paternalista i
poc beneficiosa per a l’individu.

tràmits concrets per fer la gestió, preveure com arribar-hi o saber amb quina
periodicitat s’haurà de gestionar.

Cal potenciar que sigui l’usuari el que dugui la iniciativa, el tècnic només farà el
suport si les habilitats de l’usuari ho permeten.

Algunes de les tasques més habituals són:

• Documentació necessària i on està emmagatzemada a la llar: la documenta-
ció personal i la comuna ha d’estar organitzada i emmagatzemada a la llar,
ser accessible i tenir un ordre per facilitar-ne la localització. Això permetrà
que l’usuari la pugui preparar en un espai breu de temps i amb facilitat.
Per tant, l’usuari podrà anar a l’arxiu, extreure allò que necessitarà (que
prèviament haurà planificat) i introduir-ho en una carpeta o semblant per
anar a fer la gestió.

• Conèixer els tràmits concrets d’una gestió: es pot acompanyar l’usuari a
navegar per Internet per comprovar els requisits de la gestió i fer-la.

• Desplaçament en transport públic: per exemple, ús de la targeta o l’abona-
ment setmanal/mensual; recerca dels horaris i les rutes de cada transport;
compra dels abonaments i guardar-los. Cal tenir en compte que els
usuaris que presentin algun tipus de discapacitat poden adquirir abonaments
especials.

• Acompanyament en la realització de gestions: per exemple, renovació del
DNI, incorporació al padró municipal, tramitació o renovació de la TSI
(targeta sanitària individual). Cal que l’usuari busqui la informació del que
necessitarà, quan hi pot anar, que prepari la documentació i que assisteixi a
la cita.

• Realització de compres: aquesta activitat es pot fer a nivell individual, en
el cas de compra de materials per a la higiene personal, per exemple, però
també es pot fer en grup en funció dels articles que facin falta a la llar. Es pot
elaborar la llista d’aliments o productes de neteja que calgui, per exemple.

• Assistència a revisions mèdiques i consultes externes: és important que
l’usuari dugui una agenda de les diverses cites que tingui.

• Acompanyament a serveis diversos, com poden ser perruqueria, botigues
de roba, contractació de serveis diversos, etc.

5.2.2 Intervencions específiques

Si les dificultats de l’individu alteren la capacitat de la persona per desenvolupar-
se en la seva vida i complir amb el rol que li correspon caldrà plantejar-se
la possibilitat de fer intervencions específiques, com són la psicoteràpia, la
reestructuració cognitiva, les tècniques d’afrontament de situacions estressants,
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la resolució de problemes, l’estimulació de funcions cognitives, la motivació i
l’autoestima, etc.

Si les dificultats estan relacionades amb les dinàmiques familiars es recomanen
tècniques com per exemple la mediació familiar, la capacitació parental, etc.

5.2.3 L’enfocament orientat a la persona

Cal tenir en compte que l’aproximació a l’altre s’ha de fer des d’una perspectiva
personalitzada, és a dir, no hi ha cap instrucció que funcioni amb tots els
individus, sinó que cal conèixer realment qui és la persona o persones que tenim
al davant per tal d’analitzar com intervenir i acompanyar en funció de les seves
característiques. Cal fugir de l’etiqueta i veure la persona en la seva globalitat.
Cada individu té unes potencialitats i fortaleses que cal identificar i tenir en compte
en el diàleg amb ell. També presentarà unes pors i unes limitacions que no s’han
d’obviar. Cal acompanyar-lo per poder donar-hi resposta.

D’altra banda, cal tenir en compte que cada persona genera unes expectatives
sobre la seva vida i com han d’anar les coses. També les seves conductes estan
condicionades per les creences i els valors que ha anat acumulant a partir de
les seves experiències prèvies. Per poder oferir un bon suport cal que el tècnic
identifiqui aquests aspectes. Per tant, el diàleg amb ells i elles ha de ser obert i
escoltant activament.

En tercer lloc, la motivació és un dels aspectes que cal tenir en compte. Gene-
ralment, les persones que presenten dificultats tenen una motivació més fràgil.
Cal tenir en compte que el suport que s’ha d’oferir ha d’estar alineat amb el fet
de ser proper, però també estimular la superació de l’usuari. Per tant, cal trobar
l’equilibri entre el que pot fer i el que se li proposa. Cal tenir en compte que,
amb l’ajuda del professional, pot arribar a assolir fites que no s’havia plantejat
prèviament.

L’enfocament orientat a la persona és justament això, tenir en compte desitjos i
expectatives de l’usuari a l’hora de prendre decisions, ajudar-lo i acompanyar-lo
per tal que sigui ell/a el que assumeixi la responsabilitat sobre les decisions i les
tasques que hagi d’assumir. Amb un acompanyament ferm i proper s’aconseguirà
que adquireixi la seguretat i la perspectiva adient.

El comportament de les persones està relacionat amb tres components:

• Component cognitiu: engloba els pensaments, les creences i els valors.
És el component relacionat amb el que es pensa davant d’una determinada
situació.

• Component emocional: inclou els sentiments, els pensaments i les sensa-
cions. És el que se sent davant d’una determinada situació o pensament.
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Per ampliar coneixements
sobre aquesta relació
d’ajuda podeu consultar
l’obra de José Carlos
Bermejo Apuntes de
relación de ayuda (Madrid:
Centro de Humanización de
la Salud, 1996).

• Component conductual: aquest està relacionat amb les reaccions del
cos davant dels esdeveniments, davant de les emocions o davant dels
pensaments.

Els tres components estan molt relacionats entre si. De vegades és difícil distingir
quin és el que actua en primer lloc, però el que cal saber és que els comportaments
de les persones estan relacionats amb el que pensa i amb el que sent en un
determinat moment. Per tant, si observeu un canvi d’actitud o una reacció
inesperada cal esbrinar què està passant, què és el que li preocupa o angoixa a
l’usuari i col·laborar per reconduir la situació.

5.2.4 La relació d’ajuda

Carl Rogers parla de la relació d’ajuda quan es pretén facilitar que sigui l’altre,
la persona amb la qual intervenim, qui trobi la manera de resoldre la seva situació.
Hi ha diverses formes d’establir la relació d’ajuda. Es concreten en dos eixos:
aproximació al problema o a la persona i grau d’autonomia que se li dona a
l’individu.

S’originen així quatre tipus de relacions o de perfils de modes d’ajuda:

• Perfil autoritari: on el tècnic assumeix la presa de decisions davant dels
problemes i l’individu és només un executor de les tasques assignades.
Això perjudica la relació, atès que no està basat en la confiança, sinó en
l’establiment de normes que ha d’atendre el subjecte.

• Perfil democràtic: on individu i tècnic pacten i assumeixen la forma com
resoldre els problemes. El tècnic l’ajuda a trobar alternatives de solucions
als problemes. S’orienta cap a problemes concrets i no cap a un canvi global.

• Perfil paternalista: es justifiquen les actuacions de l’individu i se l’excusa
de responsabilitats. No beneficia l’individu, ja que no afavoreix la maduresa
en les decisions.

• Perfil empàtic: centrat en la vivència de l’individu. Es pretén que sigui ell
mateix el que vagi reflexionant i madurant sobre les experiències que té. El
tècnic l’acompanya en aquesta reflexió, amb paciència i respectant el ritme
de l’usuari.

D’altra banda, com que estem parlant de suport que generalment es farà a la
llar, és necessari desenvolupar una confiança i un vincle que afavoreixi la relació.
D’aquesta manera es podrà garantir que les iniciatives preses tinguin continuïtat
en el temps amb més garanties que si fossin imposades. En aquest sentit, cal tenir
en compte que hi ha diverses maneres d’aproximar-se a l’altre.

Per oferir un suport emocional real no s’ha de jutjar l’usuari, sinó escoltar-lo
profundament. Per tant, no és culpabilitzar, sinó entendre.
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En aquest tipus de relació, el que ajuda (en aquest cas el tècnic) ha de mostrar
disponibilitat. L’usuari ha de sentir que se l’escolta i que se li permet expressar-
se. L’objectiu final de la intervenció és que ell/ella arribi a sentir-se capaç de
resoldre les situacions que vagin succeint.

Les necessitats que cal atendre són les de l’usuari, no les del tècnic. El tècnic ha
de ser capaç de resoldre els seus processos i que les seves dificultats personals es
resolguin fora de la feina. Cal que tingui cura de la seva autoestima, que tingui un
bon nivell d’autoconeixement i que sàpiga resoldre les situacions generades. S’ha
de ser conscient que per ajudar l’altre cal estar preparat i ser responsable del fet
que la relació que s’estableix no es pot veure afectada per variables externes.

D’altra banda, cal ser conscient de les dependències emocionals que es poden
establir. Els usuaris necessiten l’acolliment dels tècnics, però el tècnic ha de ser
conscient que si s’estableix una relació excessivament dependent això perjudicarà
la futura autonomia de l’individu. És aquest qui a poc a poc ha d’anar assumint
responsabilitats envers les decisions preses i saber com actuar si aquestes són
equivocades.

És molt important la privacitat en el moment de la conversa. En funció del tema
que calgui parlar amb l’usuari, cal buscar un espai i un temps en la unitat de
convivència on es pugui parlar amb privacitat amb l’usuari. No pot ser un espai
comú ni un espai de pas: ha de ser una zona on l’individu se senti segur i atès
sense interrupcions. Generalment, a les unitats de convivència hi ha el despatx
de coordinació. A més, si les reunions privades es fan allà cal vetllar perquè la
documentació emmagatzemada no sigui fàcilment accessible per als usuaris, ja
que es faltaria al criteri de confidencialitat.

Amb l’usuari cal dur a terme l’escolta activa, que implica escoltar realment, és
mirar tota la persona, el que diu i el que no diu. Mostrar-li que se l’està escoltant
amb la mirada, amb el cos. També amb la veu: repetint de tant en tant allò que ha
dit per veure si realment s’ha entès el que volia dir. El fet d’escoltar ja alleugereix
el pes que pugui portar. A partir d’aquí ja es pot avançar. No es pretén oferir
consells ni donar solucions, sinó conversar sobre les opcions i ajudar a prendre
decisions, que han de ser les de l’usuari.

5.3 Ocupació del temps lliure

Gaudir del temps lliure és un dret per a totes les persones, tinguin les caracte-
rístiques que tinguin. L’ocupació d’aquest temps provoca benestar i sentiment
d’utilitat, mentre que la desocupació provoca sentiments de tristesa, d’ineficàcia i
estrès. Per això, independentment de l’activitat que s’hagi escollit fer, l’individu
trobarà satisfacció en el fet mateix d’estar ocupat.

En aquesta ocupació del temps lliure cal ajudar l’usuari a organitzar el seu temps
cada dia, a banda de les activitats de feina i obligatòries relacionades amb la cura
personal, la feina o els estudis. No es tracta simplement de fer activitats per tenir
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el temps ocupat. Han de tenir un sentit, un valor per a l’usuari i que contribueixin
al seu benestar. No es tracta només de buscar activitats organitzades, sinó de tenir
la possibilitat de buscar espais i temps per tal que puguin decidir què fer amb el
seu temps. Cada usuari o grup d’usuaris amb què estiguem treballant han de poder
escollir allò que vulguin fer.

L’ocupació d’aquest temps lliure pot aprofitar-se perquè l’usuari dugui una
participació activa en l’entorn, fugint de l’aïllament a la llar, en què
les relacions personals quedarien reduïdes a l’entorn conegut d’usuaris
companys/es i equip tècnic.

Hi ha activitats que es poden realitzar a la llar, a banda de mirar algun programa de
la televisió, com ara la lectura, el maquetisme, la pintura i altres tasques manuals.
Si bé és necessari que la persona disposi d’aquest espai, també és imprescindible
que faci activitats fora de la llar, es relacioni amb altres persones i interactuï amb
la seva comunitat. Les activitats d’oci tenen beneficis per a les persones:

• Proporcionen experiències que contribueixen a la millora del benestar físic
i psicològic i a la millora de l’autoestima, de manera que contribueixen al
desenvolupament personal de l’individu.

• Des del punt de vista social, satisfan les necessitats socioemocionals que
pugui tenir l’individu més enllà de la família.

• Faciliten poder establir relacions amb altres entorns, millorant el desenvo-
lupament de les habilitats socials i la generalització de les ja adquirides.

• Poder escollir l’activitat facilita la sensació de llibertat i de satisfacció
personal.

• Es promociona la independència i la col·laboració amb altres usuaris en cas
que es duguin a terme activitats compartides.

• En el cas d’activitats individuals, es contribueix a crear un oci personalitzat
que afavoreix la presa de decisions.

• Contribueix a recuperar, mantenir, desenvolupar i potenciar habilitats que
reforcen l’autonomia personal.

• Vehicula tensions, impulsa la creativitat i estimula les funcions cognitives.

La tasca del tècnic consistirà a ajudar a decidir quines activitats faran cada dia,
però sense ser directius, sinó pensant en allò que els ve de gust fer i que puguin
decidir el que volen. Cal que l’equip de tècnics:

• Els motivi en la recerca d’activitats.

• Ajudi a buscar aquelles activitats que puguin ser del seu interès.

• Acompanyi en la selecció de les que més els interessen.
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• Contribueixi a la incorporació dels usuaris a l’activitat.

La intervenció es pot estructurar en les fases següents:

1. Potenciar l’activació de la persona. Cal activar la motivació dels usuaris
que no tenen inquietuds en aquest sentit i s’estimen més la comoditat de
no fer res, ni tan sols sortir de casa. En aquests casos, la tasca se centra
principalment a aconseguir que interioritzin els beneficis de fer aquest tipus
d’activitats.

2. Posar al seu abast els recursos disponibles. Serà tasca del professional fer
una recerca dels recursos disponibles: clubs, centres cívics, associacions
culturals, entitats esportives, centres del barri, centres excursionistes, ONG,
etc.

3. Ajudar i orientar la persona usuària en la selecció de les propostes més
adients per a ella, en funció de les seves preferències. En la selecció també
caldrà valorar altres aspectes: capacitats funcionals, proximitat al domicili,
cost econòmic, etc.

4. Facilitar-li l’accés. El professional ajudarà la persona a fer els tràmits si és
necessari, acompanyar-la si escau per facilitar-ne l’adaptació, etc.

El que es pretén és que siguin ells mateixos els que puguin decidir a quines
activitats volen assistir i facin la recerca, en la mesura del que sigui possible o
amb l’ajuda del tècnic, de les opcions que es plantegen en el seu territori. Hi ha
diverses propostes culturals i lúdiques en cada zona. L’objectiu final seria integrar
al màxim els usuaris en la vida de la ciutat o del barri i poder fer ús de tots els
serveis que hi ha.

Algunes propostes d’activitats poden ser:

• Assistència a la biblioteca, participant en el club de lectura. Hi ha pobles on
s’imparteixen tallers de lectura fàcil adreçats a persones amb discapacitat in-
tel·lectual. Així i tot, l’assistència a la biblioteca també té altres avantatges,
com poder assistir a xerrades, consultar els diaris o Internet o participar en
activitats diverses que s’organitzin.

• Anar a la piscina o al gimnàs. També es poden cercar activitats de ball,
esports i/o teatre. Cal tenir en compte si els usuaris propis necessiten algun
tipus d’adaptació en les instal·lacions.

• Participació en les festes majors locals. Poden buscar la informació i
localitzar aquells esdeveniments on volen assistir, consensuant les decisions
amb els companys/es.

• Assistència a exposicions, obres teatrals, cinema, concerts musicals.

• Possibilitat d’assistir a colònies.

• Realització d’excursions d’un dia.
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• Organització de diferents tallers educatius en la mateixa llar: xarxes socials
i Internet, lectoescriptura, dibuix i pintura, taller de premsa i cinema,
musicoteràpia, estimulació cognitiva, maquillatge i perruqueria... Cal tenir
en compte que per fer tallers a la mateixa llar, cal que com a mínim un
dels tècnics es faci responsable del desenvolupament d’aquest i que hi
hagi usuaris interessats a assistir-hi voluntàriament. La temàtica anirà en
funció del que calgui treballar amb els usuaris i del seu interès en les
propostes. Presentar els tallers de forma atractiva i divertida afavorirà la
seva participació.

Cal tenir en compte que, per fer una bona intervenció en l’àmbit del lleure, cal
esbrinar quin maneig previ es feia del temps de lleure i fins a quin punt està
relacionat amb els seus interessos i motivacions. També cal conèixer la capacitat
per gaudir de lleure i espais comunitaris dels usuaris.

També serà necessari conèixer l’entorn proper de la llar pel que fa a centres i
entitats que organitzin activitats que puguin interessar els usuaris, ja que es podran
establir contactes amb elles i generar sinergies que facilitin la integració dels
usuaris a la comunitat.

5.4 Educació afectiva i sexual

L’àmbit afectiu i sexual és també uns altres dels àmbits en els quals l’integrador
social té una important tasca a fer. L’objectiu és promoure una sexualitat saludable
prevenint relacions insatisfactòries, possibles maltractaments o abusos sexuals,
embarassos no desitjats o prevenir l’aparició d’infeccions de transmissió sexual,
especialment en la infància i l’adolescència, així com en col·lectius vulnerables.

En essència, es tracta d’educar en l’acceptació del propi cos i en el respecte
cap a l’altre i cap a les relacions, aprenent sobre la pròpia sexualitat i sent-ne
responsable per tal que es pugui decidir de manera informada i responsable, de
forma autònoma.

Actualment hi ha molta informació que prové dels mitjans de comunicació i de la
xarxa, però en alguns casos és informació poc real. Són distorsions o bé fantasies
que s’allunyen de la realitat, però que aboquen la població cap a pràctiques i
relacions que poden arribar a resultar insatisfactòries, fins i tot perilloses.

La sexualitat és buscar el plaer a través del cos. Aquesta recerca es pot fer sol o
acompanyat. Les sensacions que produeix aquesta recerca són molt satisfactòries,
ja que es fan a través de les carícies i el contacte sexual. La realització de les
pràctiques sexuals es va aprenent a partir de models culturals i socials. Per tant, el
desig i l’orientació sexual es van configurant a mesura que la persona creix, però
la forma de donar-hi resposta és de tipus cultural. En aquest sentit, a mesura que
la persona va desenvolupant-se va apareixent el desig de plaer en sentit ampli.

És en l’adolescència quan es produeixen els canvis físics i hormonals, quan el
desig sexual i afectiu experimenta un major desenvolupament, juntament amb els
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canvis en la pròpia imatge. S’inicia doncs la necessitat d’investigar i experimentar
amb el propi cos i amb el dels altres i d’aprofundir en aquest desig. L’atracció cap
a les persones i la curiositat per la satisfacció sexual es dona en la majoria de nois
i noies. També en aquelles persones que presenten en algun tipus de discapacitat
o diversitat funcional.

Entre els sentiments associats al sexe hi ha el desig, el plaer, l’atracció, l’enamo-
rament i l’amor. En tot cas, la recomanació és parlar obertament del que se sent
i resoldre els possibles dubtes que puguin tenir els usuaris. Cal vetllar perquè les
relacions que es tinguin siguin sanes i estiguin lliures de pressions, amb informació
suficient per poder decidir què i quan volen.

Els camps que cal treballar amb els usuaris en aquest àmbit són:

1. Educació afectiva i sexual per tal de viure una sexualitat saludable i
plaent. Caldrà treballar aspectes com els coneixements del propi cos, la
identificació de pràctiques abusives o conductes inadequades, la diversitat
sexual, els estereotips de gènere, el sexisme i l’homofòbia.

2. Prevenció d’embarassos no desitjats. En aquest sentit, els aspectes que cal
tenir en compte per a l’elecció del mètode anticonceptiu seran:

• freqüència de les relacions,

• eficàcia del mètode,

• efectes secundaris d’alguns mètodes,

• possibilitat d’emprar un mètode anticonceptiu que sigui reversible o
no,

• tenir en compte la cultura o la religió, tot i que cal prioritzar la
protecció de la salut.

3. Prevenció de riscos de malalties i infeccions de transmissió sexual.

4. Planificació familiar. Existeix una estructura assistencial que dona suport
en aquest sentit, ofereixen els serveis per orientar la dona a decidir sobre
la seva fecunditat i la planificació de la seva vida reproductiva. En el cas
d’atendre famílies, el fet de poder decidir en família quants fills es volen
o poden tenir, prenent les mesures adients per tal que sigui desitjat i en el
moment adient, aporta beneficis a la dinàmica familiar.

Entre els beneficis que aporta a les famílies el fet de planificar hi trobem:

• Augmenta el poder de decisió de les dones, contribuint a la seva autonomia.

• Ajuda a establir vincles entre la parella, atès que és una decisió consensuada
i pactada.

• Ajuda a prevenir els riscos associats a l’embaràs (segons l’OMS).

Entre les variables que cal tenir en compte a l’hora de planificar la pròpia família
o descendència hi trobem:
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• l’edat en què es volen tenir aquests fills;

• el temps planificat entre embarassos;

• els recursos que permetran desenvolupar-los amb garanties, tant econòmics
com a la llar (mida de la llar, ajuda de família extensa);

• temps de què es disposa per atendre’ls;

• nombre de fills/es que es volen tenir.

Les variables que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar tallers per tractar aquest
tema són:

• Saber quins dubtes presenten pel que fa a la sexualitat: es pot crear una eina
que permeti esbrinar el grau de coneixement que tenen i els dubtes o les
mancances que presenten.

• Disponibilitat per rebre la informació: cal esbrinar si estan disponibles
i motivats per realitzar la formació. Cal també conèixer l’opinió de les
famílies dels usuaris.

• Establir quines metodologies són més adients per posar en pràctica el taller.

• Definir les temàtiques en què cal aprofundir. Cal concretar quins temes i
fins a quin nivell es vol aprofundir.

Per tal d’oferir tallers en la mateixa llar es pot comptar amb l’ajuda dels serveis de
planificació familiar de la zona, perquè els tallers siguin efectius i específics per
al col·lectiu amb el qual es treballi.

Els adolescents i les persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual
tenen dret a experimentar amb la seva sexualitat, però cal que tinguin informació
de qualitat i verídica. Davant de la curiositat poden buscar fonts alternatives i
perilloses. Molts nois i noies prenen com a referència les webs pornogràfiques,
que donen una idea distorsionada del plaer sexual.

5.5 Les competències del tècnic en integració social

La tasca del tècnic en integració social (TIS) cal que sigui realitzada de manera que
els subjectes se sentin vinculats a aquest tècnic. Les actuacions seran més efectives
si es promou la participació activa dels usuaris. Oferir informació, motivar, ajustar
les intervencions als objectius particulars de les persones, mostrar els avenços
que assoleixen i oferir contextos en els quals els usuaris puguin mostrar les seves
opinions i expectatives de canvi poden ajudar a aconseguir una implicació activa
i efectiva en els processos.

Per tal d’assolir aquestes pautes com a pròpies en el funcionament de la llar, el
tècnic d’integració ha de ser una persona reflexiva i proactiva. D’una banda, per
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analitzar les pròpies actuacions, i de l’altra, per ser capaç de resoldre les possibles
contingències que es puguin donar en el dia a dia de la llar. Els errors que s’han
d’evitar són:

• Mostrar-se impacient.

• Mostrar-se poc respectuós.

• Exigir més del que l’usuari pot fer.

• Parlar per parlar. El diàleg amb l’objectiu d’intervenir ha de ser una prioritat.
Intervenir és tenir clar l’objectiu de treball i tenir-lo present en cada conversa,
sigui informal o formal.

• No assumir responsabilitats davant la tasca d’ajuda.

• No ser ferm pel que fa als límits que cal establir amb l’usuari. La manca de
límits produeix inseguretat i neguit en l’individu.

• Jutjar. L’acompanyament no ha d’implicar fer judicis.

5.5.1 Competències emocionals

Per tal d’aconseguir l’equilibri entre funcions i apropament personal, caldrà que
posi en marxa una sèrie d’habilitats de relació interpersonal i també les pròpies
que estan lligades amb la reflexió personal i l’autoconeixement emocional. Les
primeres aniran lligades al saber fer amb els usuaris i els entorns en què intervin-
gui; en definitiva, a les seves habilitats socials. Les segones estan relacionades
amb la capacitat del tècnic d’autoregulació emocional i amb l’autoobservació de
la tasca que estigui fent. Cada tècnic ha de trobar la seva manera d’anar revisant
les intervencions que estigui realitzant. Cap de les actuacions que faci han d’estar
descontextualitzades, sinó que han de ser fruit d’un treball constant i responsable.

En conjunt, les competències que ha de tenir el tècnic són:

• Professionals: relacionades amb el saber fer (tècniques i habilitats)

• Personals: relacionades amb les seves pròpies habilitats i capacitats d’anà-
lisi, reflexió i adequació de conductes.

• Emocionals: lligades al propi equilibri personal, a saber reconèixer les
pròpies emocions i les dels altres i saber-les gestionar.

Més concretament, si prenem com a referència el model pentagonal de Rafel
Bisquerra, hi ha cinc competències emocionals associades a la intel·ligència
emocional. A continuació les relacionem amb la tasca de l’integrador a les llars i
les unitats de convivència:
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• Consciència emocional: conèixer les pròpies emocions i saber-les reconèi-
xer, en un mateix i en els altres. Si les traslladem a la feina de l’integrador,
aquesta habilitat és necessària, perquè serà la base de les intervencions. Cal
saber reconèixer les emocions dels usuaris i dels companys amb els quals es
treballa en equip. Això facilita les relacions, ja que s’arribaran a comprendre
les pròpies emocions amb referència a la situació en què es trobin i també
ajudaran a comprendre l’altre i com actuar-hi. No és cap procés terapèutic,
però sí que estem parlant d’un suport de persona a persona.

• Regulació emocional: aquestes estratègies inclouen l’afrontament de situa-
cions i emocions difícils, juntament amb l’expressió adequada d’allò que se
sent en cada moment. De vegades, els usuaris necessiten suport en aquest
sentit, ja que les mancances i situacions de necessitat viscudes poden fer que
la seva expressió no sigui adequada a l’entorn en què es viu. De fet, aquesta
manca de regulació pot fer que la convivència a la unitat de convivència
sigui dificultosa. Per això, els tècnics han de ser capaços de poder gestionar
adequadament els seus impulsos, ja que la prioritat de la tasca és ajudar
l’altre. Una consideració que cal fer en aquest punt és que per tal de poder
oferir ajuda, el tècnic ha de tenir recursos que li permetin dur a terme
aquesta autogestió. Cada persona ha de trobar la manera de regular les seves
emocions a partir d’experiències que li aportin benestar. Alguns experts
recomanen practicar exercici, d’altres practicar ioga i d’altres fer sortides a
la muntanya. En funció de les característiques de l’individu, caldrà escollir
aquella que més s’ajusti al seu ritme de vida o gustos personals. El que
cal tenir en compte és que per ajudar l’altre, un mateix ha de ser conscient
que cal que es cuidi i busqui sortida a aquelles frustracions o reptes que es
plantegen cada dia. Això generarà moments de qualitat que contrarestaran
moments difícils.

• Autonomia emocional: les competències relacionades amb l’autonomia
emocional tenen a veure amb l’autoestima i l’autoeficàcia en les relacions
personals, entre altres aspectes. Amb referència al paper de l’integrador
social, és necessari que hi hagi una motivació intrínseca pel que fa a la tasca
per actuar davant de situacions complexes. En les unitats de convivència hi
trobarem diferents perfils, diferents vivències. Si les expectatives d’eficàcia
i la confiança en un mateix del tècnic són elevades, és probable que hi hagi
més èxit en les seves intervencions, atès que presentarà més voluntat per
resoldre-les. De vegades, la realitat no és tan ideal com s’esperaria, de
vegades els canvis no són tan immediats o, fins i tot, els usuaris no estan
preparats per a les intervencions en el moment en què es realitzen. Cal
acceptar aquestes situacions i seguir buscant la manera d’aproximar-se a
l’altre, tenir la voluntat de buscar alternatives i seguir endavant. Es tracta
d’anar treballant dia a dia.

• Competència social: són les conformades per les habilitats socials. Con-
cretament, entre les habilitats que ha de tenir un tècnic d’integració so-
cial destaquen les seves habilitats socials, ja que que la seva funció està
relacionada amb la relació amb els altres. La forma com es posaran
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en pràctica aquestes habilitats de comunicació ha d’estar subjecta a unes
intencionalitats i objectius, emmarcades en uns supòsits teòrics, i també cal
aplicar-les mitjançant les tècniques adients.

• Habilitats de vida per al benestar: aquestes inclouen la presa de decisions
i buscar objectius, entre altres aspectes. Cal que els tècnics hi aprofundeixin,
perquè facilitaran que es puguin plantejar amb els usuaris.

Així doncs, hi ha diverses habilitats que intervenen en l’àmbit del suport emocio-
nal, per donar caliu i ànims a les persones que s’atenen, però també per oferir una
via per tal que arribin a desenvolupar la seva pròpia autonomia. Es tracta doncs,
d’acompanyar, escoltar i respectar l’altre.

5.5.2 Tècniques per afavorir la relació amb els usuaris

Una comunicació adequada amb qui convivim i ens relacionem és la base d’unes
bones relacions humanes i professionals. Existeixen algunes tècniques que cal fer
servir de manera apropiada:

1. L’empatia: és la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre. No es tracta
de pensar o sentir igual que l’altra persona, o estar-hi d’acord, sinó que
consisteix a comprendre-la i manifestar-li que s’entén com se sent, i que es
respecten els seus sentiments i raons. Ens pot ajudar a empatitzar escoltar
sense prejudicis i ser tolerant i pacient. L’empatia és important en totes
les nostres intervencions, però especialment en el període d’acollida i en
situacions de crisi.

2. L’escolta activa: és el principi més important i difícil del procés de la
comunicació, saber escoltar. Significa escoltar i entendre la comunicació.
Moltes vegades es confonen sentir i escoltar. Sentir és percebre el so, però
escoltar suposa entendre, comprendre i donar sentit a allò que escoltem.
És mostrar que estem entenent, verificant d’aquesta manera com s’està
sentint l’altra persona en aquell moment. Vol dir, doncs, fer un esforç per
comprendre allò que la persona diu i allò que significa per a ella.

3. L’assertivitat: suposa ser capaç de defensar els propis drets, així com
expressar opinions i sentiments de manera adequada, sense vulnerar els
drets de l’altre. Una conducta assertiva es caracteritza per respectar els
altres i respectar-se a un mateix, respectar les idees de forma directa i tenir
sentiments de seguretat.


