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1. Presentació  

Des de fa més de quinze anys, els serveis socials s’han coordinat amb les escoles per 
aquelles situacions d’infància que presentaven algun indicador social de risc i que era motiu 
de preocupació, tant pels propis centres, com pels professionals de serveis socials.
Les comissions socials han anat funcionant de manera periòdica i la seva actuació es va 
emmarcar en un protocol de coordinació de serveis socials amb els centres educatius 
realitzat al setembre de l’any 2005. De forma general, trimestralment, l’educador de 
referència del menor assisteix a la comissió social corresponent al centre educatiu del 
mateix, tenint en compte la distribució i organització territorial de l’equip de serveis socials.
El 4 de juliol del 2012 es va dur a terme la primera Jornada de serveis socials, educació i 
salut, que va aplegar més de 50 professionals dels diversos àmbits preocupats per la infància 
i el seu bon desenvolupament. Els objectius bàsics de la jornada eren:

- la revisió i millora de la coordinació actual dels diferents agents de la xarxa
- conèixer millor les funcions i límits dels diferents serveis, 
- reflexionar conjuntament sobre els aspectes que cal millorar del treball conjunt
- i fer propostes de millora.

D’aquestes jornades va sortir un document amb més de 90 propostes de millora, el qual es 
va treballar durant tot el 2013 a partir d’un grup motor, format per representants dels 
centres educatius, EAP, pediatria i serveis socials, amb el suport de l’Àrea de serveis 
personals, a través de la seva responsable i de la tècnica d’educació.
Fruit del treball del darrer any, es sintetitza el document de propostes, se’n fa una 
priorització i s’emmarca en diversos àmbits, polític, directiu i operatiu.
És en aquest moment quan, a través del suport tècnic que ens ofereix la Diputació de 
Barcelona, es fa demanda per la construcció de la xarxa local d’infància de Manlleu, per 
donar una resposta articulada i institucional a les propostes sorgides de la tasca duta a 
terme, i com una proposta de millora en la nostra organització.

2. Justificació  

La constitució d’una xarxa local d’infància i adolescència es justifica en funció de:

2.1. El marc legal existent

De forma més directa, són dues les lleis que emmarquen el treball conjunt entre 
professionals en l’àmbit de la infància i l’adolescència i dels serveis socials, tot una 
metodologia de treball coordinat entre els diferents serveis participants.

D’una banda la Llei 14/2010, de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència posiciona la competència sobre situacions de risc en l’àmbit local (art.99 i 
art.102) i obliga a la coordinació entre professionals; en aquest sentit es poden referenciar 
els articles següents:
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Art. 24. Actuació de les administracions públiques
24.2. Les administracions implicades han de col·laborar i actuar coordinadament. 
Especialment en matèria de protecció dels infants i els adolescents, els serveis públics estan 
obligats a facilitar la informació requerida pel departament competent en matèria de 
protecció dels infants i els adolescents a fi de valorar quina és la situació de l’infant o 
l’adolescent, i a portar a terme les actuacions de col·laboració necessàries per a protegir-
los.(...)

Art. 26.Taules territorials d’infància
26.1. Les taules territorials d’infància són òrgans col·legiats que es constitueixen per 
coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les 
diverses administracions i institucions implicades. (...)

Les taules d’infància tenen com funció la coordinació de tots els agents implicats per 
potenciar el treball en xarxa de tots els professionals que treballen en temes d’infància.

Art.100. Deure de comunicació, intervenció i denúncia
100.3. Tots els professionals, especialment els professionals de la salut, dels serveis socials i 
de l’educació, han d’intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement de la situació de 
risc o de desemparament en què es troba un infant o adolescent, d’acord amb els protocols 
específics i en col·laboració i coordinació amb l’òrgan de la Generalitat competent en matèria 
de protecció dels infants i els adolescents. Aquesta obligació inclou la de facilitar la 
informació i la documentació que calgui per a valorar la situació de l’infant o l’adolescent.

D’altra banda, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials també emmarca el treball 
col·laboratiu entre diferents professionals en l’atenció a les persones. En aquest sentit, es 
pot destacar:

Art.5. Principis rectors del sistema públic de serveis socials
5. k) Coordinació: el sistema de serveis social s’ha de fonamentar en l’actuació coordinada 
entre els diversos sistemes de benestar socials, que inclouen l’educació, la salut, les 
pensions, el treball i l’habitatge, entre les administracions públiques i entre aquestes i la 
societat civil organitzada, amb la finalitat d’establir actuacions coherents i programes 
d’actuació conjunts.

Article 26 Criteris d’intervenció
26.3 (...) El professional de referència té les funcions de vetllar per la globalitat de les 
intervencions i per la coordinació entre els equips professionals i per la coordinació entre els
equips professionals de serveis socials i les altres xarxes de benestar social, afavorir la presa 
de decisions i agilitar-les.



2.2. Les necessitats específiques del territori

Breu història dels motius pels quals necessitem la creació d’una xarxa:

·   Augment significatiu de la població atesa per Serveis Socials, així com la major 
precarietat en les situacions detectades

·  Increment notable de situacions de risc en infància: la crisi actual està afectant en el 
desenvolupament dels menors en el moment que la seva família no li pot oferir les 
seves necessitats més bàsiques (salut, alimentació i habitatge)

·   Augment considerable de demandes d’atenció per part dels centres educatius i de les 
famílies. La creació d’un nou institut i demandes de les llars d’infants

·   Optimització dels recursos personals i del temps així com  de la millora de la 
comunicació; necessitat d’un procés de millora en el model que volem de les 
comissions socials 

·   Les noves realitats familiars: famílies monoparentals, reconstituïdes, etc estan 
introduint noves realitats que generen nous reptes en les intervencions

2.3. La definició i principis del treball en xarxa 

La xarxa municipal d’infància és un espai de coordinació on participen els diferents serveis 
implicats en l’atenció dels menors. Treballar en xarxa vol dir pensar, comunicar-nos i actuar 
conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços, relacionant les 
nostres accions.

La xarxa no és una finalitat, sinó un mitjà per a aconseguir els nostres objectius comuns i, 
per això, permet una adequació sempre que sigui necessari.

a) Què és treballar en xarxa?

La gestió en xarxa és una de les respostes a la fragmentació i a l’especialització del sector 
públic. Mitjançant la cooperació horitzontal i una gestió activa es poden assolir millors 
impactes socials en situacions que requereixen solucions integrades, on hi ha, a més, una 
dependència en relació amb recursos d’altres. Les xarxes són especialment útils per la gestió 
de problemes complexos.
(Rittel i Webber 1973).

Definició (Provan i Kenis 2007):
 “Grups de tres o més organitzacions, legalment autònomes, que treballen 
conjuntament per assolir no només els seus propis objectius, sinó també objectius 
col·lectius”.
 Les xarxes són alhora formes organitzatives i eines de gestió per assolir una finalitat.
 Les xarxes són continents que proveeixen d’uns continguts (productes) per assolir un 
impacte (l’objectiu d’una política pública).
 Les xarxes són un intent d’agrupar actors que són interdependents, per cercar 
conjuntament solucions.
 El punt de partida és adonar-se que molts problemes de l’agenda pública només es 
poden abordar en tota la seva extensió si es té en compte la interdependència que es 
genera entre diversos agents i organitzacions.



 914

Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

Unitat / Àrea

Negociat benestar social
NCE  

Codi de verificació

²3O2H24343H376I0E18LF9»
²3O2H24343H376I0E18LF9»

3O2H24343H376I0E18LF

Document

ABSYI0AH
Expedient

ABS/62/2014

b) Per què treballar en xarxa?

La constitució de les Xarxes d’Infància es fonamenta en un seguit de criteris de treball: 

- Ser eficients en els recursos i el temps dedicat. La metodologia de treball ha de 
vetllar per l’aprofitament del temps dels i les professionals de la Xarxa. Això comporta 
ser operatius i utilitzar els canals adients per obtenir els objectius desitjats, no 
malbaratant recursos ni temps. I fent propostes orientades a l’acció.

- Afavorir la reflexió informada. Per poder participar en el procés i enriquir-se, el 
primer pas necessari és compartir la informació i fer-la entenedora i accessible per a 
tothom, tant a l’hora d’explicar el projecte com a l’hora de definir els documents i 
circuits resultants.

- Aprofitar les sinèrgies de treball conjunt. No partim de zero, els i les 
professionals vinculats a la infància ja tenen unes dinàmiques, experiències i 
coneixements que han d’aprofitar-se en el desenvolupament d’elaboració del Protocol 
i desenvolupament de la Xarxa.

- Donar presència als agents que ja estan treballant en l’àmbit de la infància 
al territori. A Manlleu ja hi ha uns referents tècnics dintre de cada àmbit que estan 
liderant el treball amb la infància dintre del seu àmbit de treball (salut, educació, 
serveis socials, cossos de seguretat). Per tant, aquest procés ha de comptar amb ells 
i ajudar a consolidar el seu paper en el treball en xarxa.

- Donar utilitat al procés. En últim terme, la nostra tasca té sentit en la mesura que 
és útil i millora el servei que s’ofereix, no només pel resultat final del procés, sinó
també pels elements positius que comporta el seu procés d’elaboració.

2.4. Àmbit d’intervenció

La Xarxa d’atenció a la infància a Manlleu vol donar cabuda a les situacions globals per la 
millora del benestar de la infància, potenciant accions preventives, així com atendre aquelles 
situacions de risc  que necessitin una intervenció social, sempre emmarcat en el treball 
conjunt de serveis socials , educació i sanitat.



3. Objectius

A) Millorar la qualitat de l’atenció que han de rebre els infants i adolescents 

En aquest cas els infants i adolescents es mereixen que l’atenció rebuda per part de les 
institucions sigui el més  coordinada i àgil possible, millora que veiem factible amb la creació 
d’una xarxa de professionals.

B) Millorar la qualitat d’intervenció dels serveis implicats.

La xarxa ha de servir com a plataforma de comunicació i transmissió d’informació i dades de 
manera ràpida, flexible entre els diferents serveis i professionals, amb la intenció d’evitar 
disfuncions, duplicacions, interferències i conflictes, així com pèrdues de temps motivades 
pel desconeixement de qui ha de intervenir, a qui s’hauria de trucar, qui fa què, cóm s’hauria 
de fer, etc.. (és a dir les funcions concretes de cada servei). També servirà perquè quan un 
professional detecti alguna situació dins del seu servei pugui transmetre-ho a la resta de 
serveis i evitar la pèrdua de informacions i dades.
De la mateixa manera, ha de servir com a espai de suport i transmissió de coneixements i 
eines entre els diferents professionals, un espai de millora mitjançant l’intercanvi de 
coneixements.

C) Incrementar els coneixements i competències dels professionals

Aquesta xarxa hauria de convertir-se en un espai de reflexió, posada en comú, debat i 
intercanvi relacionats amb les diverses situacions de risc que es puguin donar amb els 
infants al nostre poble.

D) Reduir situacions considerades de risc per la infància i adolescència.

La prevenció ha de ser un element bàsic en la planificació i implementació d’estratègies 
d’intervenció en qualsevol àmbit de treball de totes les institucions implicades dels diferents 
camps i vessants. Tot i la dificultat sempre hem de tenir entre els nostres objectius evitar 
l’aparició del risc, com a estratègia bàsica de intervenció.

E) Millorar la coordinació entre serveis mitjançant el disseny de protocols comuns de 

intervenció.

L’elaboració de protocols comuns permet el treball coordinat, ordenat i pautat, fets que 
repercuteixen en una optimització de recursos,  permetent millorar la coordinació entre 
serveis per una millora de l’atenció a la Infància i Adolescència en risc del municipi. 

4. Organització i estructura de la xarxa

L’organització de la xarxa local d’infància i adolescència respon a diferents nivells d’actuació 
segons les funcions que tenen encomanades cadascun dels espais en què es divideix. Els 
espais de treball amb què compta la xarxa són: 

 El comitè directiu
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 El grup motor
 El plenari
 Els grups de treball

4.1. El comitè directiu

Està format pels responsables polítics municipals i els responsables tècnics territorials, que 

es concreten en:

 Alcalde/alcaldessa

 Regidor/a de Serveis Socials

 Regidor/a d’Educació

 Regidor/a de Seguretat Ciutadana

 Regidor/a de Salut Pública

 Representant Departament de Salut - Director del CAP

 Representant Departament d’Interior – Cap Mossos

 Representant Departament d’Educació – Inspecció d’ensenyament

 Representant Departament de Benestar i Família

 Representant EAIA

 Directora de Benestar Social, 

 Directora de l’Àrea de Serveis Personals

 Els directors/es dels centres educatius

 Inspector en Cap de la Policia Local

 1 persona membre del Grup Motor (el grup motor decidirà quin dels directors fa de 

portaveu del grup motor en aquest comitè) 

 Representant Departament de Salut Mental Infantil i Juvenil

Les seves funcions són: 

- Promoure i validar les línies estratègiques de la xarxa. 

- Garantir la transmissió dels compromisos de les organitzacions per assegurar la 

implicació en totes les fases del desenvolupament de la xarxa.

- Presidir el Plenari de la Xarxa.

El comitè directiu es reunirà, com a mínim de dos cops l’any, al principi i final de curs 

(setembre i juny). 

El comitè directiu, si ho considera necessari, podrà convidar a les seves sessions a 

representants dels grups de treballs per a que presentin els continguts de la seva tasca.



4.2. El grup motor

Format pels responsables tècnics municipals i altres tècnics territorials:

 Tècnic/a d’Educació

 Directors/es Centres Educatius

 2 educadors dels Serveis Socials Bàsics

 Representant de l’EAP

 Treballadora social del CSMIJ

 Treballadora social de pediatria

Al grup motor podran participar també altres persones membres de la xarxa local, en funció 

dels temes que es vulguin treballar. A més, si és necessari, també podran assistir-hi altres 

persones expertes no membres de la xarxa local.

Tant la directora de Benestar social com la Directora de l’Àrea de Serveis Personals 

assistiran a una reunió trimestral  amb el grup motor per tal de recollir les seves demandes i 

treballar en l’articulació de les diferents propostes d’actuació.

Les seves funcions són: 

- Proposar i liderar el pla de treball anual de la xarxa local

- Convocar i preparar les sessions ordinàries i extraordinàries de la xarxa local

- Coordinar i donar suport tècnic a la gestió i les accions de les Comissions de Treball

- Avaluar el procés i l’impacte de la xarxa.

El grup motor es reunirà un cop al mes.

4.3. El plenari   

Està format per tots els agents implicats en l’àmbit de la infància i l’adolescència a nivell 

local i es concreta amb representants de:

 Centres educatius:

o Escola Quatre Vents

o Escola Casals Gràcia

o Escola El Carme Vedruna Manlleu

o Escola Puig Agut

o Escola Pompeu Fabra

o La Salle

o IES Antoni Pous i Argila

o Secció Institut La Teularia

o Escola bressol municipal Colors

o Escola bressol municipal Els Picarols

o EAP

 Regidories Municipals: Benestar Social (tot l’equip tècnic EBASP i direcció de 

l’Àrea i regidor/a) i Educació (Regidor/a ,Cap d’educació i tècnica)
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 Policia local (regidor/a i Inspector en Cap i agents que es consideri)

 Mossos d’Esquadra

 Serveis de salut: Pediatria CAP

o CSMIJ

o CDIAP

 EAIA 

 1 representant de la taula comarcal d’infància (quan estigui en funcionament), 

 Directora de l’Àrea de Serveis Personals

 Educadors del Centre Obert. 

Les seves funcions són:

- Analitzar la realitat local i l’evolució de les necessitats de la infància i l’adolescència.

- Unificar esforços per l’abordatge integral de les situacions de risc dels infants.

- Informar, debatre i fer propostes estratègiques i d’actuació adreçades al grup motor i 

als grups de treball.

- Ratificar els plans de treball i l’avaluació dels mateixos.

El plenari es reunirà en una jornada de treball bianual.

4.4. Els grups de treball

En funció de les línies prioritàries d’acció, derivades de l’anàlisi de les necessitats 

socioeducatives del municipi, es promouran diferents grups de treball o comissions.  Aquests 

volen abastar, segons els seus objectius de treball i els agents implicats, els diversos àmbits 

que es consideren bàsics en l’atenció integral a la infància i a l’adolescència: l’escola, la 

família i l’entorn. 

Les funcions dels grups de treball són: 

- Desenvolupar la tasca encomanada pel ple o pel grup motor.

- Fer propostes d’adaptació a la realitat particular.

- Informar i coordinar-se amb el grup motor pel desenvolupament de les accions de la 

xarxa local.

- Programar i avaluar els projectes que li siguin propis. 

Els diversos grups de treball estaran integrats per membres del plenari en funció dels seus 
objectius i tasques. Les reunions que portin a terme els diferents grups de treball es regiran 
per l’ordre del dia previst i enviat prèviament. Es vetllarà perquè en cada reunió es respecti 



l’ordre del dia establert, incorporant sempre un punt obert que permeti aportar aquelles 
novetats que els membres del grup considerin oportunes i que, cas que sigui necessari, 
generaran una posterior convocatòria extraordinària. D’aquests aspectes de tramitació 
administrativa i secretaria se n’encarregarà el/la coordinadora de cada grup de treball. Les 
persones coordinadores dels grups de treball estaran integrats al grup motor.

Pels grups de treball es preveu un ritme de treball mensual, aproximadament. 
Es preveu organitzar els àmbits de treball següents, amb referents estables, dels quals 
sortiran els grups de treball:

 ÀMBIT DE TREBALL SOBRE ACCIÓ COMUNITÀRIA

El seu àmbit d’actuació se centraria en com millorar el traspàs d’informació entre membres 
de la xarxa (blogs, programes programaris específics...) la formació dels membres, el treball 
amb les famílies, la prevenció, millora de gestió de beques (llibres i menjador), com fer 
accions preventives des de les entitats o activitats extra escolars, seguiment protocol 
d’absentisme escolar...

 ÀMBIT DE TREBALL SOBRE SITUACIONS DE RISC

El seu àmbit d’actuació se centraria en com millorar la tasca de les comissions socials i altres 
espais on es faci detecció, intervenció i valoració de les situacions de risc en la infància i 
l’adolescència descrites en la llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i 
l’adolescència.


