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1. Presentació  

 

El Consorci d’Acció Social d’Osona va organitzar el passat 1 d’abril una jornada 

participativa amb tots els i les professionals de l’organització. La voluntat era generar 

un espai de trobada on poder reflexionar conjuntament entorn els principals reptes i 

línies de treball del Consorci. 

 

En concret, els objectius de la trobada eren: 

 

 Aportar informació amb relació al Consorci i la seva acció, per incidir en la 

consciència de tot el personal dels projectes actuals i de futur de cada àrea. 

 Fer partícip a tot el personal en els reptes de futur per àrees, d’acord amb els 

objectius plantejats per l’any 2022.  

 

La jornada es va estructurar d’acord amb els objectius establerts de la següent 

manera: 

 

 

9.00h Arribada des i les participants: dinàmica de benvinguda  

9.30h Benvinguda i presentació institucional a càrrec de Toni Mas, regidor de 

Cultura de Roda de Ter i Rafa Cuenca, President del Consorci Osona de Serveis 

Socials 

9.40h Presentació dels objectius del Consorci d’Acció Social a càrrec de Silvia 

Madrid  

10.10h Xerrada de context a càrrec de Maria Batet  

10.40h Treball en grups  

11.10h Dinàmica de pol·linització 

11.30h Pausa - cafè 

12.00h Treball en grups  

12.45h Plenari de presentació de conclusions 

13.15h Dinàmica de tancament i valoració 
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2. Metodologia de treball 

 
La sessió de treball es va estructurar a partir de 6 taules de treball, cadascuna de les 

quals es va centrar en treballar uns objectius concrets.  

 

- Taula 1: Serveis Socials Bàsics 

- Taula 2: Infància, Adolescència i Família 

- Taula 3: Igualtat de Gènere i LGTBI 

- Taula 4: Acció Comunitària i Inclusió Social 

- Taula 5: SAED, Promoció a l’Autonomia i Envelliment actiu 

- Taula 6: Àrea de Gestió Administrativa 

 

Els i les participants es van distribuir en les diferents Taules i el treball es va organitzar 

en diferents moments: 

 

 Un primer moment per identificar els principals reptes que plantejava treballar 

els esmentats objectius.  

 Un segon moment per identificar possibles idees d’accions per donar-hi 

resposta. 

 Tot seguit es va organitzar una dinàmica de “pol·linització” mitjançant la qual 

els participants van poder voltar per les diferents taules i enriquir amb els seus 

comentaris i suggeriments les idees inicials de cada Taula. 

 Finalment cadascuna de les Taules va concretar unes propostes d’actuació 

finals, partint de les idees inicials i tenint en compte els suggeriments aportats 

durant la fase de pol·linització. 
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Imatges del treball en grups 
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3. Síntesi de resultats 

 
En aquest apartat recollim la síntesi de resultats de les diferents taules. 
 
Taula 1: Serveis Socials Bàsics 

Objectius de treball: 

 Definir l’acollida en SBAS i treballar en una possible implementació territorial. 

 Repensar els models d’intervenció centrada en la persona: grupal, comunitari  

i en xarxa. 

 

Principals reptes i primeres idees 

1- Per definir l’acollida al ciutadà 
 Necessitat d’unificar criteris. Com fer-ho: 

o Establint circuits (de com fer-ho). 
o Fent protocols (de com fer-ho). 
o Disposant d’instruments (per 

poder-ho fer). Disposar d’un guió 
que doni pautes per fer l’acollida. 

 Definir com fer les derivacions. Existeix 
una gran dispersió territorial, que 
provoca: itinerància, espais físics diversos 
i ús d’instruments virtuals. 

 Necessitat de realitzar un bon cribatge de 
les persones ateses. Això implica un 
treball a nivell: 

o Tècnic 
o Administratiu 

Han d’estar ben coordinats 
2- Models d’intervenció centrats en la persona 

La intervenció pot ser: 
 Individual i grupal 
Per fer-ho es requereix fer una detecció de 
necessitats de manera transversal: 

o Realitzar una priorització (definir 
què volem treballar) 

o Adaptabilitat territorial (necessitat 
d’adaptar-se al context territorial) 

o Treball compartit i integració dels 
projectes/serveis/professionals 
(transversalitat organitzativa) 

o Fent formació sobre noves 
tendències. 

 Com ho podem fer? 
o Reorganització del temps 

/agenda dels i les professionals 
o Recull catàleg: serveis i 

professionals adients per atendre 
les necessitats de les persones 

o Presència al territori (proximitat) 
o Compromís institucional i 

professional: organització i 
professionals adients per fer front 
a les necessitats de les persones 
ateses. 
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Propostes d’acció: 

1- Implementar un nou model d’acollida 

 Recopilar les diferents experiències i parlar 
amb els agents del territori per tal de fer una 
bona definició de necessitats. 
 

 Establir un bon sistema de cribatge per 
després poder canalitzar cap a una acollida 
individual o grupal. 

 
 Aportar eines de formació, instruments, 

millorar el coneixement de la xarxa (els 
recursos existents al territori), definir les 
competències i establir circuits i procediments 
de treball. 

 
 Concretar un sistema d’acollida itinerant que 

combini els espais presencials, virtuals i 
telefònics diferenciant què ha de fer el 
tècnic/a i l’administratiu/va en cada cas i 
circumnstància. 
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Taula 2: Infància, Adolescència i Família 

Objectius de treball: 

 Incorporar el treball grupal compartit amb altres serveis en la nostra dinàmica 

d’intervenció professional. 

 Potenciar i treballar la participació de les famílies i els infants. 

 

Principals reptes i primeres idees 

1- Incorporar el treball grupal compartit 

 Necessitat de tenir una bona connexió 
entre serveis vinculats a la infància 

 Identificar la xarxa, recursos,... vinculats a 
la infància i les famílies 

 Conèixer els diferents programes, 
projectes i professionals que els 
desenvolupen. 

 Fer una bona difusió dels programes per 
donar-los a conèixer. 

 Necessitat d’un lideratge transversal amb 
figures concretes que facin de pont entre 
recursos i serveis. 

 Necessitat d’identificar els objectius del 
treball grupal. 

 Necessitat d’identificar els destinataris-
usuaris. 

 Definir línies d’actuació i concretar 
accions. 

 
2- Potenciar i treballar amb les famílies i els 
infants 

 Cal definir la finalitat de l’objectiu de 
treballar amb les famílies. 

 Cal definir els espais de participació 
existents i necessaris. 

 Cal definir el grau de participació de les 
famílies i els infants. 

 Definir el grau d’implicació de les famílies. 
 Elaborar el pla d’intervenció. 
 Definir i concretar la participació de les 

famílies en els nostres plans de treball 
 Necessitat d’escoltar a les famílies. 
 Tenir present el dret de participació i 

avaluació de les famílies i treballar per 
fer-lo efectiu. 
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Propostes d’acció: 

1- Impulsar una proposta de treball grupal 

 Definir els objectius d’aquest treball 
grupal, així com identificar els possibles 
usuaris. Les línies d’actuació d’aquest 
treball cal establir-les a partir d’un 
lideratge transversal que: 

o Defineixi clarament les funcions. 
o Estableixi figures pont. 
o Treballi amb grups oberts i grups 

tancats. 
o Estableixi prioritats de necessitats 

i prioritat de grups. 
o Vetlli per l’avaluació. 

 
2- Facilitar el dret a la participació de les 
famílies 
 

 Generant píndoles d’intercanvi 
d’experiències. 

 Definint plans de treball i donant veu a 
infants, adolescents i famílies. 

 Definint projectes i serveis amb la seva 
participació en el disseny, la 
implementació i l’avaluació d’aquests 
projectes i serveis. 
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Taula 3:  Igualtat de Gènere i LGTBI 

Objectius de treball: 

 Difondre i donar a conèixer l’oficina tècnica d’igualtat de gènere i LGTBI 

(OTIG) i els dos serveis a la comarca amb una imatge pròpia (si es resol una 

bona difusió en el marc d’oficina i serveis i si també s’ha de fer específica per 

cada un dels serveis SIAD i SAI). 

 Incorporar la perspectiva de gènere i LGBT tenint en compte la 

interseccionalitat en cada una de les àrees i departaments del COSS. 

 Elaborar el 2022 el pla d’igualtat intern del COSS. 

 

Principals reptes i primeres idees 

1- Difondre i donar a conèixer l’oficina tècnica 
d’igualtat de gènere i LGTBI (OTIG) 

 Necessitat d’arribar a tots els serveis i a 
la població en general. 

 Fer una campanya de comunicació amb 
un logo i mitjans de comunicació (xarxes 
socials, notes de premsa, cartells, tríptics, 
presentacions dels serveis,...) . 

 Necessitat de disposar d’un tècnic/a de 
comunicació per fer les tasques de 
comunicació. 

 
2- Incorporar la perspectiva de gènere i LGBT 

 Necessitat de fer formació “obligada” per 
traslladar conceptes bàsics. 

 Necessitat d’elaborar i disposar de 
manuals. 

 Donar una raó de ser a la perspectiva de 
gènere i LGTBI. 

 

3- Elaborar el 2022 el pla d’igualtat intern del 
COSS. 

 Elaborar el pla amb transparència i 
informació en el procés de participació. 
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Propostes d’acció: 

1- Difondre i donar a conèixer l’oficina tècnica 
d’igualtat de gènere i LGTBI (OTIG) 

 Dissenyar una campanya de 
comunicació que doni a conèixer la 
OTIG. 
o Aquesta campanya ha de comptar 

amb un logotip propi i definir una 
estratègia comunicativa aprofitant 
diferents mitjans, com ara: les 
xarxes socials, les notes de premsa, 
cartells, tríptics, etc. 

o Aquesta campanya l’hauria de 
desenvolupar un tècnic/a de 
comunicació. 

2- Incorporar la perspectiva de gènere i LGBT 
 In- Formació. Impulsar un programa 

d’informació i formació des d’una 
perspectiva interseccional. 
o Es poden compartir experiències i 

organitzar tallers participatius als 
municipis així com elaborar un 
decàleg o pautes de treball. 

o Per fer-ho cal el lideratge i 
responsabilitat dels caps d’àrea. 

o Cal realitzar una supervisió 
continuada. 

 
3- Elaborar el 2022 el pla d’igualtat intern del 
COSS 

 Participació. Participar en el procés 
d’elaboració del Pla, facilitant informació, 
amb col·laboració i amb transparència. 
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Taula 4: Acció Comunitària i Inclusió Social 

Objectius de treball: 

 Fomentar el treball grupal i la interacció amb la comunitat i/o altres projectes. 

Accions concretes per assolir els objectius: 

 Crear un espai transversal on hi participin tots els projectes i serveis del 

COSS. 

 Visibilitzar i donar a conèixer els projectes i actuacions a tota la població/ a la 

comunitat. 

 

Principals reptes i primeres idees 

1- Fomentar el treball grupal i la interacció 
amb la comunitat 

 Aprofitar els talents, les potencialitats i la 
motivació dels professionals propis. Cal 
pol·linitzar-nos i aprendre mútuament. 
 

2- Crear un espai transversal 
 Accions concretes transversals 

o Internes COSS: 
 Generar i disposar d’espais per 

parar i reflexionar. 
 Aprofitar les sessions i la 

dinàmica de reunions territorials. 
 L’objectiu d’aquests espais ha de 

ser: per diagnosticar, per 
planificar i per construir 
conjuntament. 

o Externes al COSS - comunitat: 
 Generar espais comunitaris per 

donar a conèixer projectes i 
arribar a la diversitat de 
municipis. En concret, crear una 
Àgora. 

 Treballar per minimitzar o 
erradicar el: capacitisme, 
racisme, edatisme, masclisme, 
etc. 

3- Visibilitzar i donar a conèixer els projectes 
 Disposar d’una nova figura de 

comunicació com a referent intern del 
COSS, però amb una responsabilitat 
compartida amb cada equip de treball 
perquè són aquests els que l’han de dotar 
de contingut. 

 Cal treballar en dos nivells comunicatius: 
o Intern, generant: 

 Butlletins. 
 Portal del treballador/a. 
 Mailings, whatsap. 

o Extern, generant: 
 Web. 
 Butlletins. 
 Xarxes socials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

 

Propostes d’acció: 

1- Fomentar el treball grupal i la interacció 
amb la comunitat 
 

 Fomentar el treball grupal aprofitant els 
talents, el potencial i la motivació dels i 
les professionals. 

 Cal vetllar però, per no sobrecarregar-
nos de feina. 

 
2- Crear un espai transversal 
 

 Generar espais de treball transversals 
que permetin: 
o En primer lloc conèixer-nos. 
o Aquests espais han de tenir una 

vessant interna i una externa, que 
permeti fer una reflexió territorial 
d’una banda i construir comunitat 
plegats, d’una altra. 

 
3- Visibilitzar i donar a conèixer els projectes 
 

 Disposar de la figura de comunicació que 
permeti millorar la comunicació interna i 
externa del COSS. 
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Taula 5: SAED, Promoció a l’Autonomia i Envelliment actiu 

Objectius de treball: 

 Incrementar el coneixement i la presència dels serveis dirigits a persones 

grans en tots els municipis del COSS. 

 Treballar de manera proactiva la prevenció. 

 Promoure l’acompanyament de les persones grans en tot el seu recorregut 

de cicle vital de manera coordinada amb els serveis de la comunitat. 

 

Principals reptes i primeres idees 

 

 S’identifiquen un seguit de mancances a 
partir de la situació actual: 
o Manca de personal i de recursos. 
o Molta gent no coneix els serveis si no 

els utilitzen. 
o En general es funciona més de 

manera reactiva que no pas de 
manera proactiva. 

o Hi ha una tendència a focalitzar en els 
coneixements i l’especialització 
davant de mirades més globals de les 
situacions i les alternatives.  
 

 Com a reptes es destaca: 
o Treballar la sensibilització (edadisme) 
o Promoure el treball transversal. 
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Propostes d’acció: 

 Es proposa transformar la mirada que tenim, i abordar el treball amb les persones 
grans des d’una altra perspectiva. Per això cal: 

o Recursos. 
o Coneixement. 
o Mirada proactiva. 
o Tenir una perspectiva global. 
o Sensibilització. 

 
 Aquesta nova mirada ens hauria de permetre treballar: 

o Promoure una major interacció entre el treball social i el sanitari: 
 Elaborant plans de treball compartits. 
 Realitzant coordinacions efectives entre els dos àmbits (social i 

sanitari). 
 Compartint informació entre els dos àmbits. 

o Realitzar una bona difusió i comunicació mitjançant: 
 Xerrades. 
 Jornades. 
 Càpsules informatives i formatives. 
 Tríptics. 

o Crear un grup motor de treball territorial, que treballarien diferents 
qüestions: 

 Elaborarien plans de cura territorials. 
 Tindrien el contacte i el coneixement dels referents socials del 

territori. 
 Promourien els programes de voluntariat del territori. 
 Potenciarien la sensibilització (amb escoles i altres agents del 

territori). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

Taula 6:  Àrea de Gestió Administrativa 

Objectius de treball: 

 Definir i millorar el model d’atenció telefònica. 

 Potenciar la digitalització de SS.SS i interoperabilitat dels programes 

informàtics. 

 

Principals reptes i primeres idees 

 Necessitat d’unificar el sistema d’atenció 
telefònica en únic telèfon de contacte que 
després pugui derivar a cada servei 
específic (centraleta única). 

 Minimitzar els problemes de cobertura. 
 Necessitat d’una major formació 

transversal de tots els recursos i serveis 
del COSS. 

 Necessitat de disposar de protocols 
d’atenció clars per derivar o orientar 
correctament. 

 Necessitat de disposar de millors 
recursos tecnològics. 

 Necessitat de disposar d’una possible 
acollida digital. 

 Treballar i minimitzar la bretxa digital amb 
les potencials persones ateses pel COSS. 

 Eliminar els tràmits en paper. 
 Reduir i unificar la multiplicitat de bases 

de dades existents en l’actualitat. 
 
Propostes d’acció: 
 
1- Definir i millorar el model d’atenció 
telefònica 

 Definir un únic telèfon que funcioni a 
partir d’una centraleta digital. 

 Definir unes instruccions clares per la 
gestió de les trucades.  
o Definir un protocol conjuntament entre 

personal tècnic i administratiu: 
o Pensar el circuit de queixes. 
o Establir el e-mail com una única via 

per passar notes i tenir clar quan 
derivar i  quan no cal donar algunes 
informacions. 

 Fer formació transversal a les persones 
que realitzen l’atenció telefònica. 

 Incorporar la figura de l’informador/a 
social en aquesta primera atenció. 

 
2- Potenciar la digitalització de SS.SS i 
interoperabilitat dels programes informàtics. 

 Establir una única base de dades 
 Unificar tota la informació en un únic 

aplicatiu. 
 Crear la carpeta del ciutadà on puguin 

consultar l’estat del seu expedient. 
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 Optimitzar els recursos actuals. 
 Fer formació on line a les persones 

usuàries. 
 Disposar de la figura de tècnic/a 

informàtic per gestionar tots els temes 
informàtics. 

 

4.  Valoració de la jornada 

 
En finalitzar la trobada els i les participants van poder valorar diferents aspectes de 

la trobada. 
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