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“El motor i la raó de ser de la Fundació són els infants, joves i famílies que en formen
part, bé perquè ens han triat, bé perquè els nostres camins s’han creuat en algun punt.
Hem de continuar treballant per oferir-los les oportunitats que necessiten per assolir
els seus somnis. Ser-hi i romandre-hi. Diferents intensitats, diferents plantejaments,
diferents mètodes, tot amb un únic objectiu: una ciutadania plena. Persones lliures i
responsables amb un present i un futur dignes, preparades i motivades per superar
tots els obstacles que la vida els posi al davant, que, sens dubte, seran molts, i
també amb la il·lusió d’aprofitar totes les escletxes d’aprenentatge, alegria i felicitat
que trobaran al llarg del camí, primer amb els educadors i educadores, els i les
terapeutes i la resta de personal dels centres, i més endavant amb totes les persones
amb qui es creuaran en cada etapa de la vida. Aquesta finalitat fundacional ha de ser
sempre la nostra fita principal. És el que ens fa tirar endavant malgrat totes les traves
i el que ens fa persistir a través de les adversitats”.
Loli Rodríguez Iglesias
Social.cat Tornar als orígens per guanyar el futur
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CARTA DE BENVINGUDA
Vint anys de recorregut de la Fundació
no es poden celebrar millor que amb
el document que teniu a les mans. Per
a l’equip d’Idea és una fita assolida i
un punt de partida per als nous reptes
que tenim en l’acció social i com a
organització. Hem creat un model
d’intervenció que recull la nostra
manera de treballar en un document
tècnic, de declaració de principis, amb
vocació didàctica per a la transmissió
del coneixement i de l’experiència i que
hem anat incorporant aquests anys.

Si llegint un document tècnic la retina
s’omple d’imatges de somriures,
d’emocions viscudes, de jocs, festes,
mirades i abraçades, això vol dir alguna
cosa. Si visualitzem rostres, escoltem
cançons, revivim els nervis previs a les
sortides, les olors dels tallers de cuina
i els cafès compartits amb les famílies
mentre signem autoritzacions de
colònies, és que aquí, entre aquestes
lletres, hi ha present el cor de totes les
persones que fa 20 anys que construïm
futurs a la Fundació Idea.

El procés d’elaboració, liderat pel
director tècnic d’Idea, en David
Rodríguez, ens ha retrobat amb
els plantejaments inicials encara
vius, enriquits per la reflexió teòrica,
l’expertesa de la pràctica professional
i les innovacions incorporades en
aquest recorregut. Ha estat un procés
d’elaboració participatiu, en què
persones clau de l’entitat han construït
plegades aquest document.

La importància d’aquest 20è aniversari,
que vol ser inspirador i transformador,
és la tornada a l’essència. No hi ha res
més revolucionari que tornar al que
som, i hem pensat que un document
com aquest és una bona proposta de
continuïtat i de reconeixement al camí
transitat.
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Hem posat negre sobre blanc aquest
recorregut vital de la Fundació per
compartir-lo amb vosaltres i per facilitar
la rèplica i la continuïtat d’una manera
de fer, que ens ha portat a ser una
entitat puntera en la intervenció, el
pensament i la creació de projectes
innovadors, a vegades camuflats
en el dia a dia de la prestació de
serveis públics i d’altres evidenciats
en el reconeixement i en els resultats
obtinguts.
Quins són els principis que guien l’acció
social d’Idea, en els diferents àmbits
que treballem, qui som, què fem i com
ho fem, ho teniu aquí recollit, publicat,
compartit.

Amb tot el “carinyo”, ben contents i
orgullosos de la feina feta i mantenint
el nostre esperit de millora i la crítica
constructiva i propositiva, assumim els
reptes dels anys que venen amb els
peus ben plantats a les arrels i el cor,
els pensaments i les idees, volant ben
alt.
Gràcies a totes les persones que
han fet possible aquests vints anys
d’Idea, a tots els infants, adolescents i
famílies que ens han acompanyat i ens
acompanyaran en aquest viatge.

Loli Rodríguez Iglesias
Presidenta de la Fundació Idea
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PRESENTACIÓ
La Fundació Idea per la millora social
d’infants i famílies, amb número de
registre de fundacions 1718, és una
entitat sense ànim de lucre, que té com
a objectiu fonamental la promoció i
atenció de la infància i l’adolescència
en situació d’exclusió social o en risc
de patir-ne. La Fundació desenvolupa
la seva actuació des de diferents
projectes o iniciatives educatives
adreçats a la promoció i la defensa dels
drets de la infància i l’adolescència.
L’origen de la Fundació Idea es
remunta a finals dels anys 80, sota el
guiatge d’un primer equip de persones

voluntàries al Barri de Torre–Romeu, a
la ciutat de Sabadell. Va ser en aquest
barri, des del voluntariat i des de
l’educació en el lleure, que es va crear
la primera entitat: un grup d’esplai. A
mesura que s’anaven detectant noves
necessitats s’hi donava resposta amb
la creació de projectes finançats a
través de donacions, aportacions de
familiars i amics i de subvencions
de les administracions competents
en diferents àmbits, com el formatiu,
laboral o d’educació en el lleure, tal
com s’explica al document “Principis de
l’Associació MAIN”:

Van ser la terra abonada per la creació de MAIN, la lleialtat vers el projecte,
la tenacitat, la confiança, el suport perenne d’alguns amics i companys, la
decepció pels obstacles interposats per companys d’idees i pensaments,
l’acompanyament i suport de la família i, en molt poques ocasions,
d’alguna administració o institució, el coneixement assolit per moltes
hores compartides amb famílies humils i pobres, mancades del mínim però
encoratjades i encoratjadores, la crítica i la desvaloració per part de molta
gent, arribant a titllar de boges o inconscients tant les persones com els
projectes, i l’experiència d’un entorn de fe, viscut de manera ferma i radical.
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Posteriorment es va crear l’Associació MAIN (AM), amb l’objectiu d’ampliar el treball
per la justícia social i donar resposta a les necessitats d’infants i els i les joves
desfavorits i les seves famílies. El que l’AM pretenia era, per tant:

... una nova manera d’entendre la formació, l’educació, el treball, el lleure,
la festa, l’amistat, l’orientació i el compromís vers un grup de nenes i nens,
adolescents i joves, que han quedat al marge dels recursos majoritaris i a qui
els cal un referent ferm, sincer i permanent, que en aquest cas és la figura de
l’educador/es, no només als espais propis de l’acció concreta de cada un dels
projectes (cursos, pati, tutoria...), sinó en tots els àmbits: des del personal,
fins al laboral, passant pel familiar, el formatiu i tots aquells en què necessiti
un acompanyament o reforç.

Després d’un recorregut d’onze anys es va decidir, amb l’assessorament d’un
grup de voluntaris sèniors de l’entitat SECOT, endreçar la intervenció per guanyar
efectivitat, preservant, alhora, els diferents projectes que s’estaven desenvolupant.
Com a resultat d’aquesta reorganització es varen crear tres fundacions: Fundació
Main, Fundació Eveho i Fundació Idea. Les tres fundacions comparteixen línies
pedagògiques i la priorització pel col·lectiu de la infància i adolescència més
desfavorida, vulnerable, amb independència econòmica i de gestió.
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CRONOLOGIA
2001
Creació i fundació de la
Fundació Idea.

2006

2002
Iniciem el servei
d’Atenció i guarda
temporal d’infants
i adolescents a la
Ludoteca a la seu de
DGAIA.
Iniciem el servei i de
Retirades i Trasllats a tot
Catalunya.

2003
Primer servei residencial
de Idea: centre urgències
Coda.
Es crea el Servei
Educatiu i de Lleure
Pandora.

2005
Primer centre d’Acollida
Coda 1.
Iniciem el Servei.
Educatiu de la Fiscalia
Entrem a formar part de
la Federació ECAS.

Inauguració del Centre
d’Acollida Coda 2.
Es crea l’Espai Jove
Pandora.

2007
Inauguració del Centre
d’Acolliment Petit Coda.
Primer Camino de
Santiago amb noies de
Coda 2.

2009
Entrem a la Federació
FEDAIA.

2010
Entrem a la Xarxa
Romest.

2012
Celebració de 25
anys d’intervenció a
Catalunya.
Iniciem els programes de
Caixa Pro Infància.
Entrem a formar part de
la Xarxa d’infància de
l’Hospitalet de Llobregat.

2014
Obertura del centre
d’emergència nocturna
per infants del carrer
Lola’s Dreams a
Maputo (Moçambic).
S’inicia el Servei
d’Educadors a la
Biblioteca del Nord, a
Sabadell.
S’inicien els tallers de
famílies als centres
d’acollida.
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2015
Celebració de la Gala
Infància al Palau
de Congressos de
Barcelona.
Finalistes en projectes
d’innovació de l’Obra
Social de La Caixa
S’inicia el Centre Obert
Concòrdia.
Es creen els primers
òrgans de govern
d’infants i adolescents,
delegades i juntes de
centre, al Centre
d’Acollida Coda 2.

2016
Incorporació al Projecte
de Cant Coral Clavé XXI,
promogut pel Palau de la
Música Catalana i l’Orfeó
de Catalunya.
Primer pla estratègic de
l’Entitat.

2017
Iniciem el servei SOAF.
Entrem a formar part
de la Coordinadora
d’Entitats del Poble-Sec.
S’inicia el projecte
d’acompanyament a
l’emancipació “L’àtic del
Coda”.

2018
Participació en
els pressupostos
participatius de Sabadell.
Programa d’intervenció
en el lleure Gitano.

2019
Projecte educadors de
carrer Sant Feliu.
Organització i direcció
del 1r postgrau sobre
adolescents i joves
nouvinguts.
Participem en l’estudi a
càrrec de DGAIA de “Els
adolescents estrangers
no acompanyats sense
referents familiars
acollits a Catalunya”.
Servei de Diagnosi
Social Infanto-Juvenil de
Sant Feliu de Llobregat.
Primer Balanç Social de
l’Entitat.
Iniciem SIS del Nord.
Canvi de patronat.
Obertura el Servei de
Protecció a l’Emergència
l’Olivar.

2020
Primers emissions de
Ràdio Pandora.
Compareixença a la
comissió d’infància del
Parlament de Catalunya.
Es crea el Projecte
Nava, per l’emancipació
d’infants que viuen al
carrer a la ciutat de
Maputo, Moçambic.

2021
Es constitueix el CRAE
ELNA.
Disposem del primer
pis per la promoció de
l’emancipació per a
majors de 18 anys.
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En el seu 20è aniversari, la Fundació
ha decidit elaborar un document que
reculli el model d’intervenció amb
infants, els i les joves i les seves
famílies. L’objectiu d’aquest document
és disposar d’un model de referència
clar sobre com intervenir amb les
persones que participen dels recursos
i serveis de la Fundació i com garantir
que es respectin els principis clau sobre
els quals es fonamenta el disseny dels
projectes i programes de la Fundació.
Iniciem el Servei de Recollides,
Trasllats, Atenció a la Ludoteca de la
DGAIA i Guarda Temporal d’infants/
adolescents.
Per elaborar aquest document s’ha
obert un procés de reflexió, en el qual
han participat membres del Patronat,

membres de la Direcció de l’entitat,
responsables d’àrea, de centres i de
serveis i membres d’equips tècnics
i educatius. Aquest document és el
resultat d’aquest procés i pretén servir
de guia per a l’equip de professionals
de la Fundació en el desplegament
dels serveis i ajudar a fer que tot
l’equip de professionals i persones
col·laboradores estiguin alineades amb
la manera de fer i de transformar de la
Fundació.
La primera part del document presenta
el marc general sota el qual es
desenvolupa el treball de la Fundació:
el marc legal que empara el treball
de la Fundació i els principis clau
que regeixen el treball del personal
professional que en formen part.
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La segona part fa referència al model
d’intervenció de la Fundació per a cada
un dels col·lectius a qui s’adrecen les
seves activitats i serveis (famílies,
infants, adolescents i joves) i a l’equip
professional que hi treballen.
En tercer lloc, es recullen els conceptes
clau de la Fundació, on es compila la
manera com s’entenen els principals
conceptes en què s’assenta el model
de treball de la Fundació. 25 definicions
que fonamenten una manera de
treballar pròpia: des del concepte
d’accions restauratives fins al de xarxes
col·laboratives, passant per la noció
d’humor, mirada sistèmica o resiliència.

Finalment, el document es tanca amb
un recull de bones pràctiques, en les
quals es descriuen diferents projectes,
programes i iniciatives que s’han
desenvolupat en els darrers anys i que
ofereixen una visió pràctica i aplicada
de què es fa i de com es treballa a la
Fundació.
Com a document annex, s’afegeix un
breu resum del marc legal de referència
que guia la intervenció de la Fundació,
tant a escala internacional com nacional
i autonòmica.
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MARC GENERAL
La Fundació Idea incorpora, en la
seva estratègia d’intervenció, totes
aquelles orientacions, oportunitats i
exigències dels diferents marcs legals
que són aplicables a la seva acció. A
partir d’aquest marc, la Fundació Idea
assumeix i fa seus aquells objectius i
aquelles propostes que cerquen assolir
una societat més justa, sostenible,
equitativa, participada i lliure.

que han de regir les actuacions dels
països en relació amb la infància,
l’adolescència i les famílies i per
assolir el benestar i desenvolupament
sostenible. I d’altra banda, a escala
nacional, es regeix per la normativa
estatal i autonòmica i per un seguit de
lleis, decrets, orientacions del síndic,
instruccions i ordenances nacionals,
autonòmiques i locals.

L’acció de la Fundació Idea
integra, en els seus plantejaments
estratègics, l’assumpció de ser peça
de canvi, agent motor, clau de volta,
escenari d’oportunitats, activisme,
corresponsabilitat i altaveu crític per
abordar les iniquitats, els malestars i les
desigualtats que pateixen i envolten a
la infància, l’adolescència i famílies amb
les quals treballa la Fundació.

A continuació es fa referència als
principals marc normatius que
emmarquen les actuacions en relació
amb la infància i l’adolescència:
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides,
la Convenció de Nacions Unides
sobre els Drets dels Infants i la Llei
dels drets i oportunitats en la infància
i l’adolescència (LDOIA). En un
document annex es relacionen les
principals normatives vigents que
regeixen l’activitat de la Fundació Idea,
així com els plans estratègics locals
i les estratègies departamentals i
sectorials a les quals s’ha incorporat la
Fundació.

El marc legal dins del qual la Fundació
Idea desenvolupa la seva activitat
està configurat, d’una banda, per
un conjunt de normatives a escala
internacional, com ara la convenció
dels Drets dels Infants o l’Agenda 2030,
que estableixen els principis generals
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L’Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides i els ODS
La Fundació Idea es reconeix com un agent social compromès amb el
desenvolupament i la sostenibilitat del planeta i fa seves les reivindicacions
globals per un desenvolupament harmònic dels individus, les comunitats i les
societats que l’habiten, preservant identitats i cultures.

Davant els reptes socials, econòmics, tecnològics i ecològics actuals i de futur, les
Nacions Unides va definir i adoptar, l’any 2015, una agenda amb 17 objectius a
escala mundial: posar fi a la pobresa, erradicar la fam al món, garantir la salut i el
benestar de la població, oferir una educació de qualitat per a tothom, aconseguir
la igualtat entre els gèneres, garantir la disponibilitat de l’aigua per a tothom així
com produir energia neta i no contaminant, promoure el creixement econòmic i
l’accés a l’ocupació, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar
la innovació, reduir les desigualtats, aconseguir ciutats i comunitats sostenibles,
promoure la producció i el consum responsables, adoptar mesures urgents per
combatre el canvi climàtic, protegir la vida submarina i la vida dels ecosistemes
terrestres i promoure societats justes i inclusives.
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Aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) estan adreçats a tota
la comunitat internacional i pretenen marcar un full de ruta per al desenvolupament
global fins a l’any 2030 a fi d’assolir el desenvolupament mundial sostenible.
Els ODS promouen els drets de la infància, l’adolescència i la joventut en totes les
esferes de la seva vida i constitueixen una oportunitat per treballar en clau d’equitat,
per tal de protegir-los. Es tracta d’una aposta per un model de desenvolupament
que posa al centre infants, adolescents i els i les joves, especialment els més
vulnerables, i que treballa per garantir un futur digne per a les noves generacions.

La Convenció de Nacions Unides sobre els
Drets dels Infants
La Fundació sosté la seva intervenció i raó de ser en la defensa compartida per
la garantia i el ple assoliment dels drets dels infants d’arreu, i així reconeix el
dret dels infants i adolescents a ser-ho, garantint la seva identitat única; promovent
espais de coneixement, d’acompanyament, de formació i d’educació per la pau,
la tolerància i la comprensió; propiciant l’aprenentatge i el desenvolupament
personal a partir del joc, de l’acompanyament i de la creació d’espais i entorns on
ser feliç; promovent la protecció, la cura i el benestar; i, finalment, defensant el
dret a disposar d’un entorn on viure, on sentir-se protegit, on es respecti la seva
privacitat, a viure en entorns familiars respectuosos, amables i regits per l’afecte, a
donar suport i lluitar conjuntament pel respecte, la igualtat i les oportunitats de tots
els infants sense distinció i, sobretot, a tenir-los en compte, a escoltar-los i fer-los
partícips.
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A la Declaració universal dels Drets dels Infants (1959) i de la Convenció de
Nacions Unides sobre els Drets dels Infants (1989), s’estableixen els principis
fonamentals que han de seguir les polítiques d’infància:
La protecció de la infància s’ha
de basar en l’interès superior de
l’infant i s’ha de fonamentar en
els principis de la llibertat i de la
dignitat d’aquest, i en el respecte a
les seves senyes d’identitat i a les
seves característiques individuals i
col·lectives.
Tota la infància ha de ser tractada
igual per la llei.
La responsabilitat primordial de
la criança i el desenvolupament
de l’infant correspon en el mateix
grau al pare i a la mare o, si escau,
als seus representants legals. La
política envers l’infant va íntimament
relacionada amb la de la seva família.
Les necessitats de l’infant han d’ésser
satisfetes, sempre que sigui possible,
allà on viu i creix i entre aquells amb
qui viu i creix, tenint presents, alhora,
el seu benestar material i l’espiritual.
L’organització jurídica de la família
ha de tendir, com un dels seus
objectius principals, a l’harmoniosa
creixença de l’infant, el qual ha
d’ésser reconegut com a persona
amb existència pròpia.
És un dret de l’infant viure amb els

seus progenitors o tutors legals,
excepte en els casos en què la
separació es faci necessària. És
també un dret de l’infant mantenir
el contacte amb el pare i amb la
mare, si està separat d’un d’ells o
d’ambdós.
Assegurar el compliment dels drets
de l’infant és un deure dels pares i les
mares i de la societat. La legislació i
les actuacions en relació amb l’infant
i la família han de fomentar i ajudar
la correcta acció dels progenitors o
dels seus representants legals en
aquest sentit, tenint present que el
coneixement d’aquests drets, tant
de part dels adults com de part dels
infants, és una garantia perquè es
compleixin.
La societat ha de protegir l’infant en
cas de mal ús de les facultats dels
pares o de les facultats atribuïdes a
altres persones que en tinguin cura.
S’ha de protegir l’infant de les formes
de negligència, crueltat, explotació
i manipulació encara vigents en
la societat i se l’ha de protegir,
igualment, contra l’ús i el tràfic
d’estupefaents i de psicòtrops i contra
l’explotació i l’abús sexuals, fins i
tot de la prostitució i les pràctiques
pornogràfiques.
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L’infant amb alguna minusvalidesa
física, psíquica o sensorial ha de
rebre les atencions necessàries que li
permetin valer-se per si mateix i que li
facilitin la seva normalització social.

en compte el respecte a la mateixa
identitat, a la llengua, al medi
ambient, a la igualtat entre els sexes
i també als valors culturals d’altres
països.

L’infant en situació de desprotecció
familiar, temporal o permanent,
té dret a protecció i assistència
que substitueixin l’atenció familiar
mitjançant un recurs alternatiu.

L’infant té dret al millor nivell de
salut possible i a la prevenció dels
riscs sociosanitaris, a tenir accés
als serveis mèdics i de rehabilitació,
quan siguin necessaris, i a beneficiarse de la Seguretat Social.

L’infant té dret a exercir drets civils
i polítics tan aviat com es pugui
formar un judici propi sense cap altra
limitació que les disposicions legals
necessàries per protegir les llibertats
fonamentals dels altres.
L’infant ha de rebre el màxim nivell
d’educació possible. L’educació
s’ha d’orientar vers la seva formació
permanent. Els mètodes d’educació
han d’ésser susceptibles dels canvis
necessaris perquè els infants es
puguin integrar en una societat
canviant. El sistema educatiu ha
d’ésser compensador i ha de tenir

L’infant té dret al descans, al lleure i a
participar en les activitats recreatives
i culturals pròpies de la seva edat.
Els òrgans judicials i administratius
que s’ocupen dels infants n’han
de tenir present la psicologia i la
personalitat.
Qualsevol infant acusat o declarat
culpable d’infringir la llei penal té
dret que se li apliquin mesures
alternatives, pedagògiques i no
repressores, i té dret a beneficiar-se
de garanties jurídiques.

La Fundació Idea ha ratificat públicament i en diferents ocasions el seu compromís
amb la defensa i reclamació d’aquests drets i, al mateix temps, amb la denúncia
de totes aquelles situacions que posen en perill l’assoliment d’aquests drets,
i que es manifesten en els nivells creixents de pobresa infantil, situacions de
violència contra la infància, discriminació i manca d’oportunitats per a molts infants,
adolescents i joves del nostre país i d’arreu del món.
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La llei dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència (LDOIA)
La Fundació Idea, convençuda i fermament compromesa amb la tasca per un país
més just i sensible vers els infants, adolescents i joves, integra les línies que sosté
la LDOIA, com a marc garantidor de drets i oportunitats que ha de regir les seves
accions i, així, el contempla, el reivindica, el defensa i l’exigeix en tota la seva
amplitud i abast, tant dintre de l’organització com fora.
La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència (LDOIA) és el marc normatiu de referència per a la infància i
l’adolescència en l’àmbit català. Aquesta llei significa un avenç normatiu molt
important en matèria d’infància i adolescència.

La LDOIA desplega l’article 17 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix
el dret de totes les persones menors d’edat a rebre l’atenció integral necessària
per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i
social, i troba el seu fonament competencial en l’article 166.3 i 4 del mateix Estatut,
que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció
de menors i de promoció de les famílies i de la infància. Per la seva rellevància,
destaquen els articles 102 a 106 de la LDOIA, que fan referència a les situacions
de risc i desemparament.
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A la Declaració universal dels Drets dels Infants (1959) i de la Convenció de
Nacions Unides sobre els Drets dels Infants (1989), s’estableixen els principis
fonamentals que han de seguir les polítiques d’infància:
La promoció. “Conjunt d’actuacions
socials que es desenvolupen «encara
que res vagi evidentment malament»,
perquè obeeixen a objectius de
millora social i responen a anhels o
aspiracions col·lectius, particularment
als d’un benestar personal i social
més gran”.
La prevenció. “Conjunt d’actuacions
socials destinades a preservar l’infant
o l’adolescent de les situacions
que són perjudicials per al seu sa
desenvolupament integral o per al
seu benestar”.

L’atenció. “Conjunt d’actuacions
socials per a «quan les coses
comencen a anar malament» o
per a quan només van «una mica
malament» i hi ha la probabilitat, i no
la certesa, que el desenvolupament
integral de l’infant o l’adolescent en
pugui resultar afectat negativament.
La conseqüència jurídica d’aquests
casos és la declaració de risc.”
La protecció. “Conjunt d’actuacions
socials reservades per a «quan
les coses van malament», quan el
desenvolupament integral de l’infant
o l’adolescent sembla clar que resulta
seriosament afectat, en vista dels
coneixements científics actuals.
Una de les seves conseqüències
jurídiques és la declaració de
desemparament.”
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Principis clau
Respecte de la legalitat vigent
La Fundació es reafirma en l’afany de formar part de les estratègies globals que
es puguin esdevenir, en forma de plans estratègics, estratègies específiques,
programes generals, orientacions clau, etc. siguin de l’Administració o d’altres
entitats rellevants del sector, així com de les federacions socials a les quals
pertany. En conseqüència, sempre treballarà per sumar-se, alinear les seves
accions i objectius, participar activament i formar part, en la mesura del possible,
dels òrgans de treball, avaluació i decisió que es generin al voltant dels grans
temes en relació amb l’atenció i desenvolupament de la infància, l’adolescència i
les seves famílies.

Mirada de drets
A la Fundació, els drets humans s’entenen com la base normativa que legitima
l’actuació de l’entitat, i sempre des de la mirada transversal, que s’entén com a
primordial. L’enfocament de drets humans estructura la realitat social en la qual
es troben l’equip de professionals, persones usuàries i població en general. És en
aquest sentit que es reconeix les persones ateses, a les quals s’acompanya i amb
les quals es treballa com a titulars individuals i/o col·lectius de drets i llibertats
i no com a simples beneficiàries.
Es reconeixen, així, les capacitats de totes les persones que formen l’estructura
social en la promoció d’una societat més justa i equitativa, a partir del dret a
participar, contribuir i gaudir d’un model de desenvolupament econòmic, social,
polític i cultural en el qual puguin exercir els seus drets. Com a Fundació,
s’assumeix la capacitat per garantir la possibilitat del desenvolupament de les
capacitats individuals i col·lectives de les persones, grups i comunitats amb què es
treballa.
Això suposa prendre partit per posar les persones que veuen vulnerats els seus
drets al centre de la intervenció i del discurs com a Fundació, acompanyant-les en
les seves reivindicacions, transformant les relacions de poder i reconeixent, quan
es doni, la presència de múltiples desigualtats que poden produir-se simultàniament
(desigualtat de gènere, socials o ètniques).
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En el compromís per la defensa dels drets humans i la consideració de les
persones amb qui es treballa com a titulars de drets, la Fundació assumeix les
obligacions que es generen com a tercers i té la voluntat d’involucrar-se en els
processos que es desenvolupen al voltant dels drets humans, vetllant per la
transformació de les desigualtats estructurals que els afecten.
Aquesta mirada de drets assumida per la Fundació es concreta vetllant pels
drets de la infància i l’adolescència en cadascun dels projectes i accions que es
desenvolupen, especialment en els que fan referència a:

Qualsevol forma d’exclusió o discriminació per raó d’origen, identitat de
gènere, idioma, religió, opinió, posició econòmica, estat de salut...
Qualsevol forma de maltractament o càstig físic.
Qualsevol forma de maltractament psicològic, tracte indigne o càstig
denigrant.
La inducció o la coacció a participar en qualsevol activitat sexual il·legal.
La participació en qualsevol tasca que pugui ésser perillosa, perjudicar-ne
la salut o entorpir-ne l’educació, la formació o el desenvolupament integral.
Qualsevol forma de negligència en l’atenció física, sanitària o educativa.
El tràfic d’éssers humans.
El consum de drogues.
Les condicions de treball perilloses i, en especial, les recollides en la
normativa específica de prevenció de riscos laborals i de protecció del
treball dels infants i adolescents.
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Per tal que es garanteixin aquests drets de la infància i l’adolescència, la Fundació
resta atenta al desplegament d’accions concretes que permetin contemplar-los i
defensar-los, així com abordar i prevenir el seu incompliment.

La infància, l’adolescència i les famílies com a protagonistes

Sobretot, cal fer, dissenyar i pensar amb ells i elles, amb els infants,
adolescents i joves, de manera que se sàpiguen protagonistes del seu
itinerari, del seu decurs o del seu trànsit.
David Rodríguez
Social.cat

Reconèixer la infància, l’adolescència i els i les joves com a ciutadania de ple dret
implica superar la mirada fragmentada que els veu com a filles o fills, pacients,
alumnes, usuaris i usuàries de serveis socials, etc. per desplegar actuacions
transversals i integrades en relació amb totes les necessitats de la seva vida i ferho des d’un enfocament actiu, que parteixi de les seves voluntats i interessos.
Aquest concepte s’ha definit durant molt temps a través de la idea de posar la
persona al centre de la intervenció. Darrerament, el model d’intervenció en
serveis socials està passant per una transformació de fons que vol anar més enllà
de l’atenció centrada en la persona. Certament, és important que el personal de
la Fundació programi planifiqui i activi estratègies tenint presents les necessitats
globals i els interessos i voluntats de les persones a les quals atenen. Però cada
cop més, es posa de manifest la necessitat d’anar un pas més enllà en aquest
model, introduint el concepte anglosaxó conegut com a “self-directed suport”. O el
que és el mateix, oferir els suports que la persona necessita perquè pugui prendre
les seves pròpies decisions, que, a la fi, poden acabar alterant els propòsits de la
intervenció professional.
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Aquest model, que en català s’anomenaria suport autodirigit, busca donar suport
i acompanyar en la presa de decisions les persones que s’adrecen als diferents
recursos i serveis de Serveis Socials, a fi que tinguin, en tot moment, la possibilitat
de fer efectius l’elecció i el control sobre com s’organitza l’acció o el pla de suport
per assolir els resultats acordats amb els i les professionals, a partir de les seves
voluntats i dels seus drets.
Des d’aquesta perspectiva, la missió de l’equip professional de la Fundació Idea
és acompanyar les persones usuàries dels serveis, donant-los les eines i el suport
necessari, però sempre partint del seu protagonisme i com a responsables
finals de la presa de decisions. En aquest sentit, l’equip pot er motor de canvi,
referents, acompanyants i generadors d’oportunitats, però és la família, el i la jove
o l’infant a qui s’acompanya qui, en darrer terme, ha de prendre les regnes del seu
projecte vital i, per tant, ha de ser considerat o considerada om a subjecte actiu de
la intervenció.
Aquest plantejament implica ser flexibles i adaptar-se a les necessitats i
propostes d’aquelles persones a qui s’acompanya. Cal partir de la base que els
ritmes del personal tècnic no necessàriament seran coincidents amb els de les
famílies, joves o infants i que, per aconseguir resultats, és fonamental adaptar-se a
aquests ritmes, sense forçar els temps i sabent esperar que el moment sigui l’idoni.
Per això, és fonamental treballar des del vincle emocional i afectiu. El concepte
de vincle està al centre de tots els recursos i serveis de l’entitat des dels seus inicis
i és l’eix vertebrador de qualsevol atenció.
Cal també una actitud d’escolta, de tenir en compte i respectar les propostes
de les persones a qui s’està acompanyant, que han de ser responsables finals
de les decisions que els afecten. El dret a l’escolta ha evolucionat socialment en
els darrers anys, adquirint una centralitat que abans no tenia. La Fundació ha
adoptat aquesta tendència en la seva pràctica diària, incorporant la participació de
la infància i els i les joves en els diferents espais de gestió i presa de decisions.
També ha evolucionat el paper de l’equip professional, que passa a concebre’s com
a acompanyants o persones facilitadores, ue escolten i que incorporen l’opinió i les
propostes d’infants i persones joves, promovent en tot moment la seva participació
activa i respectant el dret a decidir sobre el seu futur.
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Treball amb la família
El treball s’ha de fer no només amb l’infant, adolescent o jove, sinó amb la seva
família i amb el seu entorn. Cal treballar amb la família nuclear (pares, mares,
germans i germanes) i, si s’escau, abastar també la família extensa i la comunitat.
Sempre que sigui possible, la família i l’entorn s’han de mantenir presents, i
cal actuar des de les potencialitats, capacitats, habilitats i aptituds que encara
estiguin preservades dins els nuclis familiars amb els quals es treballa. Aquest
treball amb l’entorn, que evidentment cal modular en funció del nivell de risc que
es pugui produir en cada cas, s’ha de fer de manera que la participació de l’equip
professional esdevingui un estímul per a la millora i per a la recuperació, afavorint
que els infants, adolescents i joves esdevinguin també membres actius i motors del
seu propi sistema.

Així mateix, el treball amb les famílies s’ha d’enfocar de manera diversa en funció
de les necessitats i característiques de cada col·lectiu.
Per exemple, en el cas dels centres d’acolliment o en els residencials d’acció
educativa, la intervenció amb les famílies està adreçada a generar espais que
permetin l’ampliació dels contactes entre l’infant i la seva família, la millora en
la vinculació existent i la participació d’aquesta en el centre d’acolliment i en el
desenvolupament dels seus fills i filles, aplicant diferents metodologies en funció de
si es tracta de la família biològica de l’infant, la família extensa o de família aliena o
preadoptiva.
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Per a l’adolescència que arriba sola, mantenir la relació amb les famílies és
fonamental. Com qualsevol infant o adolescent, per a aquests nois i noies el
vincle familiar és un element fonamental per construir la seva identitat personal.
La relació amb les seves famílies d’origen no és prescindible i s’ha de mantenir,
encara que estiguin lluny. Per aquest motiu, a banda de treballar per superar el
dol que representa la separació familiar, cal, creativament, activar estratègies
compensatòries que possibilitin aquest contactes, com tallers i trobades per
videoconferència, gravació de vídeos i missatges , enviament de cartes..., que, tot i
la distància, permetin mantenir el contacte.
Quant als recursos socioeducatius i d’educació en el lleure, el treball amb les
famílies se centra, fonamentalment, en el treball de les capacitats parentals. En
aquests recursos s’involucra les famílies en les activitats per tal d’aprofundir en els
vincles entre la família i l’infant o l’adolescent. També es desenvolupen programes
per treballar directament amb les famílies en relació amb les necessitats de
cura i protecció de les seves filles i fills, o sobre els rols i les identitats, així com
programes de mares joves i d’acompanyament en la construcció de noves famílies.

Enfocament comunitari i sistèmic
El punt de partida de tota intervenció és l’individu dins el seu context. Cada
persona i cada situació és diferent, i també són diferents els contextos en què es
produeixen les intervencions.
La intervenció ha d’estar estretament relacionada amb la vida social que envolta
l’infant, el i la jove o la família i també amb la que l’envoltava prèviament a la
intervenció. Cal cercar les persones referents que pugui tenir l’infant o l’adolescent
en el seu entorn (professorat, monitores i monitors de lleure, família extensa...) i
involucrar-se amb aquestes figures, que poden constituir un suport molt important.
Els programes i recursos de la Fundació participen activament i promouen la
vida social i comunitària de l’entorn en què s’ubiquen. Els i les professionals, en
les seves intervencions, treballen per a la preservació de les relacions i xarxes
preexistents i per a la construcció de noves xarxes de relació.
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Enfocament de gènere
La Fundació Idea incorpora els valors de la igualtat i la perspectiva de gènere de
manera transversal en tota l’organització.
Des de 2020, la Fundació Idea disposa d’un Pla d’Igualtat vigent durant 4 anys,
per tant, fins a 2024. Entre les actuacions recollides en aquest pla, destaca
el compromís i el posicionament públic de la Fundació pel que fa a la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes. Així mateix, la Fundació promou una política de
gestió de persones compromesa amb la igualtat i per l’empoderament en igualtat
d’oportunitats i perspectiva de gènere per a tota la plantilla de la Fundació. Pel
que fa a la comunicació, aposta per incorporar criteris de gènere i de llenguatge
no sexista en la comunicació verbal i escrita en les diferents àrees, centres i
serveis, que reverteixin en les intervencions amb els usuaris i usuàries (infància,
adolescència i famílies) i les relacions professionals.

La Fundació també té una Comissió d’Igualtat, que té com a objectiu fer efectiu
el compromís de consolidar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i
homes. Aquesta comissió s’encarrega del seguiment i l’avaluació de les mesures
contemplades al Pla d’Igualtat, així com la valoració de noves mesures que es
consideri necessari incorporar, amb la seva implantació, desplegament i detecció
de necessitats.
Quant a les actuacions en l’àmbit de les persones usuàries, s’aposta per la
perspectiva de gènere, per la coeducació i per implementar estratègies de
comunicació no sexista en les intervencions amb la infància, els i les joves i
famílies.
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Mirada apreciativa, significativa i positiva
La tasca del personal de la Fundació s’ha de fer partint de les capacitats,
motivacions i interessos dels infants, adolescents, els i les joves o famílies
amb qui es treballa. En aquest sentit, també cal tenir en compte les possibles
mancances i dificultats per treballar-les i superar-les, però aquestes no poden
ser el punt de partida, sinó un element més a tenir en compte. El paper de l’equip
professional és encoratjar, animar, oferir recursos i assessorar i ho han de fer des
de l’acompanyament i la disponibilitat de ser-hi quan calgui. Les preguntes a partir
de les quals es defineix la intervenció se centren a trobar allò que sap fer bé l’infant,
adolescent o jove, el que sap fer millor que ningú, en què és especial, què li agrada
o què li interessa. Buscar en què pot destacar i créixer l’infant, adolescent o jove i,
a partir d’aquí, plantejar la intervenció.
En les intervencions és molt important donar un missatge positiu, que transmeti
la ferma creença en les possibilitats de millorar, de construir un futur, d’aprendre
coses noves i assolir noves fites i nous projectes. Per contra, és clau que els
missatges no encobreixin amenaces, pors, idees de fracàs o de culpa.

Des de la Fundació Idea, fem nostra la necessitat de mantenir una mirada
i una proposta d’intervenció holística, basada en la realitat sincera, sense
artificis ni maquillatges, que transiti per tots els àmbits, per totes les esferes i
per tots els mons dels infants, adolescents i joves que atenem, copsant i fent
surar capacitats i habilitats i evidenciant, per sobrepassar-les, les dificultats i
mancances.
David Rodríguez
Social cat
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És important, també, gestionar les expectatives marcant objectius raonables
i mantenint el reforç i l’estimulació permanent. Cal evitar la por al fracàs i la
frustració. Uns temps d’espera massa llargs o unes expectatives excessivament
elevades poden ser contraproduents, provocant desinterès o rebuig com a
mecanisme de defensa. Per això, en les intervencions, cal modular els objectius
a assolir al ritme i a les capacitats de cadascú, ajudant a evolucionar, implicant i
avançant en funció de les possibilitats.
L’error es concep com una oportunitat, les dificultats són una ocasió per a un
nou aprenentatge. No s’ha de pretendre que les famílies, la infància o els i les joves
amb qui es treballa siguin perfectes, perquè ningú no ho és. Cal sostenir el treball
en les capacitats i en les potencialitats per avançar a partir d’allò preexistent cap
a un futur que potser no és perfecte, però que se sustenta en el reconeixement
de l’error i en la millora. Això implica ser capaços d’acceptar la cruesa de
situacions que són evidentment qüestionables i inadequades. Però es pot treballar
amb aquesta cruesa per ajudar a reflexionar, construir noves realitats i donar
oportunitats renovades.

I tot això s’ha de fer sense deixar d’estar al costat de qui pateix aquestes
situacions per ajudar a construir un nou futur a partir del coneixement que dona
l’experiència, de l’assertivitat i des de la capacitat de resiliència. En definitiva,
acompanyar a qui pateix situacions injustes o de violència perquè es rebel·li contra
un futur predestinat i arribi a assolir la capacitat de construir un futur propi i, per
tant, millor.
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Flexibilitat en les intervencions i adaptació a noves realitats
Les intervencions han de ser flexibles, adaptables i modulables a les necessitats i
els ritmes de cada persona i del seu context. Poden haver-hi processos estàndards,
que guien i ajuden a estructurar les intervencions, però cal una adaptació constant
als contextos i les situacions canviants.
Les urgències i necessitats immediates s’han de poder resoldre abans d’abordar
altres reptes, i no es pot començar a planificar estratègies de futur sense ser
conscients de la urgència i l’angoixa que generen la manca de recursos per fer front
a les necessitats bàsiques com l’habitatge, els serveis energètics bàsics, la roba o
l’aliment.
Però, a més de flexibilitat, també cal adaptació constant. Una adaptació que
s’ha de mantenir en tots els nivells i entorns, sense perdre mai l’espontaneïtat i la
proximitat amb les persones usuàries, fins i tot pel que fa al llenguatge, espais i
formes de relació, que permeti a les persones professionals continuar mostrant-se
properes i part dels seus entorns vitals.
La societat canvia de manera continuada, i les necessitats de les persones a qui
atén la Fundació també evolucionen. I per poder-hi donar resposta, cal mantenir
sempre activa la formació permanent adaptada i atenta a les noves realitats i
estratègies. Cal estar alerta i atent, investigar, innovar i trobar solucions
i respostes als nous problemes i situacions amb què s’enfronten la infància i
l’adolescència amb qui es treballa. La violència a les xarxes, l’atenció als i les
joves que arriben sols procedents d’altres països i cultures, els diferents models
de famílies i els conflictes que s’hi produeixen, els problemes de salut mental en
la infància i l’adolescència, les noves addiccions, o, més recentment, les seqüeles
emocionals del confinament i la crisi derivada de la COVID-19 són problemes
nous que l’equip de la Fundació ha de ser capaç d’afrontar amb una mirada oberta
i flexible. Partint del coneixement previ, però sent capaços d’adaptar-se, cercar
i trobar noves solucions a noves necessitats, a mesura que aquestes es van
produint.
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Treball col·laboratiu
El model de la Fundació Idea es fonamenta, també, en el treball col·laboratiu i
cooperatiu amb altres entitats, institucions o serveis. La tasca de les persones
professionals de la Fundació es complementa en la mesura que s’interrelaciona
amb l’experiència i el saber fer d’altres institucions similars que, bé sigui en
el mateix àmbit de treball o en d’altres de complementaris, permeten que les
intervencions siguin més efectives i permanents i, a la fi, que acabin generant
un canvi global en les persones a les quals s’atén i en els seus entorns més
immediats.
També és important destacar el treball interinstitucional en el pla de
l’Administració i el recolzament en els diferents organismes i institucions públiques.
La Fundació es posa al servei de l’assoliment global d’objectius de millora
emocional, estructural, relacional, social i comunitària. Per fer-ho, orienta les seves
intervencions de manera conjunta amb el treball d’altres entitats, organitzacions,
fundacions o serveis, la qual cosa permet mantenir una mirada d’intervenció
holística i propiciar espais de treball en aspectes que no li són propis, però que són
necessaris per al desenvolupament harmònic dels col·lectius amb els quals treballa.
La Fundació s’esmerça, com a institució, a disposar de recursos que abastin el
ventall més ampli de propostes possible, actualitzant els perfils professionals,
adaptant les estratègies i metodologies, propiciant formació de reciclatge
permanent i contínua i avaluant, no només les transformacions socials que
inevitablement s’esdevenen, sinó també l’impacte de les seves intervencions.
D’altra banda, des de la Fundació es manté una actitud i un compromís de
participació activa en agrupacions, federacions i organitzacions, amb les quals
es comparteixen estratègies i objectius. En aquestes, s’ofereix per coordinar,
liderar o col·laborar amb les tasques, propostes, reivindicacions o projectes
compartits. Algunes d’aquestes són FEDAIA (Federació d’entitats d’atenció a la
infància i l’adolescència), ECAS (entitats catalanes d’acció social), d’altres que
aporten coneixement, serveis i assessorament, com la Coordinadora Catalana de
Fundacions, o d’altres fruit d’aliances estratègiques que enforteixen les accions
i projectes de la Fundació i l’ajuden a multiplicar l’efecte de la seva tasca, com
l’aliança Idea-IRES, Idea-Main, Idea-I.Social, Idea-SICAR o Idea-Universitat de
Barcelona.
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L’espai com a escenari educatiu i terapèutic
Tot espai és educatiu, arreu es pot generar canvi i, per tant, tot espai és
susceptible de ser escenari educatiu i terapèutic. Els espais on les persones
professionals, la infància, el jovent i famílies poden coincidir constitueixen una
de les eines per a una intervenció socioeducativa de qualitat i amb garanties de
generar vincles i possibilitar canvis. Qualsevol espai es pot convertir en escenari de
conversa, de debat, d’experiències relacionals, i això el converteix en un element
important de les intervencions.
Els espais són una part fonamental perquè la metodologia d’intervenció tingui èxit
i, per aquest motiu, cal que estiguin especialment cuidats i que siguin acollidors i
càlids. Han de ser espais on sempre es percebi un caliu que ajudi a sincerar-se i a
distendre’s, que es percebin com a espais de gaudi, de recolliment i de benestar,
cuidats i reparats per les persones que en facin ús.
És per això que els espais i locals de la Fundació han de ser senzills i funcionals,
però alhora bonics i agradables. Han d’estar endreçats i nets, cal cuidar-ne els
detalls sense carregar-los i mirar que es puguin personalitzar per contribuir a
generar un context d’equilibri i funcionalitat. Dedicar temps, idees i una cura
especial a la decoració, la il·luminació, la música i la confortabilitat s’ha de
considerar, també, com una part de la intervenció, ja que per a molts infants,
adolescents i joves esdevindran quelcom més que un lloc on residir; esdevindran la
seva llar.
Els escenaris on es desenvolupa la tasca de la Fundació han de tenir sempre
referències evidents als objectius d’intervenció, han de procurar la seguretat,
la intimitat i la comoditat per romandre-hi, viure-hi o treballar-hi, fent especial
atenció al fet que permetin l’entrada i el contacte amb la natura. Han de ser
espais pensats per ser viscuts, on tots els qui hi habitin puguin trobar seguretat
individual, i que alhora afavoreixin la interrelació dels que hi conviuen.
Els espais són, doncs, una premissa clau en la tasca educativa, són una
responsabilitat compartida que no pot dependre exclusivament del personal
tècnic de manteniment, perquè els espais són quelcom més que una distribució de
mobles i parets; els espais són una part fonamental en la construcció d’escenaris
vitals, de records... Així doncs, han de ser objecte d’atenció i cura.
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Visibilitzar, sensibilitzar, crear consciència i incidir políticament
Un dels objectius de la Fundació és fer visible la realitat en què es troba la infància,
l’adolescència i la joventut més vulnerable. És necessari alçar la veu per provocar
una presa de consciència a escala social d’una situació que està invisibilitzada,
que es desconeix i que, sovint, no es vol veure: la violència envers els infants,
adolescents i joves, els abusos, la solitud d’infants o joves que viuen en dispositius
de protecció, la pobresa infantil i altres situacions que l’equip professional de la
Fundació veu diàriament i que sovint resten ocults a la societat en general.
Aquest objectiu de sensibilització forma part inherent de la tasca de la Fundació.
Perquè, a més de l’atenció i protecció de la infància, l’adolescència i la joventut més
vulnerable, cal “empatia social” que serveixi de base per a la prevenció i per a la
cerca de solucions i de respostes efectives.
Això significa treballar a escala local, en el dia a dia als serveis, amb els recursos
i agents del territori (escoles, entitats de lleure, entitats socials, equipaments,
professionals que intervenen amb infants i adolescents, etc.), explicant i
sensibilitzant per combatre la mirada esbiaixada que sovint es té del col·lectiu
infantil i les famílies en risc i per donar una visió acurada de la seva realitat.
És també un treball a escala de país, a través de la presència en els mitjans de
comunicació i en els espais, plataformes i taules de participació de què forma part
la Fundació. Una presència que ha de servir per donar a conèixer la realitat de
la infància, l’adolescència, la joventut i famílies més vulnerables, per denunciar
les situacions amb les quals es troben en el seu dia a dia i per aconseguir
incidència política. El personal de la Fundació té l’oportunitat, a través de la seva
participació en aquests espais, de fer d’altaveu de les necessitats i situacions
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d’aquelles persones per a les quals treballen. I la seva veu ha de ser crítica, han
de mantenir una actitud lliure i independent, sense condicionants, de denúncia i
també propositiva. Per fer-ho, La Fundació Idea resta atenta i s’alinea amb altres
institucions i organitzacions que, de forma coordinada i col·laborativa, generen
missatges, arguments i continguts per fer escoltar les seves reclamacions, anàlisis
i propostes. En darrer lloc, en tota aquesta tasca de visibilització i sensibilització,
és imprescindible posar en valor les pràctiques i actuacions de la Fundació, per
fer visibles les necessitats existents i per donar a conèixer tant el que s’està fent
com la manera de treballar i les problemàtiques amb què es troba el personal de
la Fundació. l donar a conèixer la realitat amb la qual es treballa i la realitat dels
qui hi treballen, ja que sovint, els col·lectius invisibilitzats van acompanyats de
professionals invisibilitzats.

Impacte de la intervenció
L’acció de la Fundació és generadora de millores, possibilitats i alternatives
per a la infància, l’adolescència, la joventut i famílies, així com per a les comunitats
i barris on treballa. Cal, doncs, definir, planificar i avaluar l’impacte esperat fruit
de les intervencions, mesurant-les qualitativament i quantitativa per poder definir i
difondre l’abast de l’impacte, i apostant per estratègies basades en la proactivitat,
l’adaptació o el canvi.

Dimensió ètica
La Fundació considera fonamental mantenir una constant observança de la mirada
ètica. Per això promou la participació en els Espais de Reflexió Ètica. Aquests,
són espais participats per un grup significatiu i divers de membres de l’entitat, a
fi d’aprofundir, debatre, orientar, fer propostes i reflexionar entorn de les diferents
situacions que envolten els problemes ètics que es poden generar a partir de la
pràctica professional, en qualsevol dels àmbits en què aquesta intervé, impulsant i
acompanyant una cultura ètica en l’abast de l’àmbit professional de l’entitat.
La pràctica de la Fundació adopta una mirada crítica que permet, sense prejudicis
ni dictats institucionals, discernir els límits quan es dubta de si realment allò que
s’està fent i allò que pot esdevenir s’adiu amb els principis generals de la Fundació,
i que posa per davant de tot els drets de les persones per a les quals i amb les
quals es treballa.
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EL MODEL D’INTERVENCIÓ
Infància i adolescència
El treball amb la infància, l’adolescència i la joventut
El rol de l’equip professional és assessorar i acompanyar, però sempre
promovent el paper actiu de l’infant, adolescent o jove i respectant les seves
decisions. El personal de la Fundació explicarà allò que, des del seu punt de vista,
és millor per a l’infant, adolescent o jove en tot moment, ajudant-lo i acompanyantlo en la presa de decisions, però tenint en compte la seva capacitat per decidir
d’acord amb el nivell d’autonomia que li correspongui per la seva edat.
L’actitud del personal ha de ser una actitud d’escolta i d’implicació de l’infant
o adolescent en la presa de decisions. En aquest procés, ha d’actuar des del
respecte, sense jutjar, acceptant les decisions i respectant-les.
Com a professionals cal mostrar un suport incondicional. L’infant, adolescent o
jove ha de saber que no està sol i s’ha de sentir acompanyat i ajudat. Encara que
es produeixin actituds o conductes d’indiferència o de provocació, cal mantenir la
proximitat, treballant la confiança i potenciant el respecte. I, sobretot, demostrar a
l’infant, adolescent o jove que pot comptar amb els i les professionals, que són allà
i que hi continuaran sent quan ho necessitin, passi el que passi.
L’equip professional ha de ser capaç de permetre l’error, que s’ha de veure com
una oportunitat d’aprenentatge. Ha d’acceptar les decisions de l’infant, adolescent
o jove, encara que no hi estigui d’acord. Ha d’evitar imposar les seves solucions i
procurar acompanyar a través del consens en les respostes: no es tracta de vèncer,
sinó de convèncer.
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No s’ha de sobreprotegir l’infant o adolescent i cal evitar actituds paternalistes
que l’impedeixin desenvolupar-se de manera autònoma. Cal donar suport,
però permetre i promoure l’assumpció de responsabilitats, de tasques i de les
conseqüències de les pròpies decisions. És important mantenir l’equilibri entre
les necessitats d’aprendre, de posar-se a prova i d’experimentar amb la d’oferir
estabilitat i ensenyar conductes apropiades que permetin assolir la maduresa
personal.
L’acompanyament s’ha de dur a terme des de l’afecte, especialment quan es tracta
amb infants i adolescents que es troben lluny de les seves famílies o que estan
mancats de les relacions afectives bàsiques per al seu desenvolupament. L’equip
tècnic ha de poder treballar des de l’humor com a eina de relació, construir espais
de confiança i generar sensació de pertinença.

Hauran passat dies, mesos o fins i tot anys, i hauran transitat, ambdós,
educador i infant, per terrenys amb dificultats, però també curulls de records,
aprenentatges i bons moments.
David Rodríguez
Social.cat

El conjunt de professionals ha d’actuar sempre tenint en compte el seu rol de
referents i de possibles models en els quals els infants i joves poden arribar a
emmirallar-se. Han de ser conscients de la rellevància del que fan i del que diuen,
així com de com ho fan i com ho diuen. I també han de saber acceptar que poden
cometre errors i que, si això succeeix, han de saber reconèixer-ho de manera
oberta i transparent.
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Estratègies d’intervenció
El treball amb la infància, l’adolescència i la joventut es basa en les premisses
següents:
Adoptar sempre una visió positiva,
adreçada a educar i empoderar a
la infància i l’adolescència perquè
puguin desenvolupar-se de manera
plena.
Treballar per una educació en
valors que promogui l’honestedat,
el coratge, la no-violència, el
compromís, l’empatia, l’assertivitat,
l’activisme social, la il·lusió, l’esforç,
la generositat i la veritat.
Potenciar la convivència assertiva.
Treballar l’autoconsciència en relació
amb els propis errors, a través d’una
educació basada en la reflexió i no
en la punició o en la recompensa.
Utilitzar el diàleg com a eina principal
per a la de resolució de conflictes.

Recórrer a la mediació, els cercles de
diàleg i les pràctiques restauratives
com a vies prioritàries de treball en
la solució de conflictes. Treballar
basant-se en el pacte i l’acord,
l’assoliment de responsabilitats i la
identificació de mancances i també
d’habilitats.
Promoure l’autonomia de
l’infant, adolescent o jove, ajustant
les intervencions a l’edat i les
circumstàncies de cada persona.
Generar processos que empoderin
l’infant o l’adolescent perquè
sigui capaç de respondre amb
assertivitat a les noves situacions que
sobrevinguin i evitant adherències
excessives als sistemes de protecció
i de control.
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Reconèixer i apreciar la diversitat.
Esforçar-se per conèixer i entendre
els referents, les normes i els valors
culturals dels infants i adolescents a
qui s’atén, adaptant-s’hi i respectantlos, sempre dins el límit de la novulneració de drets fonamentals. Tenir
present, també, l’angoixa que es
produeix per la dualitat –i de vegades
la discrepància– que pot generar la
convivència entre la cultura d’origen i
la de la societat d’acollida.
Adaptar-se a les capacitats i
necessitats específiques dels infants
amb capacitats diverses i amb
diversitat funcional.
Generar espais de decisió, de
participació real, on la paraula de la
infància, l’adolescència, la joventut
i famílies sigui considerada punt de
partida, en tots els àmbits i espais: en
entorns de tutoria, d’assemblees, de
trobades, sessions de treball, òrgans
de govern intern, etc.

Aprofitar el potencial dels espais
(locals, sales, passadissos, aules...)
com a eina per a una intervenció
socioeducativa de qualitat i amb
garanties de generar vincles i
possibilitar canvis.
Considerar i promoure el
reconeixement de les múltiples
capacitats i intel·ligències dels
infants i adolescents, promovent
l’acció a partir dels espais segurs i
forts i de les capacitats i habilitats
d’aquests. És clau saber veure en
els infants i adolescents aquelles
parcel·les on són especialment
proactius, efectius i hàbils i, a partir
d’aquestes, construir qualsevol
relació educativa que cerqui
l’aprenentatge integral.
Aconseguir que els infants i
adolescents se sentin considerats i
“descoberts” en allò que els fa únics.
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Treballar el retorn social, fent
prendre consciència de formar part
d’una comunitat i del compromís per
posar a disposició de la comunitat els
seus valors i capacitats. Reconèixer
que el seu temps i la seva dedicació
té un valor, que tot allò que saben
fer i que poden aportar és important
i útil per a la comunitat. Treballar
aquest retorn social com a valor i
com a consciència, i també com a
eina d’autoconfiança en les pròpies
capacitats per millorar la comunitat
de la qual es forma part. Promoure
que els mateixos destinataris de la
intervenció s’involucrin com a part
activa dels projectes al costat dels
i les professionals —p. ex. traduint,
ajudant en el dia a dia, resolent
problemes amb companys/es...— i
dels companys o companyes —p. ex.
acompanyant en l’acollida o a través
de la de mentoria entre iguals, del
voluntariat i de la participació social
en la comunitat.
Respectar els límits de la
intervenció. L’acció de la
Fundació se sosté en el principi
de la mínima intervenció possible,
deixant el protagonisme als infants,
adolescents, joves i famílies. Es
tracta d’acompanyar, promoure i
oferir alternatives viables per assolir
o recuperar espais de convivència i
de participació ciutadana i entorns
familiars segurs i afectuosos.

En aquest sentit, les propostes
residencials temporals alternatives
a la vida en família —que en el cas
de la Fundació es concreten en
centres de protecció— s’entenen
com a espais on treballar aquest
retrobament familiar, a partir d’una
acció psicosocioeducativa basada
en l’acompanyament i l’atenció
personalitzada, coneixent la realitat
i el marc generacional de la família i
tenint en compte l’infant, adolescent
o grup familiar, actors i creadors de
la pròpia millora com a individus i
grup. Cal focalitzar la intervenció
en els indicadors de les situacions
de conflicte que esdevenen motiu
del desemparament i treballar,
amb altres membres de la família,
circumstàncies familiars, situacions
històriques o presents i conflictes,
que les famílies hagin pogut o puguin
entomar de manera apropiada a partir
de les seves capacitats preservades.
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Cal cercar alternatives i explorar noves modalitats d’acolliment professional,
perquè, en aquelles situacions que requereixin una resposta immediata, sigui
un/a professional qui pugui acollir amb caràcter d’urgència els infants que ho
necessitin i acompanyar la seva família en el procés d’estudi i d’establiment
de la mesura protectora, mantenint, sempre que sigui possible i en funció
de les característiques de cada cas, el contacte adient amb la família, tret,
evidentment, d’aquelles situacions en què no sigui beneficiós per a l’infant,
per la gravetat dels motius que motivin la separació.
Loli Rodríguez
Social.cat

Les famílies
El treball amb les famílies
El treball amb les famílies és fonamental com a part de l’enfocament sistèmic sobre
el qual s’ha de basar la intervenció.
La família ha de sentir al personal com una persona propera que parla el seu
llenguatge, que l’escolta i que s’interessa per comprendre la seva realitat. Ha de
treballar des de la proximitat i la confiança però sense perdre el seu rol. Aquesta
proximitat, que no s’ha de confondre amb complaença, s’ha de construir des de
l’empatia i la professionalitat.
És important apropar-se als espais quotidians en què es mou la família. És
dins d’aquests espais on es construeixen les relacions de confiança i, també, on
més bé es poden comprendre les realitats, apreciar els conflictes i identificar les
necessitats.
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Durant les intervencions, cal posar especial cura en minimitzar el sentiment que
poden tenir les famílies en certes qüestions o judici per part de l’equip professional.
Cal prestar atenció al llenguatge no verbal i treballar la contenció emocional. Això
es pot fer procurant espais d’entesa i enteniment, posant cura en el llenguatge i en
la construcció de missatges i modulant el ritme de la intervenció a les necessitats i
característiques de cada família.
El personal de la Fundació ha de ser capaç de convertir-se en personal mediadors
o “traductor” d’una realitat, uns valors i unes normes que de vegades són difícils de
copsar per les famílies provinents d’altres entorns o altres cultures. Durant la seva
intervenció, el personal de l’equip dona suport i acompanya, cercant oportunitats de
millora, apropant els recursos, informant i orientant.
En aquest treball amb les famílies, no s’ha d’oblidar mai el principi d’enfocament
positiu. La mirada de l’equip s’ha de situar sempre des de l’oportunitat i mai des
de la mancança. El punt de partida per estructurar la intervenció són les fortaleses
i les potencialitats de les famílies, que cal posar en valor. Cal construir un paper
actiu i protagonista de la família, que permeti generar compromisos i bastir una
col·laboració mútua i de treball compartit.

Són justament aquestes famílies i les seves capacitats, els seus aspectes
preservats i les seves habilitats, les millors eines per encetar les propostes
d’intervenció i protecció des de la corresponsabilitat. La intervenció
educativa, l’habilitació parental, el reconeixement de dubtes i la predisposició
al canvi són quelcom més que planificacions de reunions i sessions. Són un
anar i venir d’indecisions, d’encerts i errors, de missatges, de converses, de
segones oportunitats, on tot suma i tot compta.
David Rodríguez
Social.cat
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L’objectiu final de la intervenció ha de ser aconseguir canvis. I l’eina per
aconseguir-ho és la connexió amb les famílies. Cal saber veure la resistència de
les famílies com una reacció normal i ser capaç d’identificar què cal fer per superar
aquestes resistències i per aconseguir generar relacions de responsabilitat i treball
compartit.
S’ha de garantir i promoure la presència de la família, sempre que aquesta sigui
possible i segura per a l’infant o l’adolescent. Només a partir d’aquesta presència
continuada, de la participació, la transparència i del treball conjunt amb la família,
es podrà avançar cap a una parentalitat positiva. I això s’ha de fer sempre des de la
flexibilitat, adaptant la intervenció al ritme i les necessitats de cada família. No s’ha
de pretendre que siguin les famílies les que s’acoblin als centres i als serveis, sinó
que són els centres i els serveis els que s’han d’adaptar a les necessitats de cada
família.
És important, com a estratègia de canvi i millora, incorporar sempre la perspectiva
de gènere en les intervencions. Dins la família, les dones, com a principals
transmissores culturals i de valors, són un element clau per a la integració i
la projecció social. I dins la comunitat, les dones són sovint el motor per a la
construcció de xarxes informals de suport i solidaritat veïnal. Per això, una de
les contribucions clau del personal d’Idea ha de ser empoderar el col·lectiu de
dones, potenciant les seves capacitats dins la família i la comunitat, cohesionant el
col·lectiu femení, oferint accions de corresponsabilitat i de suport i fent audible la
seva veu.
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Finalment, cal empatitzar amb el dolor de les famílies, comprendre la seva angoixa
i deixar-se emocionar, perquè l’emoció que provoca el dolor de veure patir sigui un
al·licient per continuar acompanyant-les i lluitant amb elles fins que aquest dolor
desaparegui.
En les intervencions és fonamental la participació activa i el protagonisme de
tota la família en les accions que es desenvolupin. Cal treballar el compromís i la
implicació de les famílies, insistint en la presència i la participació de tots els seus
membres en les intervencions.
Cal fer un esment especial a les famílies dels infants i adolescents que arriben
sols. Es tracta de persones que estan lluny de la seva família, però tot i així, i
potser amb més motiu, la relació i el treball amb aquesta continuen sent necessaris.
Com que no hi ha una possibilitat real de retorn, la idea de treball amb la família
és diferent de la resta de casos i cal trobar eines i estratègies que permetin fer
aquest treball des de la distància. També afloren altres necessitats, que no tenen
a veure amb el restabliment de les relacions familiars, sinó amb la gestió d’una
situació d’institucionalització permanent, en què la família no hi és, perquè és
lluny, i en la qual no es preveu un canvi a curt o mitjà termini. Davant la manca de
referents propers, el personal d’Idea es converteix en referent únic, i per això cal
trobar estratègies perquè les famílies puguin estar presents, des de la distància,
acompanyant els seus fills i filles conjuntament amb el personal.
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Estratègies d’intervenció
La intervenció amb les famílies es guia pels principis bàsics següents:
Interès superior de la infància i
l’adolescència.
Dret de la infància i l’adolescència a
ser escoltada.
Importància de la família en el
benestar dels infants, preferentment
els seus progenitors o, si no, la
seva família extensa, i en darrera
instància, una família aliena.
Respecte dels drets i les necessitats
de la família: informació, intimitat
i confidencialitat, adaptació de
la intervenció a les necessitats,
participació...
Actitud permanent de respecte i
tolerància vers els valors i normes
de la família, sempre que aquestes
no resultin incompatibles amb la
garantia i respecte dels drets de la
infància i l’adolescència.

Potenciar les capacitats dels pares,
mares o responsables legals: ajudar
la família a identificar les seves
pròpies capacitats, reforçar-les i
creure en les capacitats de canvi.
Potenciar factors de resiliència en
la infància i l’adolescència, abordant
les seves necessitats específiques
i incidint en les característiques
pròpies i de la seva relació amb la
família i l’entorn.
Treball en equip i en xarxa:
enfocament multisistèmic,
coordinacions i promoció de la xarxa
de suport a la família.
Sospesar els riscos i beneficis per
a l’infant i l’adolescent de qualsevol
decisió que es pretengui adoptar.
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Infància i adolescència
Els equips de la Fundació
L’equip professional que treballa a la Fundació són, sobretot, agents de canvi i de
transformació. La seva pràctica professional és un laboratori de construcció crítica
i de revisió constant, de disseny de noves estratègies, d’innovació i d’aprenentatge
compartit.

Sovint, les propostes innovadores i les adaptacions metodològiques
provenen d’entorns que han fet de la pràctica professional un laboratori de
coneixement. Un espai de construcció crítica, que cerca nous models i noves
mirades per donar respostes a les situacions més complexes que infants,
adolescents i joves poden arribar a patir.
David Rodríguez
Social.cat

És fonamental mantenir actualitzat el coneixement tècnic, restant atents a les
noves propostes, orientacions i tendències pel que fa a la intervenció, a fi de
cercar estratègies que s’adaptin a les necessitats dels col·lectius a qui s’atén. La
formació continuada forma part dels objectius que la Fundació promou al voltant
de la cohesió d’equips, el suport emocional, l’aprenentatge tècnic i especialitzat i la
supervisió.
La Fundació Idea disposa d’un diccionari, que recull quines han de ser les
competències de l’equip professional que la integra, i que permeten complir amb
èxit les seves tasques.
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Aquestes competències són:

Adaptació al
canvi

Aplicar respostes ràpides, espontànies, creatives i eficaces
davant les modificacions de l’entorn, les persones o les
responsabilitats, per tal de reajustar-se de manera positiva
i constructiva, amb esperit crític.

Capacitat
apreciativa

Restar atent als aspectes preservats, a les capacitats i
aptituds de les persones usuàries i col·legues, des d’una
mirada oberta, positiva, basada en el respecte i l’estratègia
de l’afecte, que permeti fer propostes de millora, pel bé
dels objectius comuns del projecte i el reeiximent dels
usuaris i usuàries.

Compromís

Conèixer i respectar els objectius, valors i missió de
l’entitat.

Comunicació

Transmetre el missatge de manera clara i efectiva, tant
de forma escrita, verbal i no verbal, amb una expressió
assertiva. Això implica, alhora, una actitud dialogant i
una escolta activa, que respecti i incorpori les diferents
opinions.

Planificació i
organització

Prioritzar i establir línies d’actuació, optimitzant els
recursos que garanteixin l’acompliment dels resultats
esperats mitjançant la gestió eficaç del propi treball i del
dels seus col·laboradors i col·laboradores, si s’escau,
sense oblidar la qualitat.

A banda d’aquestes competències, és important que les i els professionals de la
Fundació tinguin capacitat d’autocontrol i de detecció dels propis sentiments.
Que tinguin una mirada oberta, predisposició a l’aprenentatge constant, creativitat i
capacitat d’innovació.
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La implicació en el treball amb la infància, l’adolescència, la joventut i famílies a
qui atenen és fonamental. El treball a la Fundació no consisteix a prestar serveis ni
gestionar recursos, sinó a teixir oportunitats.
Finalment, cal també una actitud crítica amb les situacions injustes i la capacitat
de fer-ne altaveu a través dels canals i mecanismes a l’abast per denunciar tot allò
que no funciona i que cal canviar.

A la nostra professió, el mal dels altres també ens dol a nosaltres; i ens
dol tant, que no hauríem de parar fins a fer-lo desaparèixer. D’això se’n diu
compassió.
Loli Rodríguez
Social.cat

Pel que fa al treball dins la Fundació, és fonamental el treball en equip, la
cooperació i el suport entre professionals. Dins els serveis, es treballa en
equip per amplificar la tasca professional, enriquir les intervencions amb una
mirada col·laborativa, distribuir les tasques i els rols, per compartir diagnòstics i
estratègies, per donar suport a altres professionals en la resolució de situacions
difícils o problemàtiques complexes. Però també és fonamental establir relacions
de col·laboració amb professionals de diferents serveis i centres i espais de reflexió
i de coneixement compartits, per ajudar a ampliar la mirada i anar més enllà dels
problemes del dia a dia.
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Les cinc esferes de l’equip professional de la Fundació Idea
En la pràctica professional de l’equip, s’identifiquen cinc àrees bàsiques
imprescindibles per dur a terme una intervenció integral i de qualitat. Entenent
aquestes cinc esferes com un cos íntegre, la intensitat amb què es posa en joc
cadascuna dependrà de les característiques del grup amb el qual s’intervé, de les
característiques individuals de cada infant, adolescent o jove i de la naturalesa i els
objectius del servei que s’està prestant.

Esfera 1: figura
afectiva i d’acompanyament

Prenent com a element clau pel canvi actitudinal el vincle
educatiu, basat en la relació afectiva referent-infantadolescent, els i les professionals de la Fundació vetllen
sempre per aconseguir, mantenir i millorar una relació
d’afecte i respecte amb cadascun dels infants, adolescents
i joves.

Esfera 2: figura
presencial i
referencial

L’equip professional de la Fundació resta atent i
aconsegueix que l’infant o adolescent descobreixi que
pot esdevenir un punt de referència per a ell/a, amb qui
conviurà una part molt important del seu temps diari, i
que pot acabar formant part de la seva història, i això ha
de poder garantir l’establiment de vincles, una relació de
confiança que permetrà assolir o treballar la resta dels
eixos i oferir-los una figura amable i segura.

Esfera 3: figura
de motivació i
aprenentatge

L’equip de professionals de la Fundació observen les
actituds, aptituds, carències i aspiracions de cada un dels
infants i adolescents, i els donen forma dintre del projecte
a través de les activitats, tutories, espais de conversa
informal, etc.
Generen la reflexió i els espais de treball d’habilitats
emocionals, de coneixement i socials fent ús, sovint, de la
tècnica de l’assaig-error.
Estimulen l’aprenentatge, les relacions socials, la
conversa, les activitats manuals i artístiques, la cura del
propi cos i el coneixement personal.
Dissenyen accions basades en l’aprenentatge significatiu,
mantenint l’infant i adolescent informat adequadament
segons la seva edat i maduresa i fent-ho de forma
entenedora, adaptant el llenguatge i fomentant el diàleg
restauratiu i motivador quan escaigui.
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Esfera 4: figura
de contenció
emocional i
suport

Esfera 5: figura
restaurativa

L’equip professional de la Fundació resta atent i
aconsegueix que l’infant o adolescent descobreixi que
pot esdevenir un punt de referència per a ell/a, amb qui
conviurà una part molt important del seu temps diari, i
que pot acabar formant part de la seva història, i això ha
de poder garantir l’establiment de vincles, una relació de
confiança que permetrà assolir o treballar la resta dels
eixos i oferir-los una figura amable i segura.
L’equip de professionals de la Fundació Idea intervenen
educant en el convenciment de la necessitat de respectar
els acords i les normes i promouen el consens per establir
marcs de funcionament compartits.
Així, esdevenen figures efectives, mediadores, amb
estratègies per fer respectar els límits i redreçar les
conductes que poden acabar essent perjudicials pel
desenvolupament harmònic del grup o del mateix infant,
adolescent i jove.
Reconeixen, també, les necessitats especials i dificultats
d’alguns infants i adolescents i, junts i en benefici seu,
redissenyen la seva intervenció per evitar l’exclusió, el
rebuig o la desconfirmació.
Impliquen els infants i adolescents en la tasca o activitat
reparadora i en la prevenció de situacions transgressores,
treballant hàbits, estratègies d’autocontrol, dinàmiques de
convivència i habilitats socials.
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Línies pedagògiques
El criteri pedagògic de la Fundació Idea, amb enfocament de treball sistèmic,
es correspon amb el plantejament educatiu de transformació i creixement
personal i/o familiar d’infants, adolescents, joves i famílies, posant especialment la
mirada en aquelles persones en situació de vulnerabilitat o vulnerades.
Cal parar atenció, doncs, als factors multicausals que poden generar desequilibris
i disfuncions relacionals o conductuals, posant sempre per davant una intervenció
de caire holístic i, per tant, integral, en xarxa, des del territori, i que pugui abastar la
vessant social, familiar, grupal, individual, terapèutica, cultural, educativa, formativa,
de salut o d’oci educatiu.
La infància, l’adolescència i les seves famílies són membres d’una comunitat i, per
tant, són també agents de millora, i com a tals poden implicar-se en la seva xarxa
sociocultural defensant els seus drets i complint els seus deures. La intervenció
haurà de garantir propostes que permetin que infants, adolescents i joves
esdevinguin compromesos, sensibles vers els altres i vers les pròpies dificultats, i
que siguin impulsors de la seva millora com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.
Les línies pedagògiques de la Fundació Idea són:

Aprenentatge continu: treballar
per l’atenció i l’acompanyament
d’infants, adolescents i joves, que
esdevindran persones adultes
autònomes, reflexives, coherents
i capaces d’establir la seva pròpia
escala de valors, restant oberts al
progrés, al canvi i a l’aprenentatge
constant, sigui formatiu, tecnològic o
experimental.
Respecte i llibertat: promoure la
llibertat i el respecte a la comunitat
multicultural de la qual formem
part, incidint en totes aquelles

iniciatives que, creativament, facin
de la convivència una experiència
de tolerància, d’estimació i respecte
a tot allò que ens envolta, siguin
les persones i les seves diferents
formes de viure, creure o pensar, el
país o els espais on romanen. Cal
transmetre la necessària vivència
d’esperança, basada en l’enuig per
com són sovint les coses i la força per
canviar-les.
L’estimació com a motor de canvi:
partir de la necessitat que per als
infants, adolescents i joves és clau
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sentir-se estimats per assolir un
desenvolupament emocional ple i
poder, en un futur, transmetre, de
forma vivencial, l’amor i l’estimació.
Saber que l’experiència és important
per transmetre allò viscut, sent
conscients que no tot s’acaba en
estimar i respectar els altres, sinó
arribant a saber-se fer estimar,
demostrant les actituds positives de
cadascú, potenciant les il·lusions,
afanys, el gust per les coses ben
fetes i el dret d’opinió de cada un dels
membres. I, sempre, sabent que és
fonamental estimar-se a un mateix
i ser feliç per poder fer feliços els
altres.
Orientar vers la resiliència crítica:
és una línia d’actuació fonamental
perquè els infants i adolescents
sàpiguen prendre opcions i opinions
davant diferents situacions que els
envolten i que, sovint, assumeixen
com fora del seu abast, precisament
per la forma desmesurada en què

viuen. Donar eines per afrontar
problemes com la xenofòbia, l’abús
de substàncies, els fonamentalismes
religiosos, la violència masclista,
els maltractaments, etc. Cal que
aquests infants i adolescents
parteixin de plantejaments propis i
personals per tal d’avaluar i afrontar
aquests problemes, generant
actituds resilients davant les seves
experiències vitals, essent crítics i
exigents en l’acompliment i defensa
dels seus drets.
Viure en positiu: promoure
experiències i vivències positives,
que s’adaptin a les necessitats
específiques del jovent, no només
a partir de la relació educativa i
afectiva, sinó també creient en
les seves capacitats i habilitats i
propiciant que disposin de les eines
suficients per ser membres actius,
constructors, reconeguts i necessaris
per crear una societat millor.
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CONCEPTES IDEA

Model d’Intervenció Social | 49

Accions restauratives
Les relacions, la convivència i la vida comunitària suposen acceptar la possibilitat
d’estar exposats a situacions de conflicte, que es poden donar per incompatibilitats
caracterials, per manca de diligència en la comunicació, per suposicions o
desacords mal resolts, per conductes contràries a les normes de convivència...
Davant de totes aquestes situacions, entenem que hi ha la possibilitat de refer,
de reparar, de restaurar, de poder ésser confrontat davant l’error i acompanyat i
acompanyada en el procés de reconducció i solució. En aquest sentit, les accions
restauratives cerquen considerar una reparació global, posant la mirada en
l’individu, però també en el grup i la comunitat, i acceptant la capacitat d’esmenar
allò malmès, incloent-hi, sobretot, les relacions de convivència i confiança.

Acompanyament i empoderament
La infància i l’adolescència són protagonistes en la nostra intervenció, que va
encaminada a oferir un acompanyament que els permeti enfortir i millorar les
pròpies capacitats i, alhora, promoure canvis que permetin millorar les seves
situacions i les del seu entorn i comunitat, recuperant drets, espais i oportunitats.
Vetllem perquè l’infant i adolescent incrementi la seva capacitat de decisió i
esdevingui un agent actiu en la seva vida i projecte de futur.

Adaptabilitat i Promoció del trànsit
Sabent que cap intervenció, estratègia o proposta no és definitiva, en la mesura
que les persones usuàries són canviants, úniques en les seves capacitats i
mancances, i sabent que les relacions es formen, es conformen i es transformen
de manera no sempre prevista, incorporem la capacitat d’adaptar-nos a la realitat
particular de cada usuari, de cada grup, de cada família, fent propostes creatives,
originals i específiques i mantenint l’esperit de la improvisació en estreta relació
amb la programació. I tot això, ho fem des del coneixement que els nostres
recursos, projectes i programes han de ser espais de pas per a les persones
usuàries, les quals han de poder transitar temporalment amb nosaltres amb vista a
un futur autònom.
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Atenció integral i holística
La infància, l’adolescència, els i les joves i famílies amb qui treballem no poden ser
considerats de forma fragmentada. La nostra intervenció ha de garantir una mirada
que abasti tots els aspectes que repercuteixen en el seu benestar, possibilitant
una capacitació a partir d’oferir múltiples eines i estratègies, per tal que puguin
créixer emocionalment, socialment, personalment, políticament, formativament,
saludablement i laboralment. Per fer-ho, restem atents a aliances, al treball
multidisciplinari, a la mirada professional multidisciplinària, incorporant sempre, i
prioritàriament, la voluntat i la proactivitat dels usuaris i les usuàries.

Perspectiva de gènere
Dins la nostra missió de promocionar la inclusió del col·lectiu a qui atenem com a
ciutadania de ple dret, concebem l’acció educativa com un instrument que ha de
cooperar en la transformació d’estructures de desigualtat en les relacions de gènere
i potenciar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre la infància i l’adolescència
independentment del seu sexe, orientació sexual, expressió o identitat de gènere.
Ens comprometem amb la igualtat partint de la diversitat i les diferències de cada
persona, reconeixent les potencialitats i individualitats de nois i noies i superant la
jerarquització de qualitats i models de comportament associats a la feminitat i la
masculinitat.
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Competències parentals
El treball amb les famílies se sustenta en el convenciment de la capacitat de canvi
que tenen quan, per diferents motius, mostren febleses en algunes de les funcions
que els són pròpies. El treball de l’equip de professionals de la Fundació sempre
anirà dirigit a enfortir les famílies en aquells aspectes en què es mostren més febles
i reforçar-les en aquells en què mostren més solvència.

Convivència assertiva
El model relacional en el qual ens basem promociona el diàleg, la
responsabilització, la participació i la reparació, en comptes de la punició o la
recompensa. El reconeixement de l’altre en la convivència parteix de la identificació
de les seves mancances però també de les seves potencialitats, de l’error i l’acord,
del maneig d’estratègies comunicatives i emocionals.
Les accions educatives van dirigides a significar el mateix infant i adolescent i
l’altre, per tal de capacitar-los per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes,
oferint eines per al desenvolupament de competències relacionals i comunicatives
de les persones que conformen el context educatiu. L’assertivitat parla de la
capacitat de defensar les idees pròpies sense imposar-les o menysprear les dels
altres, de la capacitat de discrepar obertament sense agredir, de dir que no i de
saber acceptar els errors.
La cultura del diàleg, doncs, esdevé un instrument primordial en la convivència
assertiva i la cultura de la no-violència.
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Educació emocional
Un dels àmbits claus del benestar és l’equilibri emocional. Aquest, a més, s’ha
d’entendre a partir de l’autoconeixement i de la consideració ineludible de ser
membre d’una comunitat, d’un sistema. La nostra intervenció incorpora el treball
vers les emocions, l’expressió i reconeixement d’aquestes, el control i l’abordatge
del desbordament emocional i l’acompanyament en el trànsit emocional en
situacions de dol, pèrdua, frustració o sentiment de solitud. Aquesta premissa és
aplicable tant en el treball amb les persones usuàries com amb el personal que
conforma els diferents equips de la Fundació.

Emancipació i autonomia
És clau col·laborar i donar suport a itineraris de creixement personal, que
puguin dur la infància, l’adolescència i la joventut amb qui treballem a una plena
autonomia, amb eines i estratègies que possibilitin l’emancipació, restant atents
a no crear relacions de tutela i dependència i, per tant, generant escenaris on
les persones usuàries puguin posar a prova les seves capacitats per esdevenir
persones autònomes.

Enfocament i mirada de drets
Entendre la infància i l’adolescència com a subjectes de drets i actors socials és
inherent a tota intervenció que duu a terme la Fundació. Incorporem una mirada
holística sobre tots els drets, superant mirades parcials des de la visió de l’adult
o d’una determinada realitat. La infància i l’adolescència se situen al centre de
les nostres actuacions i aquestes es basen en el seu interès superior, la nodiscriminació, la garantia d’una vida on s’acompleixin els seus drets, sigui consultat
en allò que l’afecta, podent expressar la seva opinió i que aquesta sigui tinguda en
compte.
Posem especial atenció en la defensa dels drets LGTBI+, promovent entorns
d’igualtat i diversitat, i en la lluita contra la pobresa, que impacta en la infància i
l’adolescència i els seus drets de participació política.
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Sentit de l’humor
El coneixement, l’experiència, la capacitat i l’expertesa tècnica tenen diferents
formes per acompanyar les propostes i les intervencions, però sempre cal
incorporar estratègies que facilitin la proximitat, la relació sincera i espontània. Des
de la Fundació, entenem que l’humor és el camí més curt per arribar a escenaris
de confiança, imprescindibles per abordar temes simples i transcendents i, en
definitiva, promoure en els infants, adolescents i joves els sentiments d’acceptació,
cura, unicitat i simplicitat.

Incidència i visibilitat
La Fundació assumeix el rol de ser una plataforma per a la visibilització dels
col·lectius que atenem i acompanyem. Si més no, ens reafirmem en el sentit de
no autoanomenar-nos portaveus; volem sumar-nos a la capacitat dels usuaris i
usuàries de tenir una veu pròpia, de confrontar decisions que els afecten, siguin
administratives, polítiques o socials, i per fer-ho posem a disposició estratègies de
contacte amb la societat en general, a través de xarxes, mitjans de comunicació o
espais de debat. La Fundació defensa la seva capacitat d’incidència directa a partir
de l’exposició dels seus posicionaments i les seves opinions, respectant el marc
legal, però assenyalant amb contundència les llacunes d’aquest.

Interculturalitat
Concebem la interculturalitat com la interacció i el diàleg constructiu entre persones
d’orígens diversos que possibiliten noves formes de convivència i de relació.
A la Fundació treballem des d’un enfocament intercultural en la intervenció social,
construint espais comuns diversos de convivència i integració entre diferents
cultures. Entenem el pluralisme cultural, i per tant la diferència cultural, com a
riquesa compartida, com a oportunitat de generar interacció, solidaritat, cooperació
i reciprocitat; en definitiva, el sorgiment de relacions efectives que deixen fora de
joc formes discriminatòries inspirades en estructures no igualitàries com el racisme.
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Interès superior de l’infant i l’adolescent
És el filtre pel qual passa tota proposta, posicionament, projecte, iniciativa o decisió
per ser considerada, acceptada, desestimada o tinguda en compte. Entenem
l’interès superior de l’infant com un deure i una prioritat en la nostra intervenció,
que ha de vetllar pel benestar i desenvolupament harmònic de tots els infants i
adolescents amb qui treballem. Per fer-ho, cal que les accions que endeguem en
siguin garants i se n’ocupin activament, sobretot en contextos de vulnerabilitat,
sabent-nos agents de prevenció, de diagnosi, de protecció, de denúncia i de
resiliència vers aquests infants i adolescents.
En qualsevol proposta, decisió o acció anteposem la preservació dels drets de
la infància, per davant dels adults referents, les instruccions administratives o els
posicionaments socials, assumint les conseqüències de ser l’eina per propiciar que
la seva veu sigui escoltada.
D’altra banda, som conscients que les nostres intervencions s’han de regir
per l’interès superior de l’infant, analitzant cadascuna de les nostres decisions
tècniques i educatives, calibrant els beneficis i riscos i garantint la millor proposta i
impacte amb la mínima intervenció possible.

Intervenció comunitària
Les persones adultes hem de ser considerades a partir de la nostra particularitat
i, ineludiblement, de la nostra relació amb l’altri. En aquest sentit, la intervenció
comunitària esdevé clau en la tasca de la Fundació, entenent-la com la possibilitat
real d’un impacte a escala i, per tant, considerant-la com a estructura relacional
clau per a la millora de les persones com a individus i com a societat.
Entenem la intervenció comunitària com un espai de creixement personal, que
evidencia la capacitat dels infants i adolescents de ser-ne membres actius. No
poden ser obviats, no poden restar a l’espera de ser “autoritzats” per poder ser
actors generadors de canvis; han de poder ser constructors del seu futur.
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Justícia social i cooperació
Els objectius, les accions i els posicionaments de la Fundació, cal llegir-los des del
compromís per una societat més justa, equitativa i compromesa en l’assoliment del
bé comú. La Fundació té, a més, un compromís ferm amb el benestar i la protecció
de la infància d’arreu i, en aquest sentit, desenvolupa projectes de cooperació
internacional a Moçambic.
Entenem la justícia social com a identitat inequívoca d’una comunitat universal de
persones, basada en l’equitat, l’oportunitat, el desenvolupament i el progrés, de la
qual ens sentim part activa.

Orientació sistèmica
A l’hora de considerar-nos com a individus, ho fem tenint en compte les nostres
relacions i, per tant, tenint en compte els diferents sistemes en els quals ens
desenvolupem: la família, l’escola, el centre, la comunitat, la parella... En aquest
sentit, creiem que el treball amb qualsevol dels membres o participants d’un
sistema pot generar canvis en altres membres d’aquest, i per això, considerem
les exploracions i les intervencions tècniques, posant la mirada en l’exploració,
la intervenció i la teràpia centrada en solucions, fent evidents les capacitats dels
usuaris i les usuàries com a eines clau per a la millora.
Tot i que la nostra orientació beu dels principis sistèmics, som conscients de
la necessitat d’adaptar les nostres intervencions a les realitats dels infants,
adolescents, joves i famílies que acompanyem. Per aquest motiu, també restem
oberts a tenir en compte altres intervencions que, des d’un punt de vista eclèctic,
els poden permetre connectar amb les seves capacitats per restaurar relacions i
reforçar capacitats.
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Parentalitat positiva i bon tracte
Creiem que les relacions entre els pares i les mares, i fills i filles han de ser
experiències positives, que suposin un creixement integral de totes les parts
implicades. També sabem que, a vegades, algunes famílies, alguns pares i
mares han de reforçar les seves capacitats per generar i garantir espais de
creixement i seguretat pels seus fills i filles basats en l’afecte, l’amor, la seguretat,
l’aprenentatge, les relacions d’emmirallament positiu, l’equitat, la igualtat i el
respecte. En aquest sentit, promovem intervencions que possibilitin aquests espais
de reciclatge i aprenentatge.

Participació
La participació, entesa com un mecanisme de canvi i corresponsabilitat, és
substancial en l’esdevenir dels programes, projectes i iniciatives de la Fundació.
Defugim de la participació condicionada, de la participació no transformadora;
creiem en la participació real que permet canvis estructurals, la participació
que incideix en la possibilitat de millora, la participació que no fa diferències
per qüestions d’edat i, radicalment, mai per qüestions de gènere o cultura, i la
participació empoderadora.

Prevenció
Qualsevol intervenció ha d’incloure la mirada preventiva, és a dir, cal que prengui
en consideració els mecanismes que es poden activar, els camins que es poden
transitar, per no arribar a una situació de risc, vulnerabilitat o conflicte, i, en cas que
ja s’hagi produït, per no tornar a entrebancar-s’hi o no permetre que s’agreugi. Així,
cal incorporar estratègies prèvies, que permetin disposar d’entorns de conversa,
lúdics, formatius i de coneixement, de desenvolupament d’hàbits saludables,
d’accions que considerin clau la cura del cos i de la ment i espais facilitadors de
l’expressió emocional.
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Resiliència
Entenem la capacitat resilient dels infants, adolescents, joves i famílies, com
l’expressió evident de les seves fortaleses, sovint soterrades, i que haurem
d’integrar en el marc conceptual de les nostres intervencions. Per fer-ho, cal
generar espais on evidenciar aquestes capacitats i convèncer-los que el canvi
i bona part de les diferents solucions possibles a les situacions de conflicte i
vulnerabilitat en què es veuen immersos són a les seves mans. És la capacitat
d’incorporar i transformar els moments complexos, les experiències traumàtiques o
les dificultats viscudes, com a estratègia i aprenentatge personal per esdevenir una
persona més segura i enfortida.

Retorn social
Cal reconèixer la millora personal que suposa la possibilitat de disposar d’un
entorn acollidor, de xarxes de suport, de figures que fan de connectors comunitaris
i de vincle amb les comunitats en les quals vivim. En aquest sentit, la Fundació
incorpora la idea de poder esdevenir persones constructores de la societat, posant
a disposició de les altres les capacitats pròpies i, per tant, retornant en forma de
col·laboració, part del que s’ha rebut.

Sostenibilitat
És imprescindible garantir l’equilibri entre la realització de les actuacions presents,
sense comprometre les oportunitats en el futur. Les accions que duu a terme la
Fundació han de tenir la capacitat de mantenir-se en el temps per tal d’incidir en
la seva missió de cohesió i transformació social. Entenem aquesta sostenibilitat
en diferents àmbits com són: l’econòmic, reduint la dependència i garantint la
continuïtat dels serveis i la creació de nous; el mediambiental, amb la progressiva
reducció de l’empremta mediambiental de les nostres accions i la sensibilització
d’infants i adolescents com a futurs ciutadans i ciutadanes amb responsabilitat
mediambiental; i la retenció del talent de les persones treballadores, com a
principals recursos en la intervenció socioeducativa.
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Teoria del vincle
Les relacions educatives se substancien a partir de l’expertesa professional, però
sobretot, a partir de la capacitat de generar vincle amb els infants, adolescents i
joves, evidenciant una presència sense fissures, que permetrà l’afecte, el respecte i
la possibilitat d’oferir i demanar ajuda.

Xarxes col·laboratives
Tot i la capacitació, el coneixement i l’expertesa de l’equip de professionals de
la Fundació, el treball en xarxa és clau, no només per completar l’efectivitat i
capacitat d’impacte de les nostres intervencions, sinó també per oferir als usuaris
i usuàries possibilitats múltiples d’atendre les seves demandes, d’acompanyar-los
i acompanyar-les en les seves realitats, garantir les derivacions especialitzades i
capacitar-los i capacitar-les en la defensa dels seus drets. El treball en xarxa ens
posiciona en un estat d’aprenentatge continu com a entitat i ens ajuda a ser més
eficients, ampliant l’abast de les nostres accions.
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BONES PRÀCTIQUES
En Femení – Ràdio Pandora
Pigall. Junts cap a l’èxit escolar
Programa “Sensibilització-Acció”
Contes infantils per explicar les mesures de protecció
Joves grans Pandora
Taller de famílies
Iniciatives comunitàries
Espai familiar
Concurs de creació literària
Ideari
Avaluació per competències
Projecte de mentoria
Projecte “Laboratori cooperatiu tèxtil”
Grups de treball i comissions
Òrgans de govern dels infants i adolescents
Indicadors de tràfic d’éssers humans
Projectes d’intervenció terapèutica
Camino de Santiago
Projecte “Nava” de microcrèdits per a la promoció de l’autoocupació
Cronologia documental
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Fitxes Bones Pràctiques
EN FEMENÍ - RÀDIO PANDORA

Objectius

Col·lectius
beneficiaris

Donar veu a les dones del territori, a partir d’opinions
pròpies, propostes, idees sobre diferents temes.
Crear un espai on professionals i dones comparteixin
coneixements, experiències, reflexions entorn de
diferents temàtiques.
Dones del Districte 7 de Sabadell

Agents implicats

Dones ateses al SOAF o als diferents projectes de
Pandora; Xarxa de professionals del Districte 7 de
Sabadell; Equip professional del SOAF i Coordinació de
Pandora.

Àmbit territorial

Districte 7 de Sabadell.

Descripció

Ràdio Pandora vol esdevenir un projecte de ràdio
comunitària a Torre-Romeu que oferirà diferents
programes en clau de gènere, d’humor, de barri, de ciutat,
de reivindicació i de comunitat.
El primer programa que s’ha creat des del SOAF és ‘En
femení’, un espai pensat per donar veu a les dones del
barri, on elles puguin ser les protagonistes. La proposta
apareix arran les conseqüències especialment punyents
en les dones i les diferents esferes de les seves vides.
Parteix de la necessitat d’escoltar-les, de conèixer-les,
no només com a mares, sinó també com a dones i com
a ciutadanes d’aquest país. A la vegada, vol ser un
espai on professionals de diferents sectors i les mateixes
dones comparteixin un espai i construeixin plegades
coneixements i experiències. Un coneixement horitzontal,
de tu a tu, de dona a dona, de mare a mare, de persona a
persona. És en la relació amb els altres on la transformació
pot tenir lloc, és en aquest espai entremig on les persones
canviem, mutem i adoptem altres formes per donar pas
a nous significats del que implica ser dona i mare en la
nostra societat.
“En femení” vol generar un espai de coneixement, de
reflexió i de saber, però també d’acció i de reivindicació.
Un espai que posi el seu gra de sorra a facilitar la
interculturalitat i la relació social per a millorar la qualitat de
vida de les persones del barri.
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PIGALL, JUNTS CAP A L’ÈXIT ESCOLAR

Objectius

Col·lectius
beneficiaris

Afavorir la integració del/la noi/a en el centre escolar i
fora d’ell, oferint noves oportunitats educatives.
Modificar actituds i conductes que promouen la des
escolarització com un fet natural, fomentant actituds
positives vers l’aprenentatge.
Sensibilitzar a la família de la importància de l’educació
del seu fill/a, fomentant la participació positiva amb el
centre escolar.
Complementar la tasca dels professionals que ja
treballen al territori creant sinèrgies que repercuteixin en
la millora del procés educatiu, connectant l’escola amb el
fora escola.
Infants i joves que presenten necessitats en l’àmbit
escolar, dificultats per seguir en el seu grup-classe i
presenten risc d’abandonament escolar.

Agents implicats

Professional Pigall; Centres educatius; Serveis Socials;
Equip educatiu Pandora; Altres agents de la xarxa.

Àmbit territorial

Districte 7 de Sabadell.

Descripció

Pigall, Junts cap a l’èxit escolar, és un programa de
promoció i millora de l’èxit educatiu dels infants i joves,
mitjançant la implicació i capacitació de la família i la
connexió de l’escola amb el seu entorn. Es desenvolupa
en el Districte 7 de Sabadell per part de PandoraFundació Idea.
Centra la seva intervenció en 3 eixos principals: infants/
adolescents; Famílies; Xarxa professionals.
L’escola per si sola, no pot oferir a tots els infants i joves
totes les competències que necessita i eliminar les
desigualtats socials que s’hi donen. Per aquest motiu,
creiem fermament que amb iniciatives com aquesta,
alineant tots els agents, ampliant el capital social del
territori, reconeixent la tasca dels altres, entrant dins dels
centres escolars i que aquests s’obrin a la comunitat,
podem afrontar amb èxit els reptes que es plantegen.
Destacar que la figura de Pigall vinculat al centre
educatiu i als espais de reforç fora del centre, permet
establir un referent estable positiu, que lliga espais i
temps educatius, complementant la tasca educativa des
d’una disciplina diferent de la docència
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PROGRAMA “SENSIBILITZACIÓ-ACCIÓ”

Objectius

Col·lectius
beneficiaris

Fomentar una actitud crítica i activa entorn de les causes
que generen la desigualtat i la injustícia social al món.
Implicar el centre/recurs en l’educació per la solidaritat i
la cooperació.
Fomentar la interacció entre tots els centres/recursos i
entre el teixit associatiu de la ciutat.
La infància, l’adolescència i el jovent atesos a la Fundació
Idea.

Agents implicats

Equips educatius dels centres i serveis de la Fundació
Idea; serveis, entitats o organitzacions del territori.

Àmbit territorial

Àmbit d’actuació dels diferents centres i serveis de la
Fundació Idea.

Descripció

El programa “Sensibilització-Acció” vol facilitar, d’una
banda, als infants, adolescents i joves, juntament amb
els educadors i les educadores, l’intercanvi d’idees,
reflexions i experiències per activar projectes concrets de
solidaritat i cooperació i donar a conèixer el seu treball
solidari (projectes de cooperació en què participen,
tallers, xerrades, activitats de difusió entorn del tema,
etc.). I d’altra banda, facilitar recursos als equips
educatius per tal d’incorporar, en les programacions,
moments que facilitin aquest desplegament, incorporant
conceptes com voluntariat, cooperació, solidaritat..., en
el discurs ordinari de la vida dels recursos.
En definitiva, mitjançant aquesta iniciativa es vol
fomentar la col·laboració i cooperació entre els centres
o recursos de la Fundació Idea i el teixit associatiu
de les ciutats on actuen o amb aliança amb altres
institucions o entitats que gestionin projectes d’aquest
tipus, aconseguint espais educatius més democràtics i
transformadors i potenciant la participació dels infants,
adolescents i joves en la construcció d’un món més just,
equitatiu i solidari.
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CONTES INFANTILS PER EXPLICAR LES MESURES DE PROTECCIÓ

Objectius

Col·lectius
beneficiaris
Agents implicats

Descripció

Facilitar la comprensió de les mesures protectores als
infants acollits al centre d’acolliment.
Treballar els sentiments de pèrdua, incertesa,
desorientació i por dels infants que es troben acollits
en un centre d’acolliment a l’espera d’una mesura
protectora.
Transmetre als infants un missatge d’esperança, alegria i
superació d’adversitats.
Facilitar recursos a l’equip educatiu per acompanyar i
orientar els infants dels centres d’acolliment en el procés
de desinternament.

Infants de 4 a 12 anys atesos als centres d’acolliment de la
Fundació Idea.

Equip educatiu dels centres acolliment.

Es tracta de cinc contes, elaborats per l’equip de Petit
Coda amb l’objectiu de facilitar la comprensió de les
diferents mesures protectores als infants acollits i, alhora,
transmetre un missatge d’alegria i esperança vers el futur
pròxim.
Els contes són: El Cau Petit, on, a partir dels somnis d’un
grup de nens i nenes, els infants més grans coneixen
els diferents tipus d’acolliment en família; Les històries
del Pollet Dormilega, La Samba i La marieta vola vola,
dirigides als més petits per ajudar-los a entendre temes
complexos com l’adopció, els CRAE i els acolliments
familiars; i Tim, el cavallet de mar, adreçat als infants
que romanen al centre i veuen com els seus companys i
companyes van marxant.
El llenguatge emprat i les històries que es recreen en els
contes permeten connectar conceptes abstractes i tècnics
amb el món emocional i de fantasia dels infants, facilitantne la comprensió, i, alhora, facilitar recursos a l’equip
educatiu per a l’acompanyament dels processos viscuts
pels infants atesos als centres d’acolliment.
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JOVES GRANS PANDORA

Objectius

Col·lectius
beneficiaris

Crear un grup de joves capaç de liderar projectes i
accions grupals autogestionats i esdevenir referents
positius al territori.
Fomentar l’autonomia, la participació social i el
compromís en els i les joves participants a partir de
la descoberta d’interessos grupals, afavorint el seu
empoderament personal, social i comunitari.

Joves majors de 18 anys atesos i ateses a Pandora.

Agents implicats

Equip joves de Pandora.

Àmbit territorial

Districte 7 Sabadell.

Descripció

L’experiència de “Joves grans de Pandora” neix d’un
grup de joves vinculats a diferents projectes de Pandora
durant la seva infància i/o adolescència i que volen
mantenir la vinculació a Pandora, però des d’accions
que cobreixin les seves necessitats i interessos i des
d’un posicionament més actiu.
Es fomenta la generació d’un grup de joves majors de
18 anys amb qui treballar, conjuntament amb l’equip
educatiu de joves, per a la creació d’un projecte grupal
autogestionat. Es genera un procés que els permet
participar activament en la definició de l’objectiu, el
disseny de les actuacions que es duran a terme,
l’adquisició del compromís amb el grup, la recerca
de finançament, entre d’altres. El primer repte és la
realització d’un viatge plegats.
Paral·lelament, l’equip educatiu acompanya el grup
en les necessitats/dificultats individuals i grupals, a la
vegada que suma els joves en diferents iniciatives i
accions de Pandora, del barri o de la ciutat.
Tota una experiència d’empoderament personal, social i
comunitari.
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TALLER DE FAMÍLIES

Objectius

Col·lectius
beneficiaris

Promoure una intervenció terapèutica amb les famílies
d’infants i adolescents acollits al centre, per tal
d’aprofundir en les causes i les estratègies emprades
en la relació paterno/materno-filial i que han esdevingut
fracassades.
Propiciar un entorn d’aprenentatge, reflexió i
predisposició per reforçar les actituds i aptituds
preservades i l’adquisició de nous coneixements,
noves metodologies i nous mecanismes de relació, que
promoguin un reacostament afectiu entre pares, mares i
fills i filles.
Familiars, primordialment familiars de referència amb qui
residia l’infant o adolescent abans de l’ingrés al centre
d’acolliment.

Agents implicats

Els diferents equips que intervenen durant el procés
diagnòstic dels i les adolescents (equip tècnic, equip
educatiu i equip directiu).

Àmbit territorial

Barri de Santa Eulàlia (L’Hospitalet de Llobregat).

Descripció

Estratègia d’intervenció familiar, mitjançant 3 o 4 xerrades
i tallers entorn de temàtiques clau relacionades amb
experiències i conflictes intrafamiliars i prenent com a
horitzó la millora de la qualitat en les relacions entre
progenitors i fills i filles, l’atenció a les necessitats físiques
i emocionals dels fills i filles, estratègies per al maneig
de la conducta, habilitats de comunicació i de resolució
de conflictes. Les sessions són dirigides per diferents
professionals de l’entitat, experimentats en les temàtiques
abordades (terapeutes familiars, personal tècnic,
educadors socials,..) i es prenen en consideració l’edat, les
necessitats i els interessos de la infància i l’adolescència.
A partir de la introducció del tema del dia, després del
qual les persones participants manifesten els seus dubtes
i inquietuds, es fan exercicis pràctics, endinsant-se en
diferents estratègies de participació i reflexió. La sessió
finalitza amb una retroalimentació del que s’ha treballat per
facilitar-los la integració de les noves experiències en les
seves realitats particulars, un recopilatori d’allò que s’ha
abordat, amb una dinàmica de propostes de treball, i una
breu relaxació amb el suport de material audiovisual. Un
cop finalitzades totes les sessions plantejades inicialment,
se’n recull la valoració en clau de satisfacció.
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INICIATIVES COMUNITÀRIES

Objectius

Afavorir la interrelació de la infància i l’adolescència del centre en
l’entorn en l’àmbit participatiu, atorgant-los l’oportunitat d’integrar-se en
el seu context cultural proper i que esdevinguin protagonistes actius
d’aquest.
Promoure la resiliència i la igualtat d’oportunitats de la infància
i l’adolescència a partir de la participació activa en accions
comunitàries.
Fomentar el retorn social, entenent que la millora personal suposa
la possibilitat de disposar d’un entorn acollidor, de xarxes de suport,
de figures que fan de connectors comunitaris i de vincle amb les
comunitats en les quals vivim.

Col·lectius
beneficiaris

Adolescents residents al centre d’acolliment, el CRAE Elna i SPE l’Olivar.

Agents
implicats

L’equip educatiu i l’equip directiu del centre d’acolliment, el CRAE i SPE.

Àmbit
territorial

Districte Sants-Montjuïc (Bcn), St. Esteve de Palautordera (B. Montseny).

Descripció

Durant anys, s’han iniciat convenis de col·laboració amb diferents
organismes i serveis per tal de cercar la implicació de les persones
adolescents ateses en l’entramat comunitari a partir de les
programacions mensuals del centre, amb caràcter de retorn social en la
majoria d’iniciatives plantejades. Destaquen:
Activitat amb Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, depenent
del Departament d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. Els nois
i les noies hi assisteixen un dia laborable, en horari de matins, i fan
tasques de manteniment i jardineria, així com de neteja dels espais del
parc de la Primavera i del Mirador de Poble Sec.
Activitat de l’hort ubicat a la zona de l’Avinguda Maria Cristina, al
districte on es troba el centre, de què la Fundació Idea forma part
com a sòcia fundadora del projecte social creat amb l’Associació dels
Horts de Font de la Guatlla. També queda dins de la programació
mensual, en dos dies diferents, per tal de poder dividir grups i fer
un bon aprofitament de la parcel·la pel que fa al seu manteniment
i cura, regar, trasplantar... Els productes que s’obtenen de la terra,
bàsicament hortalisses, són consumits posteriorment pels nois i noies
residents.
L’entitat, i en representació d’aquesta el centre, forma part de la
Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, organització que aglutina
aquelles associacions o institucions que voluntàriament en volen
formar part per desenvolupar el teixit associatiu del barri. A través
d’aquesta plataforma, els i les adolescents han estat agents actius
d’una gran diversitat d’iniciatives, com per exemple la Cavalcada de
Reis.
Cura i manteniment de camins rurals (SPE Olivar) i participació en les
festes populars, cavalcades... de la zona.

Model d’Intervenció Social | 67

ESPAI FAMILIAR

Objectius

Col·lectius
beneficiaris

Atorgar confiança a les famílies per posar en pràctica les
seves capacitats parentals.
Crear un espai on aflori la naturalitat, la tendresa i la
complicitat en les relacions filioparentals, reproduint
un entorn de llar on es donen les situacions de la vida
quotidiana.
Infants i adolescents residents al centre d’acolliment i llurs
famílies.

Agents implicats

Equips que intervenen en el procés diagnòstic (equip
educatiu, equip tècnic i equip directiu).

Àmbit territorial

Barri de Santa Eulàlia (L’Hospitalet de Llobregat).

Descripció

Espai habilitat dins del centre, per a l’accés de les famílies,
fora dels pisos residencials, ubicat a la primera planta,
on també es pugui disposar d’espai a l’exterior, amb una
terrassa i un pati.
En funció de la situació i l’evolució de la realitat familiar, les
visites poden passar a fer-se a l’Espai familiar, un entorn
més acollidor i familiar, on els progenitors poden posar
en funcionament les seves habilitats parentals, efectuant
tasques de la vida quotidiana: berenar, fer deures, àpats,
bany, jocs, celebració d’aniversaris...
Es concep com un espai de relació, on la família i els
infants i adolescents se sentin còmodes i no avaluats
ni jutjats, generant condicions i dotant de materials que
minimitzin la fredor que en determinats moments pot
produir una institució.
En aquest espai sempre hi ha un educador o educadora
de suport, que supervisa l’espai de manera dinàmica, que
es considera un participant més, a qui recórrer en cas de
necessitat i, alhora, amb qui compartir l’evolució de l’infant/
adolescent.
Les visites poden ser individuals o compartint l’espai amb
altres famílies, en funció dels objectius que cal treballar o
de les necessitats de l’infant i la seva família.
Cal deixar les visites i atorgar confiança als progenitors
d’una relació estable i participant en els contactes amb els
seus fills i filles.
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ANNEXOS
Annex 1. Normativa de referència
Normativa internacional i europea
Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.
Observacions generals del Comitè dels Drets de l’Infant de Ginebra, que, de
conformitat amb l’article 4 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, serveixen per
interpretar totes les disposicions catalanes relatives als infants i adolescents.
Carta Europea dels Drets de l’Infant, aprovada per la Resolució A3-0172/92 del
Parlament Europeu.

Normativa internacional i europea
Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.
Observacions generals del Comitè dels Drets de l’Infant de Ginebra, que, de
conformitat amb l’article 4 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, serveixen per
interpretar totes les disposicions catalanes relatives als infants i adolescents.
Carta Europea dels Drets de l’Infant, aprovada per la Resolució A3-0172/92 del
Parlament Europeu.
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Normativa estatal
Constitució espanyola de 1978
LO 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial
del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors.
Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers
a Espanya i la seva integració social, amb les modificacions que hi fa la Llei
orgànica 2/2009, d’11 de desembre.
Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya
i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica
2/2009.

Normativa catalana
Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i
de control en matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu
17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983,
26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials.
Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de protecció dels
menors desemparats i de l’adopció, amb les modificacions introduïdes pel Decret
127/1997, de 27 de maig , capítol II.
Llei 27/2001,de 31 de desembre, de justícia juvenil.
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
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Decret 243/2005, de 8 de novembre, de modificació parcial de l’estructura del
Departament de Benestar i Família.
Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament
d’Acció Social i Ciutadania.
Ordre ASC/276/2007, de 18 de juliol, de creació del Registre unificat del
maltractament infantil.
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
Acord GOV/121/2007, de 16 de octubre, pel qual s’estableix la Unitat de Detecció
i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI).
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació (LEC).
Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003,
de 4 de juliol, de suport a les famílies.
Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència.
Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a
la persona i la família.
Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials
2010-2011.
Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Decret 63/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Benestar
Social i Família.
Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.
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Plans estratègics
Pacte per a la Infància a Catalunya, de 19 de juliol de 2013.
Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 (PDIIAC).
Pla local d’infància i adolescència de Sabadell, 2018 – 2021.
II Pla estratègic de serveis socials de Catalunya, 2020-2024.
Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves migrants sols,
2019.
Pla de millora del sistema d’atenció a la infància, l’adolescència, la joventut i les
seves famílies a Catalunya 2021-2024.
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Agraïments:
Per les seves aportacions carregades de saber i emoció, i fonamentades en la
pràctica i el coneixement, l’estima a la professió i el vincle amb la Fundació a Lluís
Cortés, Maria Ruiz, Sònia Nogués, Carol Sallent, Montse Alfaro, Mireia Bogunyà,
Pablo Roberto i Sergi Campano.

“L’única certesa és la que emergeix del romandre afectuosament
atent, coratjosament actiu i coherentment crític”.
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