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SESSIÓ PLENÀRIA. IDEES PRINCIPALS
Desafiaments del treball interprofessional
en xarxa al territori

Una xarxa amb objectius
clars i metodologies
facilitadores
Cal la implicació des de l’àmbit polític,
que quedi clar que és una prioritat política
i que estem parlant d’una responsabilitat
col·lectiva (els joves que abandonen són de
tothom). Sense directrius polítiques clares la
transversalitat no funciona.
Cal tenir present les diferents mirades i
disciplines del municipi: la diagnosi inicial
de recursos i la definició de la població
diana ha de ser conjunta i fonamentada
en la realitat del territori. La xarxa ha de
contribuir a focalitzar l’acció prioritària
gràcies a la participació del territori.

El manteniment de la xarxa és la millor
manera de fer efectiva la transversalitat. Per
fer-ho, però, es fa necessari un canvi cultural
en les maneres de treballar:
— definir uns propòsits i uns plans de treball
únics i consensuats. No es tracta de
compartir sinó de treballar conjuntament
per un objectiu comú.
— un lideratge compartit i distribuït (a
nivell d’objectius, de responsabilitats i
d’estratègies)
— acció conjunta que eviti duplicitats o
àmbits de treball sense atendre, cal
prioritzar
— evitar la inèrcia de les lògiques
departamentals, compartir tasques entre
perfils diversos
— finestreta única
Si els reptes o els objectius són massa
ambiciosos es poden generar ineficiències
i frustracions: cal prioritzar població diana
i criteris d’acció i és necessari definir
finalitats i objectius clars en el curt termini.
Flexibilitat i adaptabilitat: no
estandarditzar massa els processos o perfils
perquè l’àmbit de la joventut es modifica
molt ràpidament.

Una Xarxa
interprofessional
participativa i
sostenible en el temps

Els i les joves com
a població diana
i com a agent actiu
del projecte

Els agents que participen a la Xarxa han
de sentir que són reconeguts i que la seva
implicació és útil i important.

Han de participar en tot el procés, no només
com a població diana.

La participació a la Xarxa s’ha de vincular
a l’assoliment de resultats concrets; han
de visibilitzar-les com a productives (no
participar-hi només per militància).
Cal desenvolupar condicions perquè els
diferents actors implicats hi participin:
— afavorir que els professionals puguin
dedicar-hi temps (importància del
referent NOE a l’ajuntament)
— protocols per facilitar la feina dels
professionals
— la Xarxa ha de tenir un sentit col·lectiu,
més enllà de la feina pròpia de cada
participant (desenvolupar un “nosaltres”)
És desitjable incorporar tots els actors
implicats (contribueix a que les accions
siguin més efectives) però cal fer-ho de
manera que el treball de la Xarxa sigui
sostenible: responsabilitats i nivells de
participació diferents en funció del rol que
assumeix de cada actor.
És fonamental la participació de diferents
perfils: joventut, ocupació, professionals del
medi obert, referents dels centres educatius,
etc.
És molt important el rol dels centres
educatius (perquè tots els joves hi són), com
a referents i com a facilitadors de dades
rellevants i actualitzades.
Possibilitat d’incorporar agents
econòmics (per la vinculació directa entre
l’abandonament i les taxes d’atur).
És important tenir present les especificitats
i problemes concrets dels territoris rurals.

No s’ha de treballar sobre els joves sinó amb
els joves: donar-los veu, incloure’ls. S’han de
visualitzar com a subjecte actiu i no generarhi frustracions.
Cal anar a buscar activament als joves i
estar presents en els seus espais de relació
i de participació (ja siguin presencials o
virtuals), no esperar que vinguin.

