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Introducció i presentació 
del grup de treball

1

Aquesta guia vol ser un recull de reflexions extretes del grup de treball de seguretat humana 
al voltant d’elements en comú analitzats de projectes en què hem treballat i als quals ens 
hem anat vinculant, una fórmula per obrir noves portes al concepte de seguretat entesa d’una 
manera no policialitzada, sinó construïda des de les veïnes i la base, en relació amb l’Adminis-
tració (és a dir, excloent-ne grups o projectes que puguin atemptar contra els drets individuals 
i col·lectius, que es prenguin la llei per partida pròpia o vulnerin els drets humans).

Sense ànims de ser ni de bon tros una referència, són moltes les limitacions que tenim en 
aquest estudi. En primer lloc, no pretén ser quelcom generalitzable, ni s’ha pogut arribar 
a la totalitat de projectes comunitaris que, en primera línia i des d’una pràctica ferma, fan 
feina per prevenir i millorar la qualitat de vida de les persones i directament o indirectament 
contribueixen a generar una seguretat de barri. Per tant, més que quantitatiu, esdevé un 
recull qualitatiu de temàtiques, reptes, problemàtiques i oportunitats que hem anat teixint 
conjuntament, molts dels quals contextualitzats a Barcelona i les perifèries.

Finalment, les persones que formem el grup venim d’àmbits i de vivències molt diferents, 
un aspecte que ens ha ajudat a tenir una mirada més inclusiva, diversa, que barreja el món 
acadèmic amb la pràctica de serveis territorials; tot i això, som conscients que és impos-
sible que arribem a totes les realitats i a plasmar realitats que no pertanyin a les pròpies 
sinergies del grup. No parlem en nom de cap persona i no representem la totalitat de reali-
tats que hi ha, pensant en termes d’interseccionalitat i vulnerabilització. Som qui som, amb 
els nostres privilegis, precaritzacions i motivacions. El 2017 vam emprendre la investigació 
i les reflexions i ara volem compartir el coneixement i els aprenentatges d’aquests sis anys.

Ens sembla, doncs, important començar presentant el grup de treball.

1.1. Persones integrants
El grup de treball de seguretat humana i construcció comunitària és un espai de formació i 
reflexió de diversos professionals sobre el concepte de seguretat humana, amb interès per 
facilitar la construcció de propostes comunitàries que tinguin present les cures, la inclusió 
i l’empoderament de les persones i comunitats amb les quals treballen. El grup de treball 
neix a partir d’una proposta inicial que la Cooperativa La Fàbrica impulsa i promou en el 
marc del projecte Energies Comunitàries del Departament d’Acció Comunitària de l’Ajunta-
ment de Barcelona; més tard, es constituirà com a grup de treball amb una continuïtat i una 
dinàmica pròpies, i autònomes.
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Les persones que en formen part o que n’han format part són:

• Antonio Alcántara Alcántara, Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.
• Lito Barea, Servei de Prevenció i Convivència. 
• Youssef Bouajaj Hadiq, Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu.
• Houda Dahbi, Servei de Prevenció i Convivència. 
• Aritz Garcia, Cooperativa La Fàbrica.
• Fatima Hassoun Mohamed, Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu.
• Alejandra López Martín, Acció Comunitària i Investigació Social.
• Carlota López Rubio, Intervenció i Mediació Comunitària.
• Inés Martínez Chacón, Cooperativa ESPAI CONEIX SCCL.
• Irene Moulas, equip d’Energies Comunitàries del Departament d’Acció Comunitària 

de l’Ajuntament de Barcelona.
• Josep Maria Navarro, Cooperativa La Fàbrica.
• Fàtima Taleb, Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu.
• Mercè Zegrí, Cooperativa La Fàbrica.

1.2. La missió i l’objectiu general del grup
Volem aprofundir en el concepte de seguretat humana per a la millora de la qualitat de vida 
de totes les persones des d’una perspectiva teòrica i pràctica.
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1.3. Línies de treball

Les línies de treball del grup són:

1. Impuls de la recerca-acció, sempre que es pugui, participativa, i comunitària sobre tot 
allò que identifiquem com a seguretat humana, a partir de la selecció i sistematització 
d’aquelles pràctiques que aportin coneixement, es puguin replicar i alimentin també 
el marc teòric i pràctic.

2. Continuar generant coneixement i reflexió des de la ciutadania a través de tallers o 
altres classes de formacions que permetin reflexionar i debatre. Així mateix, acompa-
nyar les xarxes socials en territoris diversos que vulguin desenvolupar alguna acció en 
aquest sentit. Es tractarà de relacionar experiències diferents que facilitin la construc-
ció de la cultura de la pau, de manera que els actors socials que les impulsen prenguin 
consciència de la importància i transcendència de les seves pràctiques.

3. Quan ho sol·licitin, i ho necessitin, suport i acompanyament als professionals que es 
dediquin a la seguretat, a la mediació comunitària i a la intervenció sociocomunitària 
en general.

4. Impuls i creació de ponts i sinergies amb la RISE (Xarxa Internacional per a la Innovació 
en Seguretat) i amb altres espais i instàncies que es plantegin un debat, una reflexió i 
una experimentació respecte a mesures relacionades amb la seguretat, i a les seves 
pràctiques conseqüents.

5. Generació de vincles amb institucions, entitats i col·lectius que ens permetin continuar 
aprofundint en la teoria i pràctica de la seguretat humana arreu del territori.

1.4. Històric

Com a grup, hem fet diverses activitats: redacció d’articles, accions formatives i obertes al 
públic, dinàmiques internes, formació i autoformació, acompanyament de professionals... 
Tot seguit les detallem:

• 2021. Presentació a la Fira d’Economia Social i Solidària.

• 2021. Adhesió i participació activa de diverses persones que formen aquest grup a la 
RISE (Xarxa Internacional per a la Innovació en Seguretat). https://webrise.org/

• 2020. Taller comunitari: Seguretat comunitària des de la cura del barri. La Trinitat Vella. 
Taula intercultural de la franja Besòs del districte de Sant Andreu.

• 2020. Article del grup publicat a la revista Art Social. https://www.artsocial.cat/articulo/
seguretat-humana-i-construccio-comunitaria/

• 2019. Conferència sobre seguretat humana i construcció comunitària a càrrec de 
Tica Font, fundadora del Centre d’Estudis per la Pau Delàs i exdirectora de l’Institut 
Català Internacional per la Pau; en diàleg amb membres del grup de treball. Facultat 
d’Educació de la Universitat de Barcelona. 

https://webrise.org/
https://www.artsocial.cat/articulo/seguretat-humana-i-construccio-comunitaria/
https://www.artsocial.cat/articulo/seguretat-humana-i-construccio-comunitaria/
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• 2019. Taller comunitari “Seguretat, convivència i sentit de pertinença de barri”. Impartit 
a Energies Comunitàries, de la Direcció d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barce-
lona. https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/
Seguretat_convivencia_pertinen%C3%A7a_barri.pdf 

• 2018. Taller comunitari “Convivència i seguretat humana des del veïnatge”. Impartit a 
Energies Comunitàries, de la Direcció d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barce-
lona. https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/
relatoria-seguretat-humana-veinatge.pdf 

• 2017. Taller comunitari “Construcció de seguretat humana des de baix a partir d’estra-
tègies comunitàries”. Impartit a Energies Comunitàries, de la Direcció d’Acció Comuni-
tària de l’Ajuntament de Barcelona. https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/
sites/default/files/documents/2.Construcci%C3%B3%20de%20seguretat%20hu-
mana%20des%20de%20baix%20a%20partir%20d%E2%80%99estrat%C3%A8gi-
es%20comunit%C3%A0ries.pdf 

https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/Seguretat_convivencia_pertinen%C3%A7a_barri.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/Seguretat_convivencia_pertinen%C3%A7a_barri.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/relatoria-seguretat-humana-veinatge.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/relatoria-seguretat-humana-veinatge.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/2.Construcci%C3%B3%20de%20seguretat%20humana%20des%20de%20baix%20a%20partir%20d%E2%80%99estrat%C3%A8gies%20comunit%C3%A0ries.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/2.Construcci%C3%B3%20de%20seguretat%20humana%20des%20de%20baix%20a%20partir%20d%E2%80%99estrat%C3%A8gies%20comunit%C3%A0ries.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/2.Construcci%C3%B3%20de%20seguretat%20humana%20des%20de%20baix%20a%20partir%20d%E2%80%99estrat%C3%A8gies%20comunit%C3%A0ries.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/2.Construcci%C3%B3%20de%20seguretat%20humana%20des%20de%20baix%20a%20partir%20d%E2%80%99estrat%C3%A8gies%20comunit%C3%A0ries.pdf
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Definició de seguretat  
humana

2

La seguretat humana és un concepte que situa les necessitats de les persones al centre de 
la seva atenció i cura. Des d’aquesta mirada, la noció de seguretat no s’orienta tant cap a 
una concepció tradicional centrada en la protecció des de les necessitats i la perspectiva de 
l’Estat, sinó envers una concepció complexa, holística i dialèctica que promou la protecció 
de les persones, sota la lògica del desenvolupament humà, el dret a la ciutat i la construcció 
comunitària. El concepte de seguretat humana va aparèixer per primer cop el 1994 a l’Informe 
de desenvolupament humà de l’Organització de les Nacions Unides, que va situar el concep-
te de seguretat, sobretot, en el respecte a la vida i la integritat de la persona.

Aquest concepte és coherent amb el llegat de la no-violència, posant l’accent en la difusió i 
la pràctica de la cultura del diàleg i la pau, així com de la mediació comunitària. Així mateix, 
també recull i incorpora la dimensió àmplia que té el concepte diversitats: territorial, impli-
cació d’actors socials diversos (per procedències, edats, gènere, classe, etc.), i des de la 
voluntat de copsar pràctiques diferents i plurals dutes a terme per entitats, associacions i 
grups formals i informals que incorporen una diversitat sociocultural significativa. La dimen-
sió d’aquestes diversitats estarà basada en els principis de la interculturalitat: justícia social, 
coneixement i reconeixement mutu i interacció positiva.
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Elements en comú que 
presenten els projectes

3

Com a grup de treball, el 7 de juny de 2021 fem una sessió d’anàlisi del contingut. Durant 
la sessió, identifiquem tots els projectes que han participat durant els anys de les Energies 
Comunitàries per tal d’extreure’n elements en comú.

Aquest fet no implica, com hem esmentat abans, que aquestes pràctiques siguin replicables 
o generalitzables. La intenció és fer una reflexió qualitativa al voltant d’elements facilitadors 
o que dificultin les bones pràctiques emmarcades en aquesta guia.

A continuació resumim breument els projectes, als quals estem molt agraïdes per la seva 
participació i la seva tasca comunitària. (Finalment, també hem incorporat altres projectes 
que ens han semblat d’interès temàtic en un marc més local):

Energies Comunitàries realitzades al barri del Besòs 2017

- Les dones a Barcelona, el procés de pau a Colòmbia

Dorys Ardila, de GESTAPAZ (Asociación Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo 
entre España y América Latina a Barcelona), ens explica quina és la situació de seguretat 
humana per a les dones a Colòmbia:

La comunidad internacional, encabezada por la ONU, ha reconocido la necesi-
dad de cambiar el paradigma de la Seguridad que los Estados tradicionalmente 
estaban implementando, dirigido a la protección militarista de fronteras y de 
conflictos internos, es decir, a la protección del territorio, por un enfoque que 
permitiera poner en el centro la seguridad de los individuos y de sus derechos 
humanos, es decir, la Seguridad Humana. Este enfoque “es un marco de aná-
lisis y planificación de valor comprobado que ayuda a las Naciones Unidas a 
formular respuestas más amplias y preventivas de carácter intersectorial y a de-
sarrollar soluciones contextualmente pertinentes y crear alianzas para contribuir 
a hacer realidad un mundo libre de temor, miseria y falta de dignidad”.

No obstante, este concepto, tal como se redactó y se implementó inicialmente, 
no terminaba de dar respuesta a las realidades y necesidades específicas de 
las mujeres, quienes se ven enfrentadas a situaciones específicas de insegu-
ridad en estos escenarios de crisis. Las mujeres colombianas que han vivido 
el conflicto armado con los diferentes actores armados han venido realizando 
ejercicios importantes que documentan la necesidad de establecer políticas 
públicas que respondan a estas necesidades específicas del género femenino, 
especialmente en lo referente a la seguridad de los cuerpos de las mujeres, 
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que, infortunadamente, se ha convertido en un territorio de batalla por donde 
transitan las distintas violencias que se ejercen contra ellas de forma estructural 
y de forma específica por el conflicto armado, que sin duda alguna, además de 
pasar por las agresiones de tipo sexual, también pasan por violencias de orden 
económico (cuerpos empobrecidos y desplazados forzadamente), de orden fí-
sico (lesiones y agresiones sexuales), psicológicas (somatización de la salud 
mental por la vivencia del conflicto y la sensación de inseguridad), estructurales 
(cultura machista y patriarcal) y política (ausencia de protección efectiva y/o 
reparación a sus derechos humanos), con afectación tanto en el ámbito público 
como privado de la vida de las mujeres. 

Los informes que ha venido presentando el instituto Krok, relativos al segui-
miento del enfoque de género del Acuerdo final para la paz, han revelado que en 
los años de implementación el avance en esta materia ha sido muy lento e insu-
ficiente, siendo el contexto del COVID un elemento catalizador de las violencias 
en el ámbito privado y que tiene efectos en la repetición de patrones de violen-
cia basada en género que facilitan y permiten el establecimiento naturalizado de 
las violencias ejercidas por los actores armados en los territorios, especialmente 
en contextos rurales y empobrecidos.

Frente a este escenario, la ONU reconoce que “la construcción de la paz supera 
la agenda de terminación del conflicto y de garantías para las víctimas, y por 
tanto debe atender los asuntos estructurales de la desigualdad en el desarro-
llo y la necesidad de fortalecimiento de las mujeres como protagonistas de la 
paz, la democracia y el desarrollo”. Escucharlas, entender sus necesidades y 
demandas, permitirá desarrollar políticas que respondan a una real y efectiva 
reparación integral de sus derechos, así como a la construcción de unas polí-
ticas que garanticen la no reparación de los hechos victimizantes basados en 
género, así como reconocer, visibilizar y promocionar el rol de las mujeres como 
ciudadanas en ejercicio y agencia de sus derechos humanos.

- Projecte de mediació contra la islamofòbia

En paraules de Mustapha Aoulad Sellam, del SAFI (Stop als Fenòmens Islamòfobs):

“La seguretat ciutadana de/per a la comunitat musulmana catalana, una per-
cepció o una realitat? L’abordatge de la qüestió de la seguretat de les persones 
musulmanes catalanes (també de les seves respectives entitats i comunitats 
organitzades) no deixa marge de maniobra, perquè la visió que impregna la 
situació d’aquestes persones al nostre país està marcada totalment per un en-
focament basat en la sospita contínua i una criminalització creixent. No només 
per part de les institucions públiques, sinó també per part d’un sector majoritari 
de la societat, i entre les dues s’estan retroalimentant.

Deixant de banda la societat, i si ens concentrem en el rol i el paper de les insti-
tucions públiques envers la població catalana que confessa l’islam, és cert que 
s’arriba a una constatació molt perillosa: per a les institucions, especialment 
la policial, totes les persones musulmanes: homes adults, joves i adolescents, 
infants, dones, noies joves... són potencials terroristes. Aquesta dinàmica marca 
definitivament les relacions que es puguin establir entre professionals públics i 
les persones musulmanes, tant individualment com col·lectivament. Això tras-
passa l’àmbit estrictament policial i s’estén per d’altres, com per exemple els 
centres educatius, els centres penitenciaris, i fins i tot impregna l’àmbit comu-
nitari, a través de la vigilància exercida molt estretament i des de fa moltes 
dècades sobre els centres de culte islàmics. Aquest panorama provoca un es-
très en el si dels col·lectius musulmans que els asfixia, els allunya de les seves 
institucions públiques, els fa desconfiar d’aquestes i, en definitiva, comporta 
com a resultat evident que les persones musulmanes no siguin ciutadanes de 
ple dret en el seu dia a dia perquè tothom els tracta sota la influència d’aquesta 
sospita generalitzada i aquesta criminalització en augment. Al final, és molt fàcil 
justificar i normalitzar les discriminacions que pateixen aquestes persones.”

El SAFI és un espai de trobada, recerca, formació i denúncia dels discursos i les pràctiques 
islamòfobes que tenen lloc al territori català: http://www.safi.cat

http://www.safi.cat/
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- Protocol contra les agressions masclistes del Poble-sec

“En les arrels de les nostres inseguretats, hi trobem el sistema patriarcal/colonial que em-
para la reproducció de rols de gènere basats en la violència.”

El 2014 s’elabora el Protocol contra les violències masclistes durant les festes del Po-
ble-sec amb el missatge “Volem gaudir tranquil·lament de les festes”, i que comporta un 
procés comunitari sota l’aparença d’un marc normatiu-protocol. El treball es fonamenta en 
un diagnòstic fet amb dones que se sentien assetjades i en l’existència d’un teixit associatiu 
ric, fàcilment involucrable. Es comença presentant la proposta a la Comissió de Festes, que 
segueix les premisses següents:

• La creació d’un un sistema d’adhesions al protocol de les entitats del territori.
• El foment del compromís de les entitats i de les persones que en formen part.
• La generació d’agents preventius dins la comunitat mitjançant un treball de sensibi-

lització.
• L’empoderament i la corresponsabilitat de la comunitat.

Aquest darrer punt està motivat pel fet que és habitual que la responsabilitat de la violència 
masclista recaigui només en les dones. El projecte té una branca preventiva (assemblea 
d’entitats i adhesions, i la creació d’un grup promotor integrat per persones afins, normal-
ment feministes, i producció de material); una branca d’actuació (el protocol d’actuació), i 
una altra branca política i d’acompanyament a les afectades. Es duen a terme formacions 
per sensibilitzar sobre violència sexual, construir un codi i discurs comú i generar agents 
comunitaris preventius (es cerca la implicació dels homes).

Podeu descarregar el protocol aquí: http://labase.info/wp-content/uploads/2015/07/PRO-
TOCOL-AGRESSIONS-FM15-1.pdf

- Cuina Gregal i prevenció antifeixista

Al barri del Besòs i el Maresme ja funciona l’Espai Alimenta Gregal, una de les dues pri-
meres cuines comunitàries del projecte Alimenta, a través del qual es vol garantir l’accés 
a una alimentació digna, sostenible i saludable a les persones en situació de vulnerabilitat. 
El projecte, que estava en fase pilot en aquell moment, té l’objectiu d’atendre un centenar 
de persones usuàries per empoderar-les i així potenciar-ne l’autonomia, incidint en la seva 
inclusió comunitària i laboral. Actualment, han inaugurat instal·lacions.

El projecte Alimenta vol promoure un nou model d’atenció social que superi l’assistencialis-
me i que fomenti l’autonomia personal i l’autoorganització en la compra d’aliments —com 
per exemple, la compra col·lectiva— i en l’ús dels Espais Alimenta per cuinar, menjar, cul-
tivar-se o educar-se, relacionar-se i establir vincles socials o orientar-se en l’àmbit laboral.

A més, també treballarà per promoure accions que desestigmatitzin situacions de pobresa 
econòmica o residencial —com per exemple, viure de relloguer en una habitació sense 
dret a cuina— i que lluitin contra el malbaratament alimentari i afavoreixin el consum de 
proximitat.

Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/projecte-alimen-
ta-cuines-comunitaries-per-garantir-el-dret-a-lalimentacio-saludable-2_1092379

http://labase.info/wp-content/uploads/2015/07/PROTOCOL-AGRESSIONS-FM15-1.pdf
http://labase.info/wp-content/uploads/2015/07/PROTOCOL-AGRESSIONS-FM15-1.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/projecte-alimenta-cuines-comunitaries-per-garantir-el-dret-a-lalimentacio-saludable-2_1092379
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/projecte-alimenta-cuines-comunitaries-per-garantir-el-dret-a-lalimentacio-saludable-2_1092379
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Energies Comunitàries realitzades al barri de la Verneda 2018

- Mares contra la Droga

“Quan té lloc un genocidi, és fonamental transmetre’l perquè no passi desapercebut en els 
llibres d’història i es reconegui com una barbaritat humana, per tal d’evitar que es torni a 
repetir.” Així comença el llibre Para que no me olvides de Mares Unides contra la Droga. Als 
anys 80, a Madrid i a molts altres indrets d’Espanya, moltes mares decideixen autoorganit-
zar-se i denunciar les morts de les joves dels seus barris, en aquest cas Entervías. 

Segons paraules de Carmen Díaz Bermejo:

“No teníamos carrera universitaria. Yo me saqué el graduado escolar con 48 años.

Hacíamos pancartas con sábanas del ajuar y nos íbamos a las cárceles. Una vez 
al mes íbamos a la Puerta del Sol a denunciar al gobierno, que miraba para otro 
lado. Para conseguir el plan nacional de drogas tuvimos que salir a la calle con 
pancartas. Así fuimos adquiriendo un discurso. Todo ha sido un aprendizaje. 
Nos hemos hecho feministas sin saberlo. Le decíamos al marido: “ahí te que-
das, que me voy a la lucha”. Hemos sido ejemplo para los chavales. Ocupamos 
la Almudena. Ocupamos Córdoba. Hacíamos acciones para llamar la atención. 
“Droga y policía, la misma porquería”, cantábamos.

La acción ha sido directa, en la calle: nos hemos puesto delante de la policía 
y de los jueces, porque los chavales no tienen la culpa. Aprendimos que era 
un problema social de falta de vivienda, de trabajo, de expectativas, y que el 
Estado hacía y sigue haciendo dejación de funciones”.

- Acció Raval

Acció Raval és una plataforma veïnal de denúncia, creada per millorar la convivència i el 
benestar de totes les persones que formen part del barri.

L’experiència d’aquest moviment veïnal comença el 2017, amb Acció Raval - Reina Amàlia. 
És un moviment que apareix amb el fenomen dels narcopisos (pisos on es trafica).

Són pisos buits i el 75% pertanyen a entitats financeres. Aquests pisos es lloguen per al 
tràfic i consum de drogues. Acció Raval va ser creada per uns veïns que es volien fer càrrec 
d’aquesta situació. Van fer una crida a la comunitat a través de cartells i van celebrar una 
primera assemblea de 50 persones.

Al principi era un treball més improvisat, mitjançant cassolades i manifestacions, i a les 
primeres no hi assistien més de 15 persones. A partir de llavors es configura l’assemblea i 
es plantegen primer de tot fer denúncies i, després, tancar pisos.

Diferents entitats i grups de veïnes es van anar organitzant, i més tard es va crear una comis-
sió de seguiment amb l’Ajuntament i les forces de seguretat per veure quins pisos s’obrien.

A l’estiu del 2017, quan el fenomen es va tornar més mediàtic, les veïnes van crear el Veïnat 
del Raval i es va fer una manifestació amb més de 500 persones.

A partir d’aquest moment es trenca el moviment. Es comença a fer una anàlisi de la situació 
diferent, des de dues línies:

• Veure la problemàtica com un problema de seguretat policial.
• Veure el conflicte com a multifactorial.
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Des d’aquell moment, Acció Raval posa també el focus en el tema de l’habitatge.

El discurs va canviant i passa de la inseguretat dels narcopisos al problema de l’habitatge, 
i després el que va lligat als drets humans i la seguretat de les persones consumidores (el 
50% de les persones consumidores son també veïnes del barri).

Continuen treballant amb la denúncia de la gentrificació del barri (creuen que són pisos que 
s’haurien d’utilitzar per a habitatge social), denúncies polítiques (encara que també s’ha 
convertit en mercaderia electoralista) i la línia de treball comunitària. Van crear una trobada 
i debat sobre drogues i barri en la qual van participar veïnes afectades, serveis, entitats de 
barri i persones consumidores per poder trobar solucions conjuntes.

Més informació:
https://twitter.com/AccioRaval
https://www.favb.cat/autor/acci%C3%B3-reina-am%C3%A0lia

- Camins Escolars

El projecte Camins Escolars treballa perquè les escoles s’obrin a la comunitat, i augmenti la 
implicació d’aquesta en les escoles, a fi de promoure una atenció mútua.

Es basa en la idea de la comunitat d’aprenentatge: treballar per donar cabuda a la comu-
nitat (voluntaris, avis, famílies...) perquè cadascú aporti des del que pot i el que sap. La 
idea és que els barris cuidin els infants. Implicar les entitats, les botigues i l’entorn perquè 
generin seguretat de camí a l’escola.

En aquest cas, es va explicar el Camí Escolar de l’Escola Els Horts. També es va fer tot un 
treball per donar a conèixer el camí escolar als comerços que les famílies i els infants conei-
xen i on habitualment compren, perquè poguessin atendre’ls en cas d’urgència. Aquestes 
van rebre el nom de botigues amigues. Així, el camí per anar a escola es va convertir en més 
segur. Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars

- Associació de veïnes Besòs - Sant Adrià

Aquesta associació i el barri també van patir molt la problemàtica dels narcopisos als anys 
80 i 90. Es van agrupar i feien acció directa. Actualment, tenen un grup de WhatsApp d’una 
cinquantena de persones per ajudar-se.

En paraules de persones de l’associació:

“La seguridad la tendrían que promover las administraciones. Y los problemas, 
hasta que no se hacen visibles, la Administración no actúa”.

“Sin presión social no hay historia. Si no hay constancia los barrios se degradan, 
queremos gente que esté ahí pendiente. Y la organización de la asociación de 
vecinos que ponen la cara y son la fuerza. Esto va bien para que los niños estén 
seguros. Los niños necesitan su espacio y las personas mayores también. En el 
barrio del Besòs estamos pendientes de todo”.

Energies Comunitàries realitzades al barri del Bon Pastor 2019

- Transforma’t Bon Pastor

Transforma’t Bon Pastor és un projecte del Districte de Sant Andreu, de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb l’objectiu de potenciar la prevenció de conflictes i promoure la convivència 

https://twitter.com/AccioRaval
https://www.favb.cat/autor/acci%C3%B3-reina-am%C3%A0lia
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars
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al barri del Bon Pastor. És un projecte d’acció comunitària en funcionament des del 2017 
fins a l’actualitat amb uns objectius dinàmics i adaptats a les diferents realitats de cada 
etapa. Un dels objectius inicials va ser implicar la comunitat gitana del barri a participar 
en les accions comunitàries i generar els vincles comunitaris necessaris per interioritzar el 
dret a la participació, el coneixement i l’acompanyament de serveis, recursos i projectes a 
l’abast de tota persona veïna del barri i la ciutat, sense discriminar ni excloure cap classe 
de col·lectiu o persona. Actualment podrien indicar que els objectius principals del projecte 
són: millorar la convivència al barri i donar suport a les accions comunitàries impulsades 
per les entitats, equipaments i serveis del Bon Pastor, a més de ser proactives a donar veu 
i l’opinió en xarxes comunitàries, projectes al barri, participació en accions a l’espai públic 
i de les organitzacions al territori. 

ACCIONS DESTACADES: L’equip del projecte ha donat suport a les accions comunitàries 
del territori que s’organitzen des de la xarxa. Com a iniciatives pròpies destaquem la di-
namització de l’espai públic durant els estius del 2017 al 2021, les 3 R del reciclatge per 
promoure la decoració al barri, Comerç amb detall, i la Panera Tiktokera dels nadals del 
2020 i 2021, entre d’altres. 

SOSTENIBILITAT: Transforma’t Bon Pastor va començar com una prova per treballar la con-
vivència al barri del Bon Pastor l’any 2016. Els bons resultats i la implicació de l’Administra-
ció local en donar continuïtat al projecte han fet que Transforma’t Bon Pastor es consolidi 
com el projecte de convivència al barri.

Fotografies de la 
sessió del procés 
participatiu Cafè del 
món per al veïnat 
del barri i celebració 
del 8 d’abril, Dia 
Internacional del 
Poble Gitano.
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- Fem Baró

Fem Baró es un procés comunitari que s’engega l’any 2011 al barri de Baró de Viver. Un 
barri de la franja Besòs amb un índex de pobresa elevat, aïllat de la resta de la ciutat, amb 
força conflictivitat social i una xarxa associativa molt dèbil o inexistent. 

Amb aquesta iniciativa, impulsada pel Pla de barris i el Pla comunitari d’aquell moment, 
s’inicia un procés participatiu de remodelació d’infraestructures bàsiques i identificació de 
joves referents, amb l’objectiu de fer comunitat i generar sentit de pertinença. També es 
dissenya un logotip per al barri, El Baronet, vigent i representatiu fins ara. 

L’any 2015, amb l’excusa de reactivar la vida comunitària i les festes majors del barri, s’or-
ganitzen reunions veïnals obertes i finalment es forma la Comissió de Festes amb nous 
lideratges. 

Aquest procés no només serveix per detectar i visibilitzar referents positius al territori, sinó 
que també sorgeixen línies de treball conjunt, com la prevenció del consum, la millora de la 
convivència i la gestió de conflictes, entre d’altres. 

Paraules de la referent de la Comissió de Festes: “Yo no soy profesional, …, parto de una 
necesidad mía, que me hizo colaborar para cambiar las cosas. Que los jóvenes disfrutaran 
del barrio, se organizaran... hace unos años no había ni fiesta mayor. Faltaba movilización, 
así que nos juntamos los vecinos a hacer la fiesta mayor, hace ya casi 4 años [7 en l’actu-
alitat] y así partió la Comisión de Fiestas. Hemos hecho varias cosas… Cuando te viene de 
arriba no sale, sale forzado. Me gusta hacer barrio, convivencia, yo me siento bien en mi 
barrio, estoy orgullosa de mi barrio. Antiguamente también había percepción de inseguri-
dad. Poca iluminación… Hay que mirar más allá. El barrio es Mío” (Ramona Luparu).

- Associació Coordinadora de la Trinitat Vella

La coordinadora de la Trinitat Vella es crea com a associació veïnal, durant i després d’un 
procés de lluita al barri, l’any 2006, per combatre l’augment del consum i la venda de droga 
al barri. Durant aquell procés, també sorgeixen discursos racistes i d’odi que culpabilitzen 
certs col·lectius. La coordinadora s’allunya d’aquests discursos i posa el focus en la proble-
màtica com un aspecte més estructural, sense culpabilitzar-ne els col·lectius.

A partir d’aquell moment i després d’aconseguir millorar la situació de la venda i el consum 
de droga al barri, creen la Setmana de la Convivència.

És així com, el 2008, la Coordinadora de la Trinitat Vella, juntament amb les diferents enti-
tats i associacions no formals del barri, organitza una setmana en la qual es visibilitza i es 
reconeix la diversitat cultural del territori. Es tracta d’una iniciativa veïnal autogestionada 
que pretén reivindicar els espais comunitaris del barri, així com fomentar la interculturalitat 
entre els veïns i veïnes.

- Desdelamina.net (sota, cavall i rei)

La Mina és coneguda, tal com passa en moltes zones perifèriques de les grans ciutats, com 
un barri amb dinàmiques econòmiques marginals i un gran mercat negre de la droga.

És un tema complex, però sobretot molt delicat, que des dels mitjans de comunicació s’ha 
tractat sovint d’una manera morbosa i banal, estigmatitzant totalment el barri.

Des de fa temps, al barri hi ha una inquietud per part de les veïnes i de les entitats d’encarar 
aquest tema des d’una visió diferent de com s’ha fet fins ara.  
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Calia una visió local, feta per gent del territori, que respongui a les realitats diverses que es 
donen al voltant de la droga, que vagi més enllà de l’anècdota i sigui capaç d’impulsar un 
discurs col·lectiu, compartit i constructiu sobre aquest tema.

L’equip de desdelamina va assumir aquest repte de la manera més curosa possible, perquè 
totes les parts implicades poguessin tenir veu i ens ajudessin a superar mites i tabús, per 
construir un imaginari que s’acostés tant com fos possible a la realitat.

Més informació: https://desdelamina.net/article/de-sota-cavall-i-rei-la-mina-i-les-drogues

- La Fàbrica. Taules de convivència de Baró de Viver i el Bon Pastor

Al llarg de quatre anys, les Taules de convivència van ser, en el marc del Pla de barris del 
Bon Pastor i Baró de Viver, una eina de dinamització comunitària que cercava la participació 
del teixit associatiu, reforçant la seva coordinació i la implicació activa de l’Administració 
pública de proximitat, els serveis i equipaments del barri, i també els representants del 
Districte. Mitjançant un ordre del dia consensuat prèviament sobre la base del debat i del 
diàleg, l’espai de la Taula incidia positivament en les relacions entre els diversos agents, 
promovent la creació d’opinions i visions respecte de diferents qüestions, l’intercanvi d’ex-
periències i coneixements i, en definitiva, la presa de corresponsabilitats entorn de temes 
relatius a la convivència i la seguretat a peu de carrer. Si bé aquesta última també era recla-
mada als cossos policials, al llarg del temps es va produir una presa de consciència sobre el 
paper important de l’empoderament veïnal en el procés comunitari, i en el procés de crear 
“espais de seguretat des de baix”. 

A Baró de Viver, la Taula va repercutir de manera positiva en les dinàmiques comunitàries en 
àmbits com la convivència a les escales de veïns i veïnes i en la millora de l’oferta esportiva 
per a infants i joves. Al Bon Pastor, la presència activa del Districte a la Taula durant el darrer 
any va tenir un efecte positiu en l’adopció d’una visió i estratègia comunes entre veïns i 
veïnes, entitats i Districte pel que fa a la convivència a l’espai públic. Tot i que l’organització 
d’activitats no era un objectiu de les Taules, les entitats es van animar a impulsar algunes 
activitats conjuntes i amb impacte en el conjunt dels barris, com ara la creació d’un mitjà 
de comunicació virtual gestionat per les mateixes entitats i l’impuls de les Jornades Can 
Cíviques CREanimals, per treballar la relació entre animals i humans en contextos urbans, 
les quals han tingut continuïtat al llarg dels anys més enllà de les Taules.

Per instituir aquesta mena d’espai, s’han d’acceptar les contradiccions i tensions que con-
fronten el teixit social amb les administracions i els poders locals en el dia a dia. Cal que 
aquests es disposin a ser fiscalitzats pels ciutadans i ciutadanes, confiant que l’abordatge 
conjunt dels problemes socials i públics dels barris tindrà un efecte pedagògic en totes 
les persones participants, de manera que faci emergir dinàmiques positives basades en el 
coneixement i el reconeixement mutus, i en l’habilitació, com a col·lectiu amb posicions i 
responsabilitats diverses, per encarar els problemes i reptes que afronten els barris mitjan-
çant la propagació d’una cultura del diàleg.

Entre Montcada i Nou Barris

- El Rec es mou

El Rec es mou és un projecte d’acció social i comunitària liderat per la taula comunitària del 
Rec Comtal (https://reccomtal.wordpress.com/2018/02/11/taula-comunitaria-del-rec-comtal). 
Antonio Alcántara ens explica que és un projecte en medi obert que té la mirada de:

https://desdelamina.net/article/de-sota-cavall-i-rei-la-mina-i-les-drogues
https://reccomtal.wordpress.com/2018/02/11/taula-comunitaria-del-rec-comtal/
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• Visibilitzar i reconèixer la memòria viva del Rec Comtal.
• Promoure la cura de l’entorn natural del Rec Comtal que banya els barris. 
• Dignificar els barris i les persones que hi viuen oferint propostes i accions de qualitat 

amb caràcter participatiu i comunitari.
• Treballar en xarxa amb entitats, veïnat i agents dels territoris.

El projecte es va posar en marxa el 2017 i es porta a terme a les franges visibles del Rec 
Comtal que passen pels barris de Montcada Can Sant Joan (Montcada i Reixac) i Vallbona 
(Nou Barris, Barcelona), desenvolupant i cocreant propostes a la vora del Rec obertes i 
gratuïtes. 

Aquest tram del Rec Comtal va estar en estat de deixadesa durant molts anys, i el ve-
ïnat reivindicava que es dignifiqués. Finalment, el Consorci del Besòs va fer l’obra i, en 
aquest moment, és quan es va emprendre aquest projecte comunitari per apropiar-se de 
l’espai i fomentar dinàmiques socials. Ha passat de ser un espai que ningú volia traves-
sar a ser un lloc d’alegria. (https://raco.cat/index.php/QuadernsEducacioSocial/article/
view/375008/468441)

En l’edició del 2021, “El Rec es mou” ha efectuat accions diferenciades en:

• Activitats familiars en un espai de joc lliure i creatiu itinerant a l’espai públic per pro-
moure els vincles saludables entre infants i famílies a través del joc.

• Activitats saludables per a gent gran a l’espai públic amb un passeig i una activitat de 
“gimba” que fusiona gimnàstica suau i ball.

• Activitats en coproducció amb diferents agents i entitats dels territoris (programació 
de la festa major, activitat de circ social i trobada veïnal i participativa).

La visió principal del projecte és construir amb lògica comunitària una proposta viva i atenta 
a les necessitats dels territoris, promovent la cultura i la trobada veïnal entorn del paratge 
històric del Rec Comtal.

https://raco.cat/index.php/QuadernsEducacioSocial/article/view/375008/468441
https://raco.cat/index.php/QuadernsEducacioSocial/article/view/375008/468441
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A continuació, destaquem els criteris en comú analitzats en el marc de la primera sessió.

• Sorgeixen de donar resposta a una problemàtica concreta. Moltes vegades, apareix 
la necessitat de crear accions directes. 

• El nivell de participació és alt i heterogeni. Obert, hi ha persones que políticament 
poden estar en cantons oposats de discurs i pensament. La riquesa rau a compartir i 
difuminar pensaments, donant al mateix temps importància als malestars individuals 
per poder-los col·lectivitzar i oferir una sortida compartida. La participació sempre 
serà amb els grups vulnerabilitzats i des dels grups vulnerabilitzats que puguin estar 
en escena, però sempre està present el repte de la participació diversa real.

• El reconeixement de totes les problemàtiques i malestars, des dels més immediats i 
quotidians (solen ser els més visibles i els que responen a un nivell d’urgència i preci-
pitació més grans), fins als més estructurals i no tan visibles. Els que estan sota el mar 
en el cas d’un iceberg.

• Hi ha d’haver opcions polítiques de sortida molt variables. Representacions diverses, 
d’interessos variats. Com es fa front als prejudicis i a la discriminació estructural per 
tal que siguin propostes inclusives?

• El llenguatge a emprar: parlem de realitats, experiències, protagonistes, parts implica-
des, conjunt implicat en la situació concreta. Sense judici, sense personalitzar.

• Treballar sota el paradigma de la pau i la convivència.
• Intenten reapropiar-se de l’espai públic de manera positiva, amb valors cooperatius i 

de participació.
• Tots estan centralitzats en un territori en concret. Molts estan relacionats amb temà-

tiques identitàries del mateix barri per teixir cohesió social.
• Persegueixen una lògica de drets humans al centre.
• Com a objectiu, es vol assolir un vincle relacional, comunitari i veïnal.
• Se segueix una lògica sistèmica, és a dir, l’anàlisi de les problemàtiques i els malestars 

que afecten la comunitat, de tots ells, no pot ser llegida de manera exclusivament 
individual, sinó que s’ha d’apuntar a lògiques més estructurals de sistema complex i 
han d’estar contextualitzades. Històricament i des d’una perspectiva interseccional. 
De manera que no s’assenyali unes persones úniques com a responsables de les 
problemàtiques sorgides, sinó entreveure una cadena de lògiques de causa-efecte 
més globals, de problemes més de base i amb un nivell de profunditat més complex. 
Hi ha realitats amb interessos diferents.

• Visió interseccional i d’anàlisi complexa.
• Injustícia epistèmica, donar veu als grups vulnerabilitzats.
• En tots els projectes, el tema de les cures és transversal, indiscutible i inseparable.
• La tensió entre l’espai públic i privat segueix candent.
• Construcció d’històric, construcció de relat. Els projectes de seguretat contribueixen a 

generar un imaginari col·lectiu, a reforçar l’autoestima de barri i a construir històries com-
partides per persones diverses. Mai en exclusivitat d’un grup de poder i poc heterogeni.

• Aporten un dret a decidir sobre el que els afecta.
• Hi ha un element de corresponsabilitat. Entre els diversos agents que actuen, hi ha 

una responsabilitat i un compromís compartits.
• S’ha de fer un bon diagnòstic. Detectar els condicionants socials de la convivència i 

ambientals.
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Després d’aquest relat de la sessió, ens van quedar preguntes sense consens de respos-
ta o per replantejar. 

• Quin hauria de ser el paper de la policia?
• Com s’estructura i és llegida la violència? 
• Com es fa front als prejudicis i a la discriminació estructural per tal que siguin propostes 

inclusives?
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Seguretat humana en 
temps actuals

4

El 14 de setembre de 2021, el grup de treball ens reunim per fer una segona sessió d’anàlisi 
per avaluar les qüestions següents:

En què ha canviat la covid-19 la definició de seguretat humana?
Quins reptes i oportunitats han sorgit a través de la covid-19?

A continuació, exposem el relat extret:

En què ha canviat la covid-19 la definició de seguretat humana?

“La covid-19 i la quarantena han estat un accelerador de processos», anem posant fil a 
l’agulla a temàtiques que van sorgint:

“En la privació i no generació de xarxes relacionals. Hi ha hagut un canvi en les relacions.” 
La generació de la por i de restriccions en la llibertat de moviment i de reunió, juntament 
amb l’assumpció de les normatives no participades, han estat factors determinants que 
han condicionat la fórmula de relacions afectives. Ha quedat palès que les tecnologies, si 
bé han pogut suplir momentàniament (en països amb privilegis econòmics) la manca de 
presencialitat, no han estat capaces de cobrir el que implica el contacte físic directe humà. 
Necessitat de primer ordre.

Si parlem de l’aïllament i la solitud que han hagut de patir les persones amb covid-19 in-
gressades, amb la falta d’infraestructures del sistema de salut pública, són factors que han 
atemptat directament contra el que representa la seguretat humana. La pròpia integritat 
física i el risc a la mort. La mort s’ha vist més a prop en tots els sentits, i encara continua 
sent un tema tabú difícil de naturalitzar. 

En l’aspecte individual, aquesta pandèmia ha originat un nivell alt d’estrès, “podies ser una 
possible víctima, o una possible persona que encomana, et podies encomanar i al mateix 
temps encomanar algú altre; aquesta falta de definició també ha generat molta inseguretat”.

El discurs per part de l’Administració i l’Estat ha estat totalment bèl·lic, “ja no de crisi, sinó de 
guerra”. Estat d’alarma, toc de queda, la intervenció de la guàrdia nacional, etc., però en cap 
cas no hi ha hagut una anàlisi des de la complexitat, “tota la part economicosocial, antropo-
lògica dels condicionants de vida, classe social, etc. ha desaparegut”. L’Estat i els governs 
de torn han fet una gestió totalment autoritària de la pandèmia, i amb mancances greus de 
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rigor científic. Hi ha textos en què es parla de sindèmia i no són els hegemònics.” (Segons 
la Viquipèdia: una sindèmia o epidèmia sindèmica és l’agregació sinèrgica de dues o més 
epidèmies concurrents o seqüencials en una població amb interaccions biològiques que exa-
cerben el pronòstic i la càrrega de la malaltia. El terme va ser desenvolupat per Merrill Singer 
a mitjan dècada dels 90. Les sindèmies es desenvolupen sota les diferències en salut de la 
població, provocades per la pobresa, l’estrès o la violència estructurals, i són estudiades per 
epidemiòlegs i antropòlegs especialitzats i preocupats per la salut pública, la salut comunità-
ria i els efectes de les condicions socials sobre la salut. L’enfocament sindèmic s’allunya de 
l’enfocament biomèdic de les malalties, que aïlla, estudia i tracta les malalties com a entitats 
diferents separades d’altres malalties i independents dels contextos socials.)

Parlant de l’afectació directa dels serveis, en aquest cas, dels serveis de territori de pre-
venció i intervenció comunitària en els quals treballen les persones del grup, es comenta 
que cada setmana anaven canviant les normatives, aspecte que ha dificultat greument 
el desenvolupament de les tasques. “Ens ha provocat desconfiança, ràbia, sentiment de 
titella...”, “la covid-19 ha posat sobre la taula que el sistema no funciona, que hi ha unes 
inseguretats que van més enllà de les pistoles i de les multes”, “hem tingut un sentiment 
de mediocritat”, “moltes de les figures funcionàries avui en dia continuen treballant des de 
casa, mentre que els serveis externalitzats hem patit molta inseguretat perquè ens hem ha-
gut de quedar al territori parlant directament amb les persones i sense mitjans de protecció, 
amb una gran exposició”, “per què a mi ningú no em protegeix? Si hi ha alguna baixa, la 
paga l’empresa, no l’Ajuntament”, etc.

També comenten que les seves tasques s’han vist totalment modificades, van canviar els 
rols del servei i que, moltes vegades, s’havien de convertir en figures policials controlant 
si les persones es posaven o no les mascaretes. “De cop, érem una extensió de la policia, 
havíem de dir a les veïnes què havien de fer.” “La nostra feina abans de la covid-19 era 
promoure la interacció i es va transformar en tot el contrari, havíem de prohibir tota mena 
de contacte.” A més a més, apunten a un augment en el control de les tasques per part de 
l’Administració, amb molts més informes, quasi setmanals, sense el diàleg al qual estaven 
acostumades per veure com s’afrontava cada situació. Va desaparèixer la visió comunitària. 
“No ens han autoritzat per fer el que fèiem, una anàlisi del context de complexitat i actuar 
en conseqüència, sinó que ens han encaixonat en una actuació repressiva policial perquè 
tot és la guerra contra la malaltia”, “ens han volgut per al control social”, etc.

Quins reptes i oportunitats han sorgit a través de la covid-19?

És eficaç treure l’exèrcit per combatre un virus? Com a repte principal apunten que «la 
sobreprotecció de l’Administració i el nostre paper de control no han permès mobilitzar 
gaire». Però hi ha aspectes que no han canviat, encara es mantenen reptes de base sobre 
entendre la diversitat en totes les seves formes.

«L’estructura no funciona, hi ha molts entrebancs per a les xarxes de suport perquè es 
necessita un control social», «hi havia molta incongruència en el control, d’una banda amb 
les autoorganitzacions veïnals que no tenien CIF es complicaven molt els tràmits, però 
després senties a les notícies que la Unió Europea podia comprar mascaretes sense el 
certificat sanitari de l’Agència de Salut Pública...». I finalment es pregunten: «com trenquem 
les dinàmiques generades per la por?».

Com a serveis especialitzats en territoris econòmicament empobrits, han notat també alguns 
casos de persones que s’aprofiten de la situació. Són figures de treball remunerat no declarat 
com a cuidadors/ores de la gent gran, però que al mateix temps comenten que fan transac-
cions de propietats privades d’una manera totalment il·legal i coercitiva, a més d’intentar 
aprofitar-se de les persones grans en temes d’herència o diners. O la figura de prestadors. 
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Un altre aspecte que es destaca és com s’ha vist que els serveis essencials eren imprescin-
dibles, però actualment, segueixen sent els que estan pitjor.  Per exemple, el personal dels 
supermercats, personal de neteja als hospitals i a les cases, etc. 

Com a oportunitats, assenyalen exemples clars de xarxes de suport generades a diver-
sos barris, tot i les complicacions de gestió. “L’oportunitat és que socialment, encara que 
sigui amb grups o minigrups de resistència o militància, si es mantenen, sortiran més forts 
perquè el context no és facilitador.” Alguns exemples d’aquestes xarxes poden ser:

• A la Verneda i al Besòs es van muntar unes xarxes de suport d’aliments. L’única xarxa que 
va tenir capacitat real de resposta va ser l’església de la Pau, de Càrites. Però el capellà 
de l’església només volia donar aliments a qui anava a missa. I en el cas del servei, se’ns 
va demanar que féssim un seguiment de tot el procés, i en alguns casos les entitats eren 
poc transparents. Per part de l’Administració, es van haver de tallar iniciatives, com les 
d’un grup d’habitatges de la via Trajana, per temes de seguretat alimentària.

• “Al Carmel, va sorgir la xarxa de suport i el banc d’aliments es va parar a l’agost i pot 
ser que tingui continuïtat. També es va impulsar un hort. És una xarxa diversa amb 
molts nivells de participació, però ha estat una bona oportunitat que es queda. S’ha 
creat un grup de WhatsApp amb molta gent on es poden compartir necessitats.”

• “Al Poblenou, sorgeix una xarxa més polititzada on es va fer molta pinya, és un espai 
interessant d’autogestió al qual l’associació de veïnes es va sumar ràpidament. Ha 
arribat a molta gent i, el més notable és que la gent que rebia aliments havia de 
tenir una contrapartida activista i col·laborar-hi d’alguna manera.” 

• En el cas del Bon Pastor, s’expliquen les complicacions que van sorgir per organitzar 
l’alimentació de forma veïnal i les traves administratives, els conflictes de l’estructura 
i la rumorologia que es va generar entre famílies per imaginar “qui s’estava quedant 
amb el menjar”, a més de problemes de racisme.

Per tant, com a oportunitat ressalten l’autoorganització veïnal i que, com a serveis, han 
notat més suport en els espais compartits de treball, fent xarxa entre les figures tècniques.

El fet que l’economia fos intervinguda, i que les fàbriques es poguessin ocupar per fer-hi 
altres tasques, podria haver generat, hipotèticament parlant, un cert empoderament de les 
persones, però totes aquestes experiències de repressió viscudes al llarg de dos anys de 
la covid-19 han contribuït a la submissió i la indefensió apresa o, per contra, han pogut 
originar més cohesió i enfortiment de base?
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