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1. INTRODUCCIÓ 

 

Barcelona disposa d’una espectacular “capacitat instal·lada” d’equipaments: prop 

de 850, que ofereixen més d’un milió i mig de metres quadrats per fer activitats 

que abasten tots els àmbits de la vida ciutadana: cultura, cicle de vida, educació, 

esport, salut, atenció, inclusió i cohesió social i participació.  

 

Tot i la diversitat de centres, tant pel tipus d’instal·lació, com per les activitats que 

abasten, l’àmplia dotació d’equipaments de què disposa la ciutat convida a una 

reflexió que transcendeixi en certa mesura molts dels seus usos particulars 

actuals. Des d’una mirada més general, més global, pren sentit, com dèiem, una 

reflexió que, a parer nostre, ha de confrontar aquesta capacitat que tenim com a 

institució, amb els reptes que hem d’abordar com a ciutat; i qüestionar-nos si 

tindria sentit pensar els equipaments no només des del punt de vista de la seva 

planificació dotacional, sinó també des d’una mirada que repensi el seu sentit i la 

seva intencionalitat. 

 

Analistes i estudiosos (Nel·lo 2008, 2017; Blanco i Gomà 2016; Subirats 2008, 

2015, 2016)  parlen d’una manera o altra d’una societat que ha de fer front a tres 

reptes de primera magnitud. El repte d’aconseguir mantenir la cohesió social 

en una societat cada dia més diversa, fortament marcada per la desigualtat i els 

processos d’exclusió social, pels fluxos demogràfics constants i per l’envelliment 

de la població. El repte d’aconseguir frenar/remuntar l’amenaça que suposa el 

deteriorament del medi ambient, i que a les ciutats té importants derivades en 

termes de mobilitat i de gestió de residus, per posar els dos exemples.  Finalment, 

el repte de millorar la qualitat de la  democràcia en un moment històric en què 

des de diversos fronts pot estar en perill.  

 

És de la confrontació d’ambdues realitats, la dotació molt important d’equipaments 

per un costat, i els reptes socials que hem d’abordar com a societat per l’altre, que 

sorgeix la pregunta fonamental que ha inspirat la realització d’aquest  

treball: Fins a quin punt els usos i finalitats actuals dels equipaments estan 

contribuint a donar resposta als reptes socials? La nostra hipòtesi és que no o, 
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més precisament, què ho fan d’una manera parcial, sense desplegar tot el seu 

potencial. 

 

Però, llavors, com repensar, redissenyar o reconfigurar aquests equipaments? Es 

tracta de fer una altra mena d’activitats, de redissenyar l’oferta d’activitats i 

continguts?, És una qüestió de models de gestió, de reequilibris en la seva 

distribució urbana?, de canviar el seu disseny? 

 

No direm pas que una mica de tot allò que acabem d’apuntar podria no tenir gaire 

sentit, però la resposta que donarem en aquest treball apunta en una altra 

direcció: pensem que es tracta de repensar la seva intencionalitat més enllà 

de les activitats concretes que es puguin realitzar. Es tracta, per sobre de tot, de 

posar a debat les oportunitats i els límits que representa la lògica actualment 

dominant en la relació ciutadania-equipament, presidida en molts  casos per la 

idea de “cartera de serveis”, d’oferta d’activitats de “consum”, sense donar 

resposta a noves inquietuds i necessitats. 

 

Pensem que és possible i necessari repensar els equipaments tot posant el focus 

crític en la relació “usuari/consumidor-servei” actualment dominant en les formes 

en què la majoria d’equipaments despleguen la seva activitat. Per fer-ho, per 

construir aquesta mirada crítica, a la vegada que propositiva d’altres “maneres de 

fer i de funcionar” dels equipaments en general, adoptarem la perspectiva 

comunitària, un punt de vista que, tal com passem a justificar en el punt següent, 

ens permet repensar les finalitats i les intencionalitats dels equipaments 

independentment de quina sigui la seva “definició temàtica”: esport, cultura, etc. i 

enforcar-los i confrontar-los amb els reptes socials que hem apuntat. 
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2. JUSTIFICACIÓ 

Per què una mirada comunitària sobre els equipaments? 

 

Recentment, l'Ajuntament de Barcelona s'ha dotat d'un Marc Conceptual d'Acció 

Comunitària, marc de referència estratègic i metodològic de l'acció comunitària, i 

el seu desplegament a través del Pla Municipal d’Acció Comunitària, com a 

mecanisme generador de benestar de la ciutadania1.  

 

En aquest marc, les accions comunitàries (AC) són concebudes com a projectes 

col·lectius construïts col·lectivament  amb la intencionalitat de donar respostes als 

reptes socials, basant-se en tres “motors” que tenen la capacitat principal 

d’impulsar projectes comunitaris a la ciutat: (1) les associacions, (2) els serveis de 

la política social (Serveis Socials, Salut i Educació principalment), i (3) els 

equipaments. 

 

Un lloc d'intervenció i desenvolupament de projectes comunitaris és l'espai públic, 

escenari privilegiat per veure clarament els canvis, les tensions i els conflictes 

propis dels canvis socials. Els espais públics poden ser oberts,  com els carrers o 

les places, però també espais tancats com els equipaments culturals, de salut, 

esportius, educatius... i cada vegada més els espais virtuals.  Uns i altres són 

espais vivencials, de relació social i de construcció col·lectiva. 

 

Els serveis i equipaments municipals, com espais de construcció col·lectiva, han 

de fer front quotidianament a problemes complexos com els que més amunt ja 

hem apuntat. Aquesta realitat ens fa pensar que les respostes no poden ser 

exclusivament  individuals. Aquest fet situa aquests espais municipals al focus de 

noves dinàmiques a l'hora de donar respostes a les necessitats de la ciutadania. 

 

Els equipaments en proximitat (centres cívics, casals de barri, biblioteques, 

equipaments esportius, educatius, casals de joves i de gent gran, fàbriques de 

creació, espais expositiu... ) des de  l'AC,  estan cridats a jugar un paper 

                                                           
1
 Cap a una política pública  d’acció comunitària. Marc conceptual, estratègic i operatiu (octubre 2016) i 

Pla Municipal d'acció comunitària 2018-2022.  
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estratègic, ja que presenten oportunitats múltiples per connectar la població i els 

serveis municipals, acompanyant o liderant processos comunitaris al territori.  

 

El nostre treball té el seu punt de partida en aquestes tres premisses:  

 

 

 

Amb aquest treball es pretén construir línies estratègiques  que serveixen a tots 

els actors implicats (a nivell intern municipal i també externs,  entitats i empreses 

gestores) a orientar la seva acció des d'una mirada comunitària. No es tracta però 

d'una mirada global sobre el conjunt del sistema comunitari, ni tampoc una guia 

operativa de mètodes i tècniques. Vol ser un treball que pugui contribuir a la 

construcció de les bases conceptuals on situar l'acció comunitària dels 

equipaments municipals, donant eines d'anàlisi per aprofundir en la seva diagnosi 

i dissenyant línies d'actuació i avaluació, amb la  intenció de contribuir que els 

equipaments municipals arribin a ser motors de l'AC en un territori. 

 

Proposem accions que permetin garantir la perspectiva comunitària als 

equipaments municipals  de la ciutat, sigui quina sigui la seva funció. Hem 

incorporat dins aquest treball els "grans equipaments de ciutat",  perquè tot i que, 

quan es parla de l'AC dels equipaments, se sol fer referència als de proximitat i a 

escala "barri", considerem que l'aplicació d'estratègies comunitàries per part  dels 

grans equipaments de ciutat en relació al seu entorn, podrien obrir grans 

La construcció des d'un sistema comunitari de polítiques socials 

El paper cabdal que poden tenir en el territori els equipaments, com a 
promotors d'accions comunitàries protagonitzades per la ciutadania  

L’enfortiment de les entitats, grups i ciutadania  
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oportunitats als projectes comunitàries de proximitat, per aquest motiu el títol 

d’aquest treball es refereix a equipaments en proximitat      

 

Actualment hi ha molts equipaments municipals amb experiència i trajectòria en el 

desenvolupament de projectes comunitaris. En molts casos responen però a 

motivacions individuals de certs/tes professionals, més que a un encàrrec clar i a 

una estratègia clarament definida pel mateix equipament.  

 

Cal incidir, tal com comenta Morales (2016) en la importància que els 

equipaments explorin  i potenciïn la capacitat comunitària que tenen dins, i per 

altra banda, han de poder  dissenyar una estratègia relacional amb la comunitat 

de dins a fora.  Això possibilita que es generin condicions per a impulsar l'AC 

futura, on la població serà la protagonista, i on la intervenció buscarà generar 

apoderament per  l'autonomia i capacitat d'acció a partir de la seva implicació i 

participació. Des del punt de vista de l'organització, caldrà clarificar un marc 

conceptual, definir encàrrecs, establir procediments, metodologies i caldrà també 

formació a nivell tècnic i directiu, per tal de consolidar una nova visió dels 

equipaments, més oberts i inserits en el teixit comunitari del territori. 

 

Pretenem doncs, posar el centre de la reflexió en la necessitat que els 

equipaments municipals incorporin de forma decidida la perspectiva comunitària i 

que aquesta formi part del seu eix vertebrador. En aquest sentit,  caldria que 

aquests prenguin un gir conceptual i innovador més enllà de la bona gestió 

quotidiana, la programació d'activitats i l'atenció individualitzada o grupal, per 

esdevenir espais comunitaris i de relació,  és a dir, autèntics motors de projectes i 

vida comunitària als barris on estan situats. 

 

El nostre treball té voluntat de generar debat sobre els elements claus a tenir en 

compte  per millorar l'AC als equipaments municipals vinculats als barris. El treball 

de camp s’ha  basat en una revisió exhaustiva de la documentació marc produïda 

al voltant de la Direcció d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona,  així 

com altra bibliografia existent. També,  hem entrevistat i analitzat la intervenció  

de diferents equipaments de la ciutat i hem organitzat un focus grup. 
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3. MARC CONCEPTUAL 

3.1. APROXIMACIÓ A L’ACCIÓ COMUNITÀRIA 

 

Aquest treball té com a referència el marc conceptual de la política comunitària de 

l'Ajuntament de Barcelona. Partim del Pla municipal d'acció comunitària 2018-

2022, del Marc conceptual, estratègic i operatiu d'octubre 2016  i d'altres estudis i 

marcs d'intervenció elaborats als últims anys,  com són el Marc de la intervenció 

comunitària als Centres de Serveis Socials de Barcelona 2017,  el Model d'anàlisi 

i avaluació del Programa de participació comunitària del B-MINCOME de 2017  o 

l'Estudi de cas i anàlisi en clau comunitària als casals de barri de Barcelona, 2017 

. 

 

Als Marc conceptual, estratègic i operatiu (Ajuntament de Barcelona 2016) i al Pla 

Municipal d'Acció Comunitària 2018-2022 (Ajuntament de Barcelona 2018),  l'AC 

està definida com un "projecte col·lectiu, construït col·lectivament".  Al 

document Marc de la intervenció comunitària als Centres de Serveis Socials de 

Barcelona (IGOP- UAB, 2017) s'ha definit com "un procés orientat a 

l'autoorganització d'una comunitat (la seva població, entitats, professionals, 

serveis) per a la definició de les seves necessitats i per a l'impuls d'iniciatives que 

en donin respostes" 

 

Segons Gomà (2008),  l'AC adquireix sentit quan es desenvolupa a partir d'un 

col·lectiu humà que comparteix un espai i una consciència de pertinença, que 

genera processos de vinculació i suport mutu i que activa voluntats de 

protagonisme en la millora de la seva pròpia realitat. 

 

Des de la perspectiva de  Morales i  Rebollo (2014), les accions comunitàries són 

sempre accions col·lectives amb objectius col·lectius, que en el seu desplegament 

tenen una triple intencionalitat i estratègia: promoure l'empoderament de la 

població; promoure la inclusió social incorporant la diversitat dels seus membres o 

grups; i millorar les condicions de vida de la gent. Tres dimensions que 

necessàriament estan interrelacionades. 
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La resposta als reptes que la societat actual planteja no es poden donar de 

manera individualitzada ni des de projectes particulars. La millora de la qualitat de 

vida de la gent i l'enfortiment de la ciutadania requereixen respostes col·lectives;  i 

fer col·lectivament significa sumar estratègicament per promoure, construir i 

facilitar respostes col·lectives a problemes col·lectius. Tal com queda recollit al 

Pla Municipal d'Acció Comunitària 2018-2022 (Ajuntament de Barcelona, 2018) es 

parteix d'una comprensió del fet social en què allò que es podria entendre com 

atenció col·lectiva ha d'incorporar necessàriament la idea de subjectes (persones i 

col·lectius) que esdevenen proactius en la construcció i la cerca de solucions i 

respostes a les seves necessitats. "Els projectes són col·lectius tant per la 

significativa presència de ciutadania activa en els mateixos projectes, com per la 

implicació dels projectes, els equipaments i els serveis presents al territori (als 

barris)" (Pla Municipal d'Acció Comunitària 2018-2022, Ajuntament de Barcelona, 

2018). 

 

També cal tenir en compte  que des  de l'Institut Municipal d'Educació, s'ha 

impulsat una Mesura de Govern: Impuls al Projecte educatiu de Ciutat, per fer de 

Barcelona una capital d’innovació pedagògica, on es posa en valor treballar en 

l'educació formal i no format des de l'educació comunitària: "Reforçar el paper del 

context comunitari a l'hora de participar en els processos educatius" (2016:3). La 

mesura proposa  l'educació comunitària com el marc òptim per a donar resposta 

als reptes educatius actuals i descriu els centres educatius com a  "nodes d'una 

xarxa institucional complexa que posa, com a finalitat principal, l'atenció en les 

necessitats individuals i col·lectives de la seva població de forma corresponsable" 

(2016 :3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELS EQUIPAMENTS EN PROXIMITAT COM A MOTORS DE PROJECTES I VIDA COMUNITÀRIA ALS BARRIS 

 

11 
 

Figura 1. Triangle de l'acció comunitària.  

 

 

 

Font: Guia operativa d'avaluació de l'acció comunitària. Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 

Ajuntament de Barcelona, 2014. 

 

Cal dir també que les formes de relacionar-se i la intencionalitat de les 

relacions són la base de la metodologia comunitària. No es tracta però de 

relacionar-se perquè sí, sinó que en aquesta relació ha d'haver-hi un projecte i 

una intencionalitat.  "Una metodologia comunitària és una estratègia relacional: 

una forma de relacionar-se i promoure un tipus de relacions, amb i entre els 

altres" (Marc conceptual, estratègic i operatiu de l'Ajuntament de Barcelona,  

2016). És a través d'aquesta metodologia comunitària que els projectes socials 

poden esdevenir promotors d'un tipus de relació basada en el reconeixement de 

l'altre i estimuladors de treball conjunt. Prendre consciència de la naturalesa 

col·lectiva dels problemes i del potencial transformador de la participació 

comunitària és el que determinarà els resultats positius dels projectes constituïts 

des d'aquesta perspectiva. L'AC va més enllà de ser una activitat, és una 

intervenció en lògica de procés, el qual té com a objectiu incidir sobre el medi on 

es desenvolupa.  

 

Empoderament 
ciutadà 

Millora de les 
condicions de 

vida 

Treballar 
col·lectivament 

Processos 
d'inclusió 
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Segons Morales (2016) els elements vertebradors de l'AC són: la idea de 

proximitat -territori o àmbit compartit concret- i la idea de cooperació -treballar 

amb objectius col·lectius de manera col·lectiva- (Morales, citant a Rebollo i 

Carmona, 2009).  

 

L'enfortiment de la comunitat, la millora de les condicions de vida i la cohesió 

social són tres eixos que ha de contemplar qualsevol projecte que incorpori l'AC. 

Construir oportunitats per a les persones que més pateixen les desigualtats ha de 

ser un objectiu comú a tota l’acció pública, motiu pel qual l'AC pot esdevenir una 

estratègia en la lluita contra les desigualtats per una triple via: amb la incorporació 

de la dimensió comunitària als serveis públics bàsics s’afavoreix una millora en la 

qualitat d’aquests, alhora que augmenta la capacitat d’aquests serveis per donar 

resposta a demandes que, tractades individualment, esgotarien ràpidament els 

recursos i les capacitats (Marc conceptual, estratègic i operatiu de l'Ajuntament de 

Barcelona,  2016).   

 

Històricament s'ha entès l'AC vinculada als Plans de Desenvolupament 

Comunitari i al treball amb els més desfavorits des del treball social comunitari.  

Cal pensar però, que una de les línies clau d'AC en un territori és la potencialitat 

dels equipaments que hi inclou. Aquests  -més enllà de facilitar projectes i 

iniciatives de serveis,  entitats i grups que puguin requerir suport institucional- 

afavoreixen la trobada entre agents, projectes i processos que es poden arribar a  

retroalimentar des de diversos vessants. Poden ser espais de suport i 

dinamitzadors d'iniciatives de serveis, de projectes associatius, grupals i 

ciutadans. La confluència d'aquestes iniciatives diverses en un mateix espai,  

atorga a qualsevol tipus d'equipament un gran potencial relacional per pensar i 

desenvolupar projectes vinculats al territori i a allò que l'envolta.  

 

Es considera que els equipaments poden ser operadors promotors de l'AC, 

dinamitzadors de relacions socials de cooperació, amb l'objectiu de definir i 

treballar objectius col·lectius. Això implica aplicar metodologies, sistematitzar 

informacions, treballar les relacions i abordar els conflictes que poden aparèixer 

durant el procés (Morales, 2016). 
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3.2 GLOSSARI DE PARAULES CLAU 

 

És important dotar-nos d’un glossari per tal de que ens puguem acostar a l’AC 

amb un llenguatge compartit. Aquest glossari es troba més desenvolupat a  

l’annex  1. 

 

 Acció Comunitària: 

L’acció comunitària la podem definir com un procés orientat a 

l’autoorganització d’una comunitat (la seva població, entitats, professionals, 

serveis) per a la definició de les seves necessitats i per a l’impuls 

d’iniciatives que hi donin respostes.  

. 

 Agents de la Comunitat:  

Fa referència als recursos professionals i tècnics (serveis sanitaris, socials, 

educatius...), la ciutadania (associacions i també persones no associades) i 

l'administració pública. 

 

  Comunitat: 

Entenem la comunitat com un col·lectiu arrelat en un territori que pot ser 

una localitat però també pot tenir un caràcter més concret.  

 

 Equipaments (municipals) de proximitat: 

"Un equipament és un conjunt d’espais o d’instal·lacions definides i 

diferenciades de la via pública  (sovint ubicades en una part o en la totalitat 

d'un edifici), que compta amb unes infraestructures de dimensions 

estandarditzades, per a unes activitats i usos específics i propis d'un servei 

dirigit a la ciutadania o a uns usuaris determinats (la raó de ser de 

l'equipament és possibilitar que tothom  pugui tenir veu en aquest procés)." 

(Figuerola et al. 2007:5). 
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 Mapa d’actius en AC:  

Es tracta d'identificar elements del territori que la comunitat reconeix com a 

recursos que proporcionen benestar, forma part del procés d'implementació 

d'un procés comunitari.  

 

 Mirada o perspectiva comunitària:  

És la posició des de la qual s'observa i es construeix l'acció comunitària.  

 

 Participació comunitària: 

La participació fa referència a les accions que fan les persones o  grups 

socials per transformar la seva comunitat. 

 

 Procés comunitari:  

Procés relacional que té la intencionalitat de construir comunitat/barri, 

generar apoderament en la població i millorar-ne les condicions de vida. 

 

 Projecte Comunitari:  

"Projecte fet col·lectivament per actors diversos que es doten d'una 

metodologia, una manera de fer i de relacionar-se, que els permet 

col·laborar, i que té com a objectiu donar respostes col·lectives a 

problemes socials, buscant la implicació activa dels propis col·lectius 

destinataris de l'acció". (Manyà i Morales 2017:11). 

 

 

3.3. ELS EQUIPAMENTS COM A MOTORS DE L'ACCIÓ 

COMUNITÀRIA 

 

Segons el Pla Municipal d'Acció Comunitària 2018-2020, els equipaments, 

especialment els de proximitat, poden  ser uns recursos cabdals en els processos 

comunitaris, més  enllà de la seva funció o missió especifica (esport, cultura, gent 

gran, sostenibilitat...). La seva condició de  proximitat convida a construir una visió 

conjunta, una mirada global, des d’una perspectiva comunitària. 
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El Pla Municipal d'Acció Comunitària planteja que cal construir una mirada 

comunitària o perspectiva comunitària compartida i expandida des del conjunt dels 

equipaments, especialment els  de proximitat. Aquesta mirada apunta d’alguna 

manera que, sigui quina sigui la missió/funció de l’equipament, cal que es relacioni 

amb altres equipaments, serveis i entitats de l’entorn, per poder plantejar-se de 

forma conjunta els objectius en relació amb el territori; alhora que reconeix i 

estimula el fet associatiu, les activitats i els projectes col·lectius des dels diferents 

àmbits d’actuació. 

 

Un projecte serà comunitari "quan s'ha fet col·lectivament per actors diversos que 

es doten d'una metodologia, una manera de fer i relacionar-se, que els permet 

col·laborar, i que té com a objectiu donar respostes col·lectives a problemes 

socials, buscant la implicació activa dels propis col·lectius destinataris de l'acció" 

(Manyà i Morales, 2017:11).  Aquesta manera de fer implica abordar el projecte 

des d'una perspectiva comunitària prèvia. Segons Manyà i Morales (2017), les 

respostes socials o col·lectives des de la mirada comunitària implicaran el treball 

conjunt amb els actors del territori i les persones afectades, ajudant si cal a la 

ciutadania a la presa de consciència  que les respostes potser només es podran 

trobar des de la col·lectivitat, que determinades problemàtiques individualment 

tenen difícil solució, però que des de la col·lectivitat, amb la seva implicació, 

podem obtenir molt millors resultats.  

La incorporació de la perspectiva comunitària en el conjunt dels equipaments és 

un repte també plantejat al Pla Municipal d'AC, a la vegada que imprescindible 

perquè aquests s'incorporin al sistema comunitari de polítiques socials. 

Els  equipaments de proximitat (EP) s'han associat al creixement i democratització 

de la ciutat construïda i a la perifèria. La descentralització ha donat lloc a diferents 

models i maneres de funcionar, a diferents maneres de donar resposta a les 

demandes i necessitats expressades per la ciutadania, i aquesta evolució ha anat 

canviant al llarg del temps. D'un primer període de demanda d'equipaments 

bàsics de la política social als barris (educatius, de la salut, dels serveis socials, 

de la cultura i el lleure...). S'ha passat a diferents formes i tipologies 

d'equipaments, però sempre amb el rerefons del  paper que  juguen  a la ciutat 
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com a vertebradors de  la cohesió social,  adaptant-se a les noves realitats i 

necessitats d'una societat cada vegada més diversa i complexa.  

 

La relació entre els equipaments i el territori 

La condició de proximitat i arrelament al territori dels equipaments, els porta a una 

confluència d'espais, temporalitat i producció que els hauria  de permetre ser 

promotors de projectes i vida comunitària dins aquell territori.  Aquesta posició de 

punt central de l'AC, tindrà conseqüències en l'organització, en els procediments i 

en les metodologies de la configuració estructural de l'equipament, així com en els 

models de gestió i en l’oferta-demanda del servei que donen.   Les respostes 

col·lectives a què fa referència l'AC, també s'han de donar en termes culturals, 

educatius, esportius, urbanístics.... i més enllà del seu model de gestió, hem de 

preguntar-nos sobre el seu projecte i el sistema de participació-governança del 

qual es dota.  

 

La idea de proximitat suposa una triple exigència en els equipaments 

 

 

 

Font: Producció pròpia a partir de la idea de proximitat al territori dels equipaments,  del Pla 

Municipal d'Acció Comunitària 2018-2022 

 

L'activitat que els equipaments fan a l'espai públic, té repercussions importants al 

territori. Aquest fet és més significatiu quan situem el punt de mira en l'acció 

vertebradora del teixit social que pot arribar a tenir un equipament dins un  barri. 

La ciutadania a la qual s'adrecen i que participa de les seves activitats, poden 

considerar l'equipament com a part essencial de l'entorn, a la vegada que els 

•Tenir flexibilitat i polivalència en relació amb els usos i 
activitats. Flexibilitat i polivalència 

•Treballar per la cohesió social en una societat diversa. Cohesió social 

•Incorporar projectes col·lectius i ciutadania activa en el 
seu funcionament ordinari i en el desenvolupament 
d'activitats i projectes. 

Projectes col·lectius 
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professionals dels equipaments necessitaran sortir del seu lloc de treball per 

apropar-se al carrer, com a  medi natural de relació.  

 

 

Accessibilitat i proximitat: elements bàsics perquè un equipament arribi a la 

ciutadania 

 

El debat sobre l'espai públic com a equipament de proximitat fa pensar en la 

necessitat que els equipaments considerin el carrer  com un espai  on posar en 

joc bona part de la seva intervenció.  Alcántara (2018, citant a Roberto Pescador) 

fa referència a diversos autors que plantegen l'accessibilitat i la proximitat com a 

elements bàsics que donen possibilitats de construir vincle educatiu, personal i 

comunitari. Segons Alcántara (2018),  es tracta de coordinar recursos perquè les 

persones que utilitzen l'espai públic de diverses formes, puguin participar en la 

seva construcció d'una manera activa. Segons l'autor, treballar des d'aquesta 

mirada ens obre el camí per arribar a les persones que no formen part de cap 

entitat o que no fan ús dels equipaments o altres serveis. 

  

L'AC sempre ha de tenir una base territorial, per tant la "comunitat" on s'impulsa 

l'AC des de la perspectiva d'un equipament seria la població del seu entorn. Els 

grans equipaments amb projecció de ciutat, a part de la població del seu  l’entorn, 

tenen també l’oportunitat de connectar amb molts altres grups de persones amb 

interessos i necessitats  diverses i mobilitzar altres  voluntats. 

 

L'Acció Comunitària i la gestió de l'equipament 

 

Més enllà de l'impacte al territori, els equipaments són eines d'aplicació de 

polítiques directes i immediates en l’entorn més proper,  amb la participació i 

relació dialèctica entre tres agents: els responsables de la planificació de 

polítiques públiques, els gestors que les apliquen i la comunitat (usuaris reals o 

potencials). 
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Font: producció pròpia 

 

Es tracta que l'equipament no sigui només un lloc d'inclusió sinó que l'equipament 

mateix estigui inclòs al territori, per tant tot equipament cal que es plantegi de 

quina manera participa i és part activa en el seu entorn. 

 

El model de gestió 

 

Sovint l’element destacat en la mirada comunitària dels equipaments passa pel 

seu sistema de gestió. Es parla de la cessió en gestió cívica, ciutadana o 

comunitària d’equipaments com a via per a l’enfortiment autònom de les 

comunitats. Aquesta aposta presenta importants reptes, com també significatives 

oportunitats.  Un dels  principals riscos es poden donar quan es fa la cessió d’un 

equipament en gestió ciutadana,  pressuposant  l’existència d’una comunitat 

sòlida i madura per assumir tot el que comporta aquest encàrrec. Pot passar,  que 

més que amb una “comunitat” ens trobem clarament davant d’un “grup d’interès”, 

o també, que tot i la voluntat de desenvolupar de manera oberta i integradora, 

comunitària, el projecte d’equipament,  la mateixa càrrega de la gestió  debiliti més 

que no pas enforteixi les dinàmiques associatives autònomes i sovint no 

professionalitzades. En determinades ocasions, potser hem de pensar més en la 

gestió cívica o comunitària com a una meta a assolir,  que no pas com un punt o 

condició de partida. 

Responsables 
Polítiques 
Públiques 

Comunitat 

Gestor/res 
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Models de governança 

Una oportunitat important  en el paper comunitari dels equipaments,  més enllà del 

sistema de gestió que tinguin,  és la governança interna de la qual es doten per a 

la participació en la presa de decisions. Partim de la premissa que el model de 

governança dels equipaments és divers i no ha tenir una relació directa amb el 

model de gestió,  tot i que alguns models de gestió, a priori, poden oferir uns 

espais de participació més proclius a enfortir el paper de motor comunitari de 

l'equipament. 

Quina importància, doncs, assoleix el model de governança en el 

desenvolupament d’un equipament?. Ens atrevim a  plantejar que allò que té més 

impacte en la definició del paper que juguen els equipaments  en la dinamització i 

participació comunitària, tant interna com externa a l’equipament, és el model de 

governança, i no tant el model de gestió. Sent així, sense modificar els models de 

gestió, sí que es podrien establir uns mínims, amb la creació d'espais i òrgans 

de presa de decisions oberts, amb l'enfortiment d'espais físics relacionals i amb 

la cocreació d'estratègies participatives (pel que fa a l’habilitació d’espais de 

participació i la seva obertura). Els espais  de governança estables i inclusius es 

mostren més efectius en els objectius de reforçament democràtic, de dinamització 

comunitària i d’impacte en les condicions de vida de les persones del barri.  

 

 

Acció comunitària 
No és sinònim de 
gestió ciutadana 

Acció comunitària 
Qualsevol model de 
gestió amb mirada 

comunitària 
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Equipaments de proximitat, teixit associatiu i enxarxament 

  

Un altre element important a tenir en compte és la importància del context dels   

barris on estan ubicats els equipaments.  Entre els principals elements trobem:  

 

 El territori: condicionants físics i simbòlics. 

 El perfil de la població: persones (habitants, veïns, usuaris, líders), famílies, 

grups (formals/informals) i  col·lectius. 

 Els recursos: sanitaris, assistencials, educatius, culturals... (públics, privats 

o comunitaris). 

 Les relacions de poder: condicionen les necessitats, demandes, interessos, 

visions i formes de relació (basades en la cooperació i/o el conflicte). 

 

És per tant important distingir diversos elements: les característiques 

socioeconòmiques i culturals de la població, el seu origen i procedència,  la 

realitat i trajectòries comunitària i associativa dels barris, el moment i mode de 

naixement de l'equipament i els trets que el defineixen.  

 

Es  destaquen aquests elements i s’identifiquen com a contextuals,  perquè són 

dimensions sobre les quals es té poca o nul·la incidència des de l'equipament  i, 

per tant, són elements amb els quals s’ha de comptar però que no es poden 

modificar, almenys de forma senzilla i des de l’àmbit competencial de l'equipament 

de barri.  

 

Els equipaments han de ser reflex del territori però també agents transformadors. 

Per això, treballar sobre diagnosis comunitàries -actualitzades periòdicament-, i 

adaptar-hi els objectius de cada centre,  sembla una forma d’aportar major 

coherència a la seva tasca, ja que els fa proactius i els permet detectar 

necessitats socials de diferents tipus en els barris. Autores com a Capdevila i Ruiz 

(2016), concretant l'AC en un centre educatiu,  diuen que l'escola comunitària és 

aquella que ajuda a crear lligams i teixit comunitari a partir de les necessitats i 

potencialitats del barri, que la seva finalitat és augmentar la participació en la vida 

cultural i educativa de la comunitat i que, com a resultat, la cohesió social 

augmenti. "L’escola és un equipament de proximitat estable interdependent de la 
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comunitat a la qual es troba inscrita: la seva acció pot millorar la qualitat de vida 

de la comunitat i la seva pràctica educativa es beneficia dels avenços i millores a 

la seva comunitat". (Capdevila i Ruiz, 2016:12). 

 

En el moment actual tant el Consorci d'Educació, com l'Institut Municipal d'Educació i 

entitats i fundacions treballen en aquesta línia, apostant per la permeabilitat  dels 

equipaments educatius al barri i del barri cap a l'escola des d’una transformació 

pedagògica que impliqui  i garanteixin un treball des d’un ecosistema i xarxa  educativa, 

un contínuum i  una obertura a l’entorn i un lideratge compartit, amb la participació de la 

comunitat, les famílies , els propis infants i adolescents.  

Ens trobem davant de  diferents reptes, com és el canvi de paradigma del centre escolar 

a l’equipament educatius, la vertebració de la comunitat educativa al voltant de 

l’equipament educatiu, itineraris enriquits, amb contínuum educatiu entre l’activitat lectiva 

i no lectiva i la governança de la xarxa territorial, tal i com es recull en el Pla estratègic 

del Consorci (2018) 

Aquests reptes que han de permetre   enfortir els vincles entre tots els agents educatius 

per tal d’oferir col·lectivament més i millors oportunitats educatives, d’aprenentatge i 

desenvolupament als infants i joves de la nostra ciutat. En aquesta línia s’obren noves 

oportunitats amb convenis de col·laboració i aliances entre diferents 

administracions, entitats i centres educatius com és el Projecte Educació 360, 

Educació a  temps complet, Escola Nova 21, Xarxes per al canvi / Educació 360 graus, 

Xarxes pel canvi…) 

 

Tots els equipaments desenvolupen estratègies d'enxarxament intern, és a dir 

amb les persones, i grups vinculats. L'existència d'espais estables i autònoms  per 

generar aquests espais és un element important, però cal procurar també que  

existeixin espais de relació informal en el si de l'equipament, espais de trobada 

que no requereixin constantment  la intervenció/ dinamització. Sovint una part de 

la relació de la ciutadania amb els equipaments és de consum d'activitats i 

serveis. El pas de ciutadania consumidora a ciutadania activa i que participa en 

els processos és el gran repte i la gran oportunitat per fer dels equipaments un 

actiu en la cohesió social dels barris. 
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L'equipament i la mirada comunitària 

L'impuls de la perspectiva comunitària dels equipaments requereix en primer lloc 

reforçar-ne la mirada comunitària. L'objectiu serà per tant l'impuls de projectes o 

activitats construïdes amb metodologia comunitària. Per aconseguir aquest 

objectiu és important que els professionals, entitats, institucions incorporin 

aquesta mirada. Quan parlem de mirada comunitària  parlem d'incloure canvis en 

les formes de funcionar i de relacionar-se entre l'equipament i el seu entorn 

(organitzacions, institucions, ciutadania...): incorporar canvis en la presa de 

consciència de les necessitats i en la cerca de solucions compartides des de la 

cooperació i en darrer terme i no menys important, canvis en la visió dels grups i 

els individus respecte a si mateixos i a les seves relacions amb els altres. 

 

 

4. ELS EQUIPAMENTS A BARCELONA: TREBALL DE CAMP 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

Anàlisi de dades globals de ciutat 

Conèixer les dades ens ajuden a dimensionar quin podria ser l’impacte de l’aplicació 

d’una estratègia comunitària en els equipaments. 

Per aquest motiu hem fet un quadre que relaciona: 

 tipologia d’equipaments existents per territori 

 la població dels districtes 

 superfície construïda dedicada a equipaments     

 

Anàlisis de casos sobre una selecció d’equipaments de la ciutat  

L’anàlisi de casos està adreçada a conèixer de primera mà la realitat actual de la 

dimensió comunitària sobre una mostra representativa d’equipaments de la ciutat. 

El qüestionari estava pensat per conèixer el programa i projecte de l’equipament, des 

d’un punt de vista metodològic, responent a una lògica de procés més que a una lògica 

d’activitat concreta. S’ha volgut valorar la intencionalitat, l’organització, els objectius, els 

impactes, la participació i la sostenibilitat del projecte.  
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El qüestionari està pensat perquè el respongui la persona o equip de persones que 

directament estiguin implicades amb la dimensió comunitària. 

Un cop realitzades les entrevistes, s’ha realitzat un buidatge de les respostes per poder 

analitzar-les de manera global i comparativament i hem elaborat un quadre resum per 

poder consultar-hi fàcilment les dades. Aquest buidatge també ens ha servit com a punt 

de partida per fer l’anàlisi DAFO. 

 

Com ho hem fet? 

Per  conèixer  de  primera  mà  els  diferents  projectes  analitzats es va preparar 

un model d'entrevista, adjunt a l'annex 2. 

 

El primer contacte sempre s'ha fet mitjançant una trucada telefònica 

personalitzada  per explicar la demanda que fèiem i proposar  dates per a  fer 

l'entrevista. 

 

Previ a l'entrevista s’ha fet arribar a la persona referent el  guió.  amb una breu 

explicació dels objectius del treball. 

 

S'ha cuidat molt l'estratègia  de  comunicació    i  presentació  per  adreçar-nos  

als  equipaments  seleccionats,  amb  l’objectiu  de  crear  un  clima  de  confiança  

que  faci  més  eficient  i  eficaç  la  recollida  de  dades. Per a la selecció de les 

persones de l'equip que realitzaven les entrevistes s'ha tingut en compte les 

afinitats i vincles existents, per tal d'afavorir la confiança i no condicionar les 

respostes en cas d'existir dependència funcional o jeràrquica amb l'equipament. 

 

Durant les entrevistes també hi hem identificat alguns dels elements crítics,  

entesos  com  els  agents o situacions  que  no  podem  oblidar i  que hem anat 

recollint al llarg del treball. 
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Amb qui ho hem fet ? 

 

S'han entrevistat  als següents equipaments: 

 

 
 

QUADRE RESUM  ENTREVISTES REALITZADES PER L’ANÀLISI DE CASOS 
 
Centre Cívic 
Guinardó 
 

Horta-
Guinardó 

Multigeneracional Socio-cultural 
proximitat 

Contracte amb 
empresa de 
gestió 

Direcció del Centre 
Cívic 

CAP La Pau 
 
 

Sant Martí Multigeneracional Salut Gestió pública 
directa 

Direcció del CAP 
 

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona 

Ciutat Vella Multigeneracional Cultura Gestió pública 
directa 

Responsable 
programes 
educatius 

Espai de Gent Gran 
Montserrat 
Olivella 

Eixample Gent Gran Socio-cultural 
proximitat 

Dinamització 
contracte amb 
empresa de 
gestió i 
comissions 
voluntaris per la 
gestió 

Dinamitzadora de 
l'espai i voluntària 
associació 

Casal de Barri Ton  
i Guida 

Nou Barris Multigeneracional Socio-cultural 
proximitat 

Gestió cívica 
Plataforma 
d'Entitats de 
Roquetes 

Responsable de 
l'equipament 

Biblioteca Trinitat 
Vella 
 

Sant Andreu Multigeneracional Cultura Gestió pública 
directa 

Direcció de la 
Biblioteca 

Espai Jove la 
Fontana 
 

Gràcia Joves Socio-cultural i 
joventut 

Gestió cívica 
Consell de la 
Joventut 

Responsable de 
l'equipament 

Institut Escola 
Trinitat Nova 

Nou Barris Infants, joves i les 
seves famílies 

Educatiu Gestió pública 
directa 

Referent 
comunitària del 
centre 

Escola Bressol 
Margalló 
 

Sant Martí Petita infància i les 
seves famílies 

Educatiu Gestió pública 
directa 

Direcció de l'Escola 
Bressol 

Fàbrica de Creació 
Fabra i Coats 
 

Sant Andreu Adults i 
multigeneracional 

Cultura  Gestió pública 
directa i concert 
entitats sector 
cultural 

Referent municipal 
d'equipaments 

Mercat de les Flors Sants-Montjuïc Multigeneracional Cultura Gestió pública 
directa i concert 
entitats sector 
cultural 

Programador i 
Referent de 
públics 

 

 

En la selecció dels casos a analitzar, s'ha  valorat que els equipaments es 

defineixen a priori amb mirada comunitària i/o participen en projectes comunitaris 

amb el barri.  

 

Volem destacar la rellevància i  l'oportunitat d'incorporar els grans equipaments a 

la mostra i a l’estratègia,  per l'efecte que qualsevol d'ells, sigui quina sigui la seva 
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orientació pot tenir en el seu entorn immediat, transformant-lo, modificant 

relacions de veïnatge o incorporant nova ciutadania.  

Creiem que és necessari combinar les tècniques de recerca d’informació, la 

perspectiva quantitativa i qualitativa i que hem anat a la recerca d’informació 

sobre els equipaments des dels equipaments, però no hem abordat la perspectiva 

des de la comunitat des de la seva experiència i la seva relació individual o 

col·lectiva amb l’equipament. En aquest sentit, valorem que serà necessari 

desplegar aquesta mirada en una possible recollida d’informació per avançar en 

l’estratègia d’AC en els equipaments.  

 

En l’anàlisi de casos,  tot i que hem seleccionat alguns equipaments  de política 

social, no hem incorporat cap centre de Serveis Socials,  ja que des de l’IMSS 

s’està treballant en l’estratègia comunitària dels Serveis Socials a través del 

programa IMPULSEM. 

 

No hem incorporat  l’espai públic com a equipament, aquest és un debat obert i 

important pendent de fer en el futur. 

 

Elaboració d’una anàlisi DAFO 

 

Tal com ens diuen Morales, Rebollo i González en la Guia operativa d’avaluació 

de l’acció comunitària, la DAFO és un instrument d’avaluació ideal per fer 

diagnòstics, tant en el territori com en una realitat en concret i sobretot és molt útil 

per analitzar la dimensió de l’AC. 

Hem elaborat una anàlisi DAFO a partir de les aportacions recollides en les 

entrevistes. 

Ens permet analitzar les barreres i els aspectes facilitadors interns i externs per 

extreure’n conclusions. 
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Organització i realització d’un Grup focal 

 

Amb l’objectiu de comprendre els factors que poden influir per desenvolupar 

l’impuls de la  mirada comunitària dels equipaments,  s’ha fet un grup focal format 

amb  referents municipals i agents externs. L’objectiu de la sessió era  recollir  les 

aportacions, reflexions i les opinions  al  voltant de les preguntes plantejades, 

sense necessitar d’arribar a conclusions ni consens, l’important  era generar 

diàleg i contrastar idees. 

 

4.2 ANÀLISI QUANTITATIVA  
 

Dades globals de ciutat 

Per determinar el contingut de l'anàlisi que hem fet  en aquest treball, partim de 

dades globals de la ciutat de Barcelona,  en els quadres:  

   

1. Quadre recull distribució d'equipaments, habitants i superfície per districte. 

2. Relació equipaments analitzats per tipologia, àmbit, sector de població.  

3. Quadre resum tipologia equipaments entrevistats.  

 

El nombre  i varietat d'equipaments públics existents a la ciutat de Barcelona i la 

dimensió estructural existent a disposició de la ciutadania  posa en relleu l'aposta 

que s'ha fet en dotar-se d'estructures vives amb una alta capacitat per esdevenir 

motors, impulsors actius per a l'acció comunitària i per esdevenir instruments 

potents per a la cohesió social, la inclusió i la millora de les condicions de vida.   

 

Tal com es pot visualitzar  en els quadres adjunts, els equipaments es troben a 

tots els barris de la ciutat. El seu creixement i dispersió respon en inici a les 

demandes d'espais i recursos reivindicats fortament per la ciutadania  des de 

finals dels anys 70 del segle passat.  

 

Dades globals de ciutat, segons el nombre d’equipaments de cada àmbit, el 

número de població atesa i alguna dada rellevant. 
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Hem analitzat els següents equipaments: 

•Biblioteques públiques. No s’han inclòs altres tipologies de 
biblioteques:  universitàries, especialitzades.... 

•Centres Cívics 

•Casals de Barri 

•Altres equipaments territorials: centres culturals polivalents, 
espais  

•Museus i grans equipaments  de ciutat 

•Casals i espais de gent gran de titularitat municipal  

•Casals infantils i ludoteques de titularitat municipal  

•Espais joves de titularitat municipal  

•Casals joves de titularitat municipal  

•Espais familiars del servei d’infància i de l’IMEB 

•Equipaments educatius públics:  escola bressol,   escoles infantils i 
primària, secundària obligatòria i postobligatòria, cicles formatius, 
formació d’adults, .... 

•Equipaments esportius: centres esportius  municipals , Pistes 
Municipals i Camps de fútbol dels districtes 

• Els CAP 

•Centres Serveis Socials 

•Els PIAD 
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4.3 ANÀLISI QUALITATIVA 

  

Per fer l’anàlisi partim  d'un treball de camp, d'un estudi de casos i  d’una cerca 

documental. També  hem consultat i entrevistat diferents professionals que 

desenvolupen la seva tasca en equipaments de la ciutat per poder identificar 

experiències inspiradores o orientadores. D'aquestes experiències, hem identificat 

elements claus i febleses (DAFO).  

 

Situem el punt de partida de l’anàlisi de casos i  per què hem els hem seleccionat. 

Hem tingut en compte els següents aspectes: 

 

 Àrea que ha d’abastar el treball: equipaments de proximitat i equipaments 

de ciutat en la seva relació amb l'entorn del barri on estan ubicats, a partir 

d'ara parlarem d'equipaments en proximitat, per incloure l'aspecte 

relacional  dels equipaments de ciutat. 

 Anàlisi qualitativa i quantitativa, basant-se en la diagnosi de l'entorn dels 

equipaments i les dades estadístiques existents, posant en relleu també 

aquelles dades que no es recullen de manera sistemàtica. Aquest és un 

element a analitzar, les mancances en els sistemes de recollida posa més 

en valor l'afirmació de què cal repensar el sistema de dades.  

 Escales dels àmbits d'actuació i relació dels equipaments: barri, districte, 

ciutat... 

 

La  selecció    d’aquests  equipaments  s'ha fet  tenint  en  compte els següents 

elements    

 l’escala : barri, districte, ciutat  

 la població atesa: infància i famílies, joves, gent gran...,o població en 

general   

 territori: distribució territorial, garantir l’anàlisi per al màxim de districtes de 

la ciutat 

  model de gestió: externalitat per concurs,  gestió cívica o cogestió,  

 tipologia de l'equipament: cultural, sociocultural, educatiu, de salut....  

 tenint en compte l'existència de plans o processos comunitaris al territori:  

Pla de Barris, Pla comunitari, Salut als barris,... 
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Per a l'estudi dels casos seleccionats s'ha realitzat una entrevista en profunditat 

amb les persones responsables dels equipaments (veure annex 2 el guió de 

d’entrevistes). 

 

També s'han tingut en compte les  dades secundàries del context  socioeconòmic 

de l’equipament  utilitzant la informació extreta de  l’Anuari Estadístic de la Ciutat.  
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QUADRE RECULL D’ENTREVISTES AMB ELS EQUIPAMENTS  

 

ÀMBIT  QÜESTIONS  I 
TEMES 
TRACTATS 

Centre Cívic 
GUINARDÓ 

CAP LA PAU CCCB 
 

ESPAI GG M. 
OLIVELLA 
 

CB TONI I 
GUIDA 

BIBLIOTECA 
TRINITAT VELLA  

ESPAI JOVE 
FONTANA 

IES TRINITAT 
 NOVA 

ESCOLA 
BRESSOL 
MARGALLÓ 

FABRA 
COATS 
FABRICA DE 
CREACIÓ  

MERCAT DE 
LES FLORS  

CONTEXT COM 
S’AUTODEFIN
EIX 
L’EQUIPAME
NT  

Espai que 
promou la 
participació 
cultural i social 
de les persones, 
grups i entitats 
del barri 

“Espai de 
trobada a on 
passen coses” 

Espai de 
debat i 
reflexió dels 
grans temes 
socials i 
culturals del 
segle XXI 

Equipament per 
persones grans 
nascut amb 
mirada 
comunitària 

És un centre 
cultural del i 
per al barri de  
Les Roquetes 
 

Equipament 
cultural i de 
proximitat per 
donar servei als 
veïns de Trinitat 
Vella, un 
homenatge a 
tothom que ha 
lluitat 
diàriament per 
millorar-lo 

Equipament 
juvenil públic 
del Districte 
de Gràcia de 
gestió 
ciutadana 
coordinat pel 
Consell de la 
Joventut de 
Barcelona 

S’autodefineixen 
com un 
equipament 
educatiu obert al 
barri. Es proposen 
treballar 
coordinadament 
objectius comuns 
des de tots els 
equipaments i 
entitats del barri 
per a afavorir el 
desenvolupament 
dels infants i el 
desenvolupament 
del barri 

Escola oberta 
a les famílies i  
afavorim la 
relació 
personal i de 
coneixement 
mutu. 
L'AMPA i el 
Consell 
Escolar es cor 
responsabilitz
a del 
funcionament 
i de la presa 
de decisions  

Nou concepte 
d’equipament 
cultural i 
polivalent per 
donar suport 
a la 
creativitat, el 
talent i la 
innovació a la 
ciutat. 

Casa de la 
Dansa  
 

DEPENDÈNCI
A  

Districte Horta- 
Guinardó 

Institut Català 
de la Salut  

Consorci  Districte de 
l’Eixample  

Districte Nou 
Barris  

Consorci de 
Biblioteques  

Àrea de 
Joventut  
 

Consorci 
d’Educació 

IMEB ICUB ICUB 

TIPUS DE 
GESTIÓ 

Gestió pública 
amb contracte 

Centre de la 
xarxa 
sanitària 
pública 

Gestió 
gerencial 
pública 

Gestió pública 
amb contracte  

Gestió cívica, 
Plataforma 
d'Entitats de 
Roquetes 

Consorci Gestió cívica, 
Consell 
Joventut de 
Barcelona 

Consorci Pública Pública Pública 

BARRI Guinardó  
36.467  
 
Sense capital 
social 

La Pau  
28.691 
 
Pla de barris 
 

Raval Sud  
47.608 
 
Pla de barris 

Nova Esquerra 
Eixample 
58.180 
Sense capital 
social 

Les Roquetes 
15.590 
 
Pla de barris i 
Pla 
desenvolupame
nt comunitari 

Trinitat Vella 
9.983 
 
Pla de barris 

Gràcia  
50.662 
 
Sense capital 
social 
 

Trinitat Nova 
7.261 
 
Pla de barris 

Verneda 
28.691 
 
Pla de barris 
 

Sant Andreu 
57.223 
 
Sense capital 
social 

Poble Sec 
40.358 
 
Pla 
desenvolupa
ment 
comunitari 

COL·LECTIUS 
REPRESENTA
T 

Dona  
A partir de 50 
anys  
Pocs joves  

Població en 
general 
 
Especialment 

Població en 
general 
 
Públic amb 

Gent gran Població 
general 
Poca presència 
d’infants i joves.  

Públic en 
general 
Força presència 
joves i infants  

Joves, 
adolescents. 
Entitats 

De 3 a 16 anys i 
les seves famílies, 
principalment 
origen immigrant i 

0 a 3 i les 
seves famílies 
“Hi ha % 
immigració 

Població 
general, 
especialment 
del mon 

Població 
general. % alt 
del propi 
barri, però no 
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gent gran interès  
cultural  

Bàsicament 
públic femení 

ètnia gitana  com al barri, 
però no és 
escola 
gueto".  

artístic. 
 

arriben a la 
població que 
viu al barri 
d'origen 
pakistanès , 
ni filipí. 

             

MODEL 
GOVERNANÇ
A 

ESPAIS  DE 
PRESSA DE 
DECISIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova proposta 
de participació  
oberta a part 
Consell CC. 
Diverses 
tipologies: 
participació 
indistinta o 
públic diana  

Estructura 
vertical amb 
espais de 
coparticipació 
i comissió de 
treball per 
àmbit i 
projectes 
específics, 
comissió de 
comunitari. 

Consell  
General 
Institucions i 
direcció 
Centre. 
 Programació: 
Direcció, 
Gerència,  
Coordinació 
general i caps 
d’ àrees   

Diferents 
comissions i 
assemblea  

Junta de la 
Plataforma 
social de les 
entitats de 
Roquetes i 
Comissió de 
programació. 
Consell de 
grups. 
Assemblea dels 
grups ubicats a 
l'equipament. 

Algunes 
activitats les 
programen 
coordinades 
amb les taules 
en que 
participen. 
  

L’Organitzaci
ó es basa en 
equip de 
direcció. No 
tenen cap 
altre espai de 
governança. 
 

 S’Organitzen en 
quatre comunitats 
d’alumnes 
que permeten 
agrupacions 
acollidores  dins 
un gran centre ple 
de recursos i 
oportunitats  

Consell 
Escolar 
com òrgan de 
coresponsabil
itat 

Espais 
formats per 
professionals 
de Districte 
de Sant 
Andreu i 
ICUB.  

 
Equip 
directiu. 
Espais 
estructurats 
per projectes 
amb un 
equip. 

ÒRGANS DE 
PRESSA DE 
DECISIONS  

Segons 
programació: 
Direcció del 
centre,  grups 
artistes  de 
Stripart, Jurat 
Exposicions, 
talleristes i 
usuaris, entitats 
centre  

El model 
d’organitzaci
ó ve donat 
per la 
Generalitat. 
Equip directiu 
 

Programació: 
Direcció, 
gerència, 
coordinació i 
Responsables 
de les àrees : 
Exposicions i 
Activitats;  
Debats, Arxiu 
i Educació;  
Innovació  i 
Audiovisual. 
 

La Comissió 
Gestora de 
l'equipament 
està formada 
per les dos 
tècniques 
d'empresa, les 
dos tècniques 
de districte i 1 
portaveu de 
cada comissió. 
 

Junta formada 
per 6/8 
persones 
d’entitats i 
col·lectius de la 
Plataforma, i 
del barri. 
Consell de 
grups format 
pels 18 grups 
existents al 
Casal. 
Persones 
contractades 
per la Junta: 4 
tècnics/ques. 

La decisió de les 
activitats la 
pren la 
Biblioteca i els 
Serveis 
Centrals. 
 

Equip directiu Equip directiu i  
Consell Escolar 
 

Consell 
escolar i 
claustre. 
Tenen 
consigna de 
l'IMEB de que 
cal treball en 
xarxa i 
comunitària. 
 

No existeix 
encara cap 
òrgan 
articulat. 
S’està 
treballant per 
posar en 
marxa el 
Consell Fabra, 
amb veïns, 
entitats i 
Ajuntament. 

Equip 
directiu és 
qui pren les 
decisions  
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ESTRATÈGIA 
PARTICIPATI
VA 
 
 

Institucional: 
Consell  
Comissions 
Stripart: artistes 
joves 
participants 
Guinardó a 
escena : grups 
teatre  
Exposicions : 
agents d’art 
contemporani 
Aula 141: 
famílies espai 
criança 

A partir de 
deteccions 
especifiques 
de 
problemàtiqu
es o centres 
d’interès 
comunitaris, 
desenvolupe
n tallers i/o 
projectes 

Producció 
pròpia. 
Producció 
externa, 
només cessió 
espais o 
coproduccion
s. 
Cessió 
d’espais a 
alguns 
col·lectius del 
barri 

A la Comissió 
Gestora tothom 
té veu i vot per 
igual. 
72 persones 
voluntàries i 10 
Comissions de 
voluntariat. 
Actualment 
1.780 usuaris, 
té capacitat per 
2000. 

Tallers amb 
treball 
estratègia 
relacional. 
Comissions de 
programació 
permanents o 
puntuals per 
donar resposta 
a necessitats 
detectades. 

Participació a 
les taules de 
joventut i 
infància i 
cultura del 
districte.  
Els primers anys 
moltes visites 
als espais on es 
trobaven els 
joves: partits de 
futbol.. 

A partir de les 
entitats. 
Plaça procés 
educatiu, 
aposta per 
implicar-se, 
conèixer 
entorn, sortir 
al carrer... 

Participació activa 
espais relacionals 
del barri: Escola 
motor de canvi. 
Figures 
especifiques 
promogudes pla 
de barris : 
referent 
comunitari. 
Flexibilitat horaris 
del professionals   

Participar 
taules i 
projectes 
socials (pro-
infància – La 
caixa) 
Diferents 
agents 
educatius ) e. 
Formal i no 
formal) 

Espais de 
coordinació 
amb els 
diferents 
projectes 
acollits i 
retorn dels 
projectes a la 
comunitat, al 
barri (requisit 
per què el 
projecte sigui 
acollit a la 
Fabrica) 

Comparteixe
n decisions 
amb altres 
centres cívics 
en projectes 
relacionats 
amb la dansa. 
Respecte el 
territori ho 
fan a través 
de l'ICUB. 
 

      

RELACIONS 
ENXARXAME
NT 

INTERNES Serveis Socials i 
APC 
Entitats 
usuàries CC 
Col·lectiu 
d’artistes 
 

Grups de 
pacients, 
Comissió 
Comunitària 

Difícil 
coneixement  

Comissions per 
decidir tallers i 
activitats 

La Plataforma 
també gestiona 
el PDC del barri. 
A la Plataforma 
i grups hi ha 
bona part de les 
entitats i 
col·lectius del 
barri 

No tenen 
comissions amb  
usuaris però si 
pregunten els 
seus interessos 
 

Entitats, espai 
relacional, 
interacció 
amb els 
serveis de 
l’espai: PIJ, 
CRAJ, etc... 

Serveis de Salut 
Aprenentatge i 
Servei a l'ESO 
Habilitats 
parentals . 
Treball intern: 
figura 
coordinadora 
comunitària a 
l’equip   

Espai de 
coordinació 
escola -AFA. 
Cada classe té 
un delegat. 

Xarxa de tot 
el recinte: E. 
Bressol, 
Escola Can 
Fabra, 
Institut, 
Fabrica, 
Centre d’Art , 
Centre de 
recursos, CB 
harmonia, i 
entitats 
varies  

Espai de 
coordinació 
amb ICUB 
 

 
EXTERNES  
 
 
  

Voluntat de 
visibilitzar el 
centre : 
assistència 
Consell Barri i 
altres. 
Coordinació 

Xarxa 
comunitària, 
taules, 
circuits 
atenció 

Fundació TOT 
RAVAL.  
Col·lectius i 
institucions 
Culturals. 
Noves 
propostes : 

Previst relació 
amb AVV per 
proximitat ,   
Casal infantil i 
de joves. 
Voluntàries del 
Casal. 

Formen part de 
les  taules de 
treball del barri. 
Ajuden altres 
entitats amb 
espais, 
informació,  

Presència i 
dinamització 
Taula de joves. 
Participen en 
projectes 
vinculats a 
Districte. 

 Participació activa 
espais relacionals 
del barri 
Es transforma en 
centre de  
Lleure educatiu i 
amb mirada 

Xarxa 0-3 
Casal d’Avis 
l’escoleta de 
gent gran 

Es coordinen i 
treballen 
projectes 
conjunts de 
dins i de fora 
del barri: Art i 
part, Escoles 

És 
impermeable
, l’edifici és 
una barrera 
arquitectònic
a. La cultura 
encara està 
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Equipaments 
culturals i 
equipaments 
del Territori. 
 

casals d’estiu, 
Fundació per 
la Integració. 
Món 
educatiu: 
projectes 
especialment 
amb l’ IES 
Miquel 
Tarradell 
 

Formen part de 
Taula Salut. 
Participen 
projecte 
RADARS i Camí 
Amic. 
 
 

assessorament i 
préstec de 
materials.   
  

Formen part de 
xarxes  del barri 
( joves, infància, 
Taula 
Memòria...) i 
del projecte 
RADARS 

integral( amb 
monitoratge 
sorgit dels nois i 
noies del barri) 

del barri, 
Festa major, 
Basket Bits, 
Tranforma. 

adreçada a 
una població 
concreta. 
Coordinacion
s puntuals 
amb el 
territori 
Coordinacion
s amb CC, Les 
Corts i la 
Barceloneta. 
Treballen 
amb escoles. 

             

COHESIÓ I 
INCLUSIÓ 

COM HO 
FAN? 

Treball amb 
Serveis Socials 

Participen i 
coneixen els 
protocols i 
circuits 
d’actuació  

Projectes 
educatius 
com: 
Apadrina el 
teu 
Equipament. 
Treballen 
sobretot des 
de la vessant 
del Servei 
Educatiu  

No hi ha 
protocols amb 
Serveis Socials 
ni Salut. 
Si cal derivar 
segons cartera 
serveis. 
Tenen Comissió 
d'acollida per 
nous usuaris. 

Oferta 
formativa a 
través de 
l'intercanvi. 
El Casal com 
espai 
d'experimentaci
ó per joves del 
barri que 
necessiten 
experiència 
laboral.  
Tallers que són 
espais de 
relació pels 
usuaris. 
 

Existència d'un 
educador a la 
biblioteca. Molt 
treball amb 
joves. 
El Servei 
d'Agrupament 
Familiar fan 
activitats a la 
biblioteca. 
 

Espai extern, 
coordinació 
amb Serveis 
Socials, equip 
resolució 
conflictes,  
Guàrdia 
Urbana 

Cedint espais 
Activitats 
d'interès del 
conjunt de 
població 
Permeabilitat 
entre el fora i dins 
escola 
 
 
 

Coordinacion
s i treball en 
xarxa . 
Permeabilitat 
amb les 
famílies, 
Casal de gent 
gran i Centre 
obert. 
Participació a 
la Festa 
Major 

Dificultats en 
fer  l’apertura 
al barri, que 
els veïns 
s’apropin i 
faci seu 
l’espai, 
malgrat es 
coordinen i 
col·laboren 
amb diferents 
projectes. 

A través del  
programa  
Apropa´t a 
afavorint 
l’accés a la 
cultura a 
persones 
vulnerables 
per la gent 
del barri. 
Apropament 
des de la 
vesant 
artística, no 
social. 
No hi ha 
recursos per 
a treballar 
des de la 
inclusió  

QUI FALTA? Els joves, per 
aquesta raó 
estan elaborant 
estratègies amb 
Espai Jove Boca 
Nord i casal 
joves Girapells 

Els col·lectius 
immigrants 
no estan 
representats 

El perfil del 
barri és poc 
present a les 
activitats. Fan 
ús del espais 
exteriors però 
no entren 

Intenten 
transversalitat 
però és Casal 
Gent Gran. 
Obert al barri. 
 

El col·lectiu 
immigrants 
sobretot els 
homes. 
Infants i joves 
poc 
representats. Es  
treballa amb 
grups familiars. 

Alguns 
col·lectius 
d'immigrants 
com els sud-
americans.   

Joves 
nouvinguts, i 
població 
gitana 

Infants i famílies 
del barri 
Famílies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
d’origen estranger  

AAVV. 
Fins ara cap 
vinculació 
amb cap 
entitat. 

La gent del 
barri i una 
direcció que 
aporti una 
mirada 
global. 

No arriben a 
la població 
migrada. El 
barri no s’ha 
fet seu 
l’equipament
, és una 
barrera 
encara. 
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 Sempre 
venen els 
mateixos. 

ACTIVISME/ 
MOVIMENTS 
VEïNALS 

Molts 
moviments 
veïnals i socials 
reivindicatiu 
fan poc us de l’ 
equipament 

Ho coneixen i 
participen.  

Són molt 
presents en la 
Fundació Tot 
Raval  
Mirada des 
de la cultura 
d'elit”, poca 
implicació en 
moviments 
veïnals 

Es proposen 
participar com a 
comissió 
d'equipament a 
espais de 
transformació 
del barri, com 
per exemple 
per a definir 
usos de l'antiga 
presó Model. 

Plataforma de 
tradició 
reivindicativa. 
L'habitatge i les 
pensions són 
reivindicacions 
que aglutinen. 
 

Biblioteca 
especialitzada 
en Moviments 
Socials  
Cicle de 
Memòria 
Històrica, Presó 
de Trinitat i 
feminismes.  
. 

Ho coneixen i 
participen 

Formen part de la 
Taula oberta i dels 
diferents espais 
relacionals i 
reivindicatius a 
través de la resta 
de serveis  

Coneixedors 
del que passa 
al barri. 
Obren 
l'escola.  
Fora de 
l'horari 
escolar tenen 
un espai per 
les famílies. 

Poc contacte 
amb el 
moviment 
veïnal, crític 
amb 
l’equipament. 
Coneixen la 
realitat del 
barri, sovint, 
a traves del 
CB Harmonia. 

Són 
coneixedors 
d’algun 
conflicte al 
barri:  narco 
pisos, joves al 
carrer i en 
alguns casos 
la direcció es 
planteja fer 
projectes. 
Actualment 
iniciaren un 
projecte amb 
els joves del 
barri 
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Anàlisi DAFO de l’Acció comunitària en els equipaments  

 

Hem valorat que elaborar una DAFO ens pot ajudar a recollir de forma ordenada 

els diferents aspectes que hem pogut observar en les diverses visites als 

equipaments. En aquest cas no utilitzarem la DAFO com a eina de planificació, 

sinó per obtenir un mapa dels diversos aspectes relacionats amb l’AC i per 

analitzar-los.  

 

L’Anàlisi interna 

Els elements interns recollits corresponen a les fortaleses i debilitats que un 

equipament té respecte a la disponibilitat de recursos, el personal, la percepció. 

dels veïns i veïnes, entre d’altres, i  sempre en relació amb una gestió amb mirada 

comunitària. 

 

Entenem per debilitats o limitacions tots aquells elements, recursos, habilitats i 

actituds que l’equipament té,  i que constitueixen barreres per assolir una bona 

gestió i realització de projectes amb una mirada comunitària. 
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Entenem per fortaleses o aspectes facilitadors aquelles característiques de 

l’equipament, del projecte, de l’equip,... que ens donen un avantatge per a assolir 

els objectius marcats. Els avantatges naturals i definitoris del centre que ens 

diferencien i ens donen un caràcter propi i adequat per gestionar projectes d’AC. 

  

 

 

             DEBILITATS   

 

 

FORTALESES  

 

Gestió 

 Confusió  entre: acció comunitària, coordinació i 

treball en xarxa 

 Manca de cultura avaluadora que dotaria de més 

rigor al projecte 

 Dificultats en la gestió diària. Saturació  d’encàrrecs 

 Model organitzatiu de l’equipament no adequat  per 

l’AC: horaris, processos contractació... 

 Processos AC són  de llarg recorregut 

 L’AC no queda contemplada en el projecte de 

centre 

  No s’inclou en els plecs tècnics dels contractes ni 

en els convenis  

 L’AC no reconeguda  en els objectius de 

l'organització i per tant poc legitimada 

 

 

Gestió 

 L’AC permet passar  del consum de serveis a  la 

construcció compartida del servei i/o equipament 

 Actualment, l’Ajuntament com a facilitador i 

activador del procés comunitari 

 Documentar les experiències d’èxit que 

visualitzin el potencial del treball comunitari  

 Equipaments gestionats per desenvolupar un 

projecte d’AC 

 

 

 

Recursos humans i econòmics 

 Manca de formació adequada,  requereix temps i 

expertesa 

 Poca o escassa cultura col·laborativa 

 Depèn del “voluntarisme de les persones” 

 Poca flexibilitat  de les condicions del personal: 

dificultats en la compaginació de l’horari 

professional/personal 

 No disposen d’equips pluridisciplinaris. Manca de 

recursos humans, poca especialització i poca 

diversitat de perfils 

 Falta de coordinació interna: organitzacions que 

desconeixen les tasques que realitzen altres 

departaments i o  serveis de l’entorn 

 Recursos dependents  de Plans o projectes amb 

una temporalitat definida, per exemple Pla de Barris 

 Els projectes d’AC poden generar aïllament o 

 

Recursos humans i econòmics 

 Equips, perfils i lideratges  molt motivats 

 Equip estable de voluntaris 

 Treballadors amb experiència amb perfil 

informació associativa, comunitària, treball 

social,... 
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expulsió si no són inclusius  

 Excessiu lideratge per part d’alguns professionals 

que creen dependència o exclusió. 

 

Territori i població 

 Equipaments  com a barrera: poc permeables amb 

la comunitat  

 No se senten cridats  tots els col·lectius del territori 

 Territoris amb poc teixit associatiu 

 Exclusió de minories o autoexclusió 

 

 

Territori i població 

 Enfortiment de la ciutadania 

 Afavoreix trobada d’agents, projectes i 

processos que es retroalimenten 

 Parteix de necessitats i dona resposta col·lectiva 

a la població 

 Sostenibilitat de l’AC: processos legitimitats 

perquè afavoreixen l’ augment de cohesió i el 

sentit de pertinença 

 Territoris amb molta tradició associativa 

 Els espais transversals amb molts usuaris, 

s’acosten a col·lectius més diversos 

 Equipaments que es viuen pròxims a la població 

esdevenen espais amb gran capacitat de 

convocatòria 

 El treball en xarxa  permet conèixer i reconèixer 

els diferents recursos i agents del territori i 

generar sinèrgies 

 

Altres 

 Manca d’espais físics per desenvolupar espais de 

participació 

 Manca estratègies comunicatives 

 

 

Altres 

 Participació diversa i plural en els equipaments 

més participatius 

 

 

 

Anàlisi externa 

L’equipament no existeix ni pot existir fora de l'entorn que l'envolta; així que l’anàlisi 

externa permet fixar les oportunitats i amenaces que el context pot presentar a 

l’organització. 

 

Entenem per debilitats o elements de resistència aquelles situacions negatives, 

externes a l’equipament, que poden atemptar contra el desenvolupament  de projectes 

amb mirada comunitària i que per aquest motiu pot ser necessari dissenyar una 

estratègia adequada per a poder esquivar-les. Amb quins obstacles s’enfronta el 

centre? 
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Entenem per fortaleses o aspectes facilitadors  els elements i recursos  que 

permeten elaborar estratègies que potenciïn  aquells elements de context sobre els 

quals s’està en bones condicions per intervenir. 

 

 

 

DEBILITATS 

 

 

FORTALESES 

 

 

Gestió 

 L’AC de dalt a baix (Top –Down)  es percep 

com una imposició 

 Excessiva burocratització dificulta processos  

 L’AC molt treballada conceptualment però 

manca de recursos procedimentals i de 

gestió  

 Molta oferta de consum d’activitats socials, 

culturals, esportives,... que provoca una 

disminució de la implicació de la persona. 

Consum versus autoorganització  

 Individualisme versus respostes col·lectives  

 Equipaments i serveis com a gestors de 

recursos col·lectius 

 Manca d’òrgans estables de participació per 

treballar l’AC i d’estratègia. 

 Desconfiança de la ciutadania envers 

l’administració 

 

 

Gestió 

 Percepció que  l’Ajuntament és facilitador i 

activador del procés comunitari 

 Intencionalitat i direccionalitat 

 Que el projecte es vegi en clau d’oportunitat 

 Optar per passar de consum a construcció 

 Afavoreix trobada d’agents, projectes i 

processos que és retro alimenten  

 Quan parteix de donar resposta a 

necessitats 

 Permeabilitat de l’equipament amb el barri. 

 Millora el treball en xarxa 

 

 

Recursos personals i econòmics 

 Dependre de recursos econòmics externs i 

temporals (per exemple, plans especials),  

genera manca de planificació a llarg termini 

 

 

Recursos personals i econòmics 

 Nou paradigma tecnològic: xarxes socials 

per arribar a moltes persones 

 Experiències d’equipaments amb pràctica 

comunitària   

 

 

Territori i Població 

 Equipaments amb forta presència  d’alguns 

col·lectius, provocant l’exclusió d’altres 

perquè no s'hi senten convidats. Pot generar 

processos “de clausura” 

 Dificultat de generar xarxes de diversos 

equipaments estables i participatives al 

 

Territori i Població 

 Plans d’acció co-construits amb els veïns i 

veïnes del barri 

 Augment de la cohesió i sentit de pertinença  

 Construcció de relats compartits  al territori  

 Coneixement i reconeixement dels diferents 

agents i actius  dels barris 
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territori 

 Territoris amb molts equipaments i espais 

que demanden la participació de les veïnes i 

els veïns, provocant col·lapse  

 

 

 Major permeabilitat entre equipaments i 

territori 

 Promoció d’experiències amb la ciutadania 

 Accessibilitat i proximitat com a clau de 

transformació social 

 Existència de relacions de col·laboració 

entre teixits associatius i les institucions 

 

 

Altres 

 Procés lent, de llarg recorregut versus 

espera de resultats a curt termini  

 Entorn polític poc estable  

 

 

 

Altres 

 Voluntat política real per a implementar la 

participació ciutadana en el disseny de les 

polítiques 

 Entorn polític i social sensible amb els valors 

de l’AC 

 Impulsar Mesures de govern que reforcin 

l’AC 

 

 

 

La DAFO realitzada ens orienta respecte a quins elements interns i externs 

són facilitadors o pel contrari dificulten desenvolupar l'AC des dels 

equipaments en proximitat. Som conscients de les limitacions d'aquesta 

anàlisi atesa la mostra d’onze equipaments treballats però pensem que és 

rellevant poder remarcar algunes idees força. 

 

Respecte a l'anàlisi interna 

Un dels aspectes més rellevants i en el que han coincidit tots els equipaments 

ha estat la manca d'un marc conceptual que ajudi a definir què és i que no 

és AC, es confon la coordinació amb l'AC. No hi ha un projecte d'equipament 

orientat a l'AC, en alguns casos només es duen a terme accions puntuals amb 

la comunitat. 

 

Un altre dels aspectes a destacar és que l'encàrrec per part de 

l'administració no és clar, ni en els requeriments de la contractació ni en les 

orientacions tècniques de treball. La majoria d'equipaments comenten que els 

hi manca un marc estratègic i per tant un projecte propi que contempli l'AC. 
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Coincideixen en destacar com la pressió del dia a dia dificulta el treball. Per 

altra banda es troben en contradiccions, ja que l'AC implica processos de llarg 

recorregut i sovint existeix l’exigència de resultats en un temps breu. 

 

També hem trobat coincidències entre els equipaments a l’hora de reclamar 

professionals formats en AC i poder trencar amb el voluntarisme i 

motivacions porfessionals. 

 

Reconeixen que els equipaments podrien ser molt més permeables a la 

comunitat i molts dels equipaments entrevistats no "arriben" a la població 

d'altres cultures diferents de la majoritària, produint-se un procés d'exclusió. 

En aquest sentit parlen de manca d'estratègies tant d'actuació (eines) com 

comunicatives. 

 

Respecte a les fortaleses o facilitadors, tots ells coincideixen en destacar  que  

treballar des de la perspectiva comunitària comporta una major  cohesió i 

enfortiment de les persones i del territori. Valoren la importància de la co-

construcció del projecte amb la comunitat versus el consum del servei 

que proporciona la majoria de vegades l'equipament. És des d’ací que poden 

assegurar una major sostenibilitat del projecte. 

 

Hem trobat diferències significatives entre els equipaments de proximitat i els 

grans equipaments en proximitat. Els primers si bé no treballen majoritàriament 

des de l'AC sí que participen de projectes amb el territori i són més permeables 

a la comunitat. Els grans equipaments presenten més limitacions per a 

incorporar la mirada comunitària i arribar a poblacions en situació de major 

vulnerabilitat, comenten que no disposen de prou recursos ni estratègies per a 

fer-ho.  

 

Respecte a l'anàlisi externa 

Hem trobat coincidències en assenyalar diferents debilitats, principalment en 

l'excessiva burocratització en la qual es troben sovint els equipaments, amb 

una manca real d'espais per a pensar, sentir i fer des de l'AC. 
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Un altre factor en el qual han coincidit la majoria d'entrevistats han estat els 

recursos econòmics supeditats a mandats polítics i plans concrets, el que 

no permet una planificació a mitjà i llarg termini. També alguns equipaments 

comenten que la presència d'alguns col•lectius que monopolitzen l'espai i les 

activitats, dificulten la presència d'altres col•lectius, provocant processos de 

clausura i la consegüent expulsió d'aquests. 

 

La majoria dels grans equipaments en proximitat destaquen les dificultats per 

a generar xarxes amb el territori per manca de suport i recursos 

especialitzats per a poder-ho fer. 

 

En relació a les fortaleses, hi ha acord en què la claredat de l'encàrrec és 

fonamental. Amb una direccionalitat i una intencionalitat clara del projecte que 

ha de venir precedida d’una voluntat política i unes directrius de l’administració. 

 

Per a tots ells l'accessibilitat i la proximitat són claus fonamentals per a la 

transformació social. 

 

En algun moment de les entrevistes hem pogut copsar algunes contradiccions 

o manca de consens, sobretot en el tema de la gestió, el que per alguns 

equipaments és una oportunitat que es lideri des de l'administració per a altres 

és una feblesa.  

 

Com a resum i després de l'anàlisi dels onze equipaments, conclouríem 

que la fortalesa més destacada és que en el projecte de centre s’ha de recollir 

de forma explícita un encàrrec clar, dotat d'intencionalitat comunitària i d'una 

estratègia relacional ben definida. 
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El Grup Focal 

 

Per completar el procés d’anàlisi hem realitzat un grup focal, amb l’objectiu de 

reflexionar, contrastar i validar propostes per a la construcció d’una estratègia 

municipal que faci dels equipaments  motors de  l’Acció comunitària. 

 

Aquest grup focal està format per gerències, direccions i tècnics municipals i 

representants del món acadèmic, de grans equipaments culturals i de la 

plataforma de gestió ciutadana. 

La nostra reflexió com a punt de partida d’aquest grup gira al voltant del paper 

dels equipaments en proximitat (centres cívics, casals de barri, casals de joves, 

biblioteques, centres educatius, equipaments de ciutat,...) com “equipaments 

comunitaris”. Concretament quins elements s’haurien de contemplar en una 

estratègia municipal que volgués impulsar aquesta mirada. 

El debat, de dues hores, va girar al voltant d’aquestes preguntes.  

1. Què defineix un equipament com a comunitari? Què ha de fer, què ha de 

passar a l’equipament per a poder donar-li aquesta perspectiva o enfocament 

(comunitari) 
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2. Si l’Ajuntament es planteja una estratègia per fer dels equipaments de 

proximitat motors d’Acció Comunitària, quins elements s’haurien de 

contemplar com a imprescindibles en aquesta estratègia? (Sobre gestió, 

RRHH, formació, ...) 

3. Si pensem en l’organització municipal que ha d’impulsar aquesta 

estratègia, quina àrea municipal hauria de ser-ne el motor, i quines àrees 

o àmbits municipals o ciutadans han d'estar-hi implicats? 

L’objectiu de la sessió era  recollir  les aportacions  i reflexions  fruit de la 

trobada i les opinions  al  voltant de les preguntes plantejades, sense necessitar 

d’ arribar a conclusions ni a consens, l’important era generar un debat 

constructiu.  El recull de temes i aspectes abordats en el Focus Grup estan 

recollides en l’annex número 3. 
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Els debats que van sorgir en el Grup Focal van ser els següents:

 

 

 

 

•Lideratge polític  

•Encàrrec clar 

•Formació conjunta entre diferents agents 

•Doble direcció: de dalt a baix i d'abaix a dalt 

•Capacitat d'adaptació 

•Models de coresponsabilitat: co-disseny d'accions 

•Actitud i compromís 

•Intencionalitat 

•Enxarxamemnt 

•Espai i temps 

Quins elements  
ha de contemplar 
l'estratègia d'AC? 

•Projecte 

•Marc conceptual AC 

•Estratègia 

•Comunitat 

•Inclusió 

•Proactivitat 

•Flexible 

•Participació diferents agents i actors 

•Administració com a palanca 

•Transversalitat 

Què defineix un 
equipament com a 

comunitari? 

 

•Model organització no estàtic que generi fluxes 

•Visió dinàmica dintre de l'organització 

•No circumscriure l'AC a una àrea només 

•Algú que sacsegi però ha de penetrar en totes les àrees 

•El territori com a oportunitat: el valor dels districtes 
com a coneixedors dels barris 

Quina Àrea 
Municipal ha de 

ser motor? 
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5. CONCLUSIONS I REFLEXIONS ENTORN LA DIMENSIÓ COMUNITÀRIA 

DELS EQUIPAMENTS 

 

Barcelona disposa de una gran quantitat d’equipaments que abastan tots els 

àmbits de la vida ciutadana: cultura, cicle de vida, educació, esport, salut i 

participació;  i que aquest aspecte suposa un important potencial per a la 

ciutat i per a la seva transformació social perquè són les infraestructures 

més capil·lars al territori.  Tenen un paper primordial per a l’enfortiment social 

de la societat. 

 

Barcelona té una àmplia experiència en accions comunitàries i en els 

darrers anys ha començat a aflorar la idea de canvi i transformació del model 

de treball dels diferents equipaments, de manera que atenem les noves 

necessitats. Hem de treballar des d’altra mirada, des d’una perspectiva més 

comunitària. Els nous temps reclamen noves mirades.  

 

El context social, cultural, de salut, educatiu i polític actual contempla la 

necessitat de treballar des de l’ Acció comunitària, no només des d’una 

intencionalitat sinó amb Plans i mesures concretes en diferents àmbits que 

apunten cap aquesta direcció, i marquen un full de ruta a desenvolupar . Un 

context del tot afavoridor per a dibuixar els elements de l’escenari de 

canvi necessari, on el projecte de centre i la seva estratègia relacional de 

desplegament en el territori és cabdal. Aquesta visió estratègica de 

l’equipament és cabdal per a l’enfortiment democràtic de la societat i la 

generació d’experiències i aprenentatges compartits que despertin interès per a 

la participació política de la ciutadania. 

 

Per concloure,  això només serà possible, amb voluntat política i encàrrec clar, 

alineant a tots els actors de l’organització amb l’objectiu comú de fer dels 

equipaments motors d’acció comunitària per la transformació social.  
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5.1. CAP A UNA ESTRATÈGIA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA COMPARTIDA 

 

Per impulsar l’AC des dels equipaments cal voluntat política i un marc 

estratègic compartit per  tota l'organització per tirar-lo endavant. 

 

L’AC no pot dependre de la voluntat individual dels professionals dels 

equipaments. Tampoc depèn exclusivament de la voluntat política. És fruit d’un 

procés que posa a l’agenda política la necessitat d’interactuar d’una manera 

diferent. 

 

Com tota estratègia que comporta canvis profunds en la manera d’apropar-se 

als problemes de la ciutadania, la seva implantació requereix un consens 

més enllà de la temporalitat d’un mandat,  ha de ser una nova manera  

d’intervenció  consensuada i dotada amb recursos.  

 

És necessari  un acord entre els diferents sectors, àrees i territoris de 

l’administració, entitats, grups i ciutadania  per tal que el marc estratègic  tingui 

recorregut.  Per tant, el paper de l’administració municipal és doble, d’una 

banda, facilitador dels processos ja existents i, de l’altra impulsor de noves 

mesures amb recursos  per fer-ho possible.  

 

L’Ajuntament disposa de diferents marcs d’acció comunitària en Educació, 

Serveis socials, Economia social, Espai públic...  És temps d’aprofitar aquest 

context, a la vegada que també cal comptar amb  les oportunitats que ofereixen 

els equipaments com a instruments articuladors del territori.  

 

La mirada comunitària des dels equipaments, no és  tot o res,  ni vindrà 

únicament de dalt a baix, ni serà igual  a tots els territoris. És un procés. 

Des d’alguns  equipaments  ja s’ha treballat amb aquesta mirada, cal aprofitar 

aquesta oportunitat. No partim de zero. 

 

Hem pogut comprovar, que hi ha una manca de dades i dades poc 

contrastades i relacionades entre si, que dificulten tenir una visió global  de la 

realitat dels equipaments. Tenir informació i dades permetrà establir criteris 
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previs a la construcció de nous equipaments i poder elaborar propostes que 

s’adeqüin més i millor a les necessitats de la població. 

 

Hem identificat diferents nivells d’implicació de l’equipament  per donar suport a 

accions i projectes al territori:  

A. Cessió espais per acollir projectes 

B. Acompanyament i facilitació en el desenvolupament del projecte 

C. Coproducció de projectes.   

 

En l’àmbit dels recursos humans, és indispensable que puguem incorporar la 

mirada comunitària és la flexibilitat i la polivalència dels treballadors dels 

equipaments. Cal tenir present que el fet d’incorporar treballadors especialitzats 

en el treball comunitari no pot anul·lar la necessitat que els professionals dels 

serveis tinguin una posició, mirada i metodologia comunitàries.  

 
 

5.2. TERRITORI I PROXIMITAT 

 

Qualsevol dels equipaments de la ciutat té l'oportunitat del contacte directe amb 

la ciutadania que l'envolta, el fet d'estar situat en un territori en concret, donarà 

necessàriament a l'equipament unes característiques concretes. Tanmateix, no 

tots els equipaments arriben a tenir implicació activa en els diferents àmbits de 

participació que puguin existir al barri on està ubicat, ni el contemplen dins els 

seus marcs d'acció.  

 

Quan un equipament incorpora la perspectiva comunitària, la proximitat, 

l'accessibilitat i el territori en si mateix juguen un paper fonamental; aquests 

elements són claus per a la transformació social. 

 

Durant  les entrevistes als referents d'equipaments, ens hem trobat cap 

equipament és contrari a l'acció comunitària. En alguns casos es fan 

afirmacions de contemplar-la dins els seus projectes,  encara que quan 

s'analitza el projecte  la realitat sigui molt diferent i es confongui la 

coordinació amb la dimensió comunitària. També ens hem trobat referents 
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disposats a aquesta intervenció comunitària amb condicionants, com per 

exemple no perdre l'essència per la qual van ser creats, com és el cas d’alguns 

grans equipaments  ("apropament des de la cultura"). Però en tot cas,  

qualsevol intervenció comunitària en un territori, hi hauria d’interpel·lar els 

equipaments. 

 

Quan la ciutadania se sent empoderada, augmenta la seva capacitat de ser 

protagonista, també en els equipaments, i augmenta la seva participació i 

presència als òrgans de presa de decisions.   

 

Quan parlem d'equipaments que donin resposta a la ciutadania que els envolta, 

no vol dir que sempre s'hagi de donar resposta a necessitats de col·lectius 

concrets. La proximitat porta a detectar necessitats ciutadanes, i és en 

aquest sentit que caldria poder diferenciar i separar, el que és el projecte de 

l'equipament plantejat des d'una mirada comunitària, i com a la vegada 

l'equipament pot donar resposta a demandes concretes del territori, encara que 

sigui per orientar o derivar cap a un servei en concret.  Treballem en territoris 

complexos i diversos, no sempre amb ciutadania ben organitzada, que, per 

manca de recursos, poden trobar-se en situacions de fragilitat, per la qual cosa 

és necessària una estratègia d'inclusió. 

 

Es tractaria de contemplar un doble vector: una connexió directa amb la 

comunitat o entorn proper, a la vegada que es construeix un projecte comunitari 

de centre, on l'equipament és prou permeable i accessible perquè el dintre - a 

fora no sigui la barrera.   

 

En aquest sentit, l'administració territorial (districtes) juga un paper fonamental, 

no necessàriament com a referents de projectes,  sinó com a provocadors de 

relació amb la ciutadania i coneixedors quotidians del batec dels barris.  

Semblaria evident que com més proximitat al territori, més capacitat de 

convocatòria,  de possibilitat de treball conjunt o compartit, de detecció de 

fortaleses i fragilitats del territori,  i  probablement també de confiança.  
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La fortalesa i diversitat del teixit associatiu d'un territori també és un aspecte 

important a l'hora que una acció comunitària pugui tenir més o menys èxit. 

Entitats fortes, amb capacitat de coproduir projectes conjuntament amb els 

equipaments, on els diversos col·lectius ciutadans presents en un barri estiguin 

ben representats, portaran a projectes col·lectius que donin resposta a una 

àmplia franja de la població d'un barri. I al contrari, en territoris on el capital 

social és més fràgil, l’equipament de proximitat pot jugar un paper fonamental 

per crear vincles i augmentar la capacitat d’organització dels veïns i veïnes.  

 

5.3. LA NECESSITAT DE TENIR UN PROJECTE 

 

El que defineix l’AC és l’existència d’un projecte. Sense projecte previ és difícil 

la construcció d’allò col·lectiu, i també d’un equipament; per tant, serà el 

projecte el que definirà  l’equipament de proximitat i sobretot garantirà que sigui 

o no comunitari.  

 

Fruit de les diferents reflexions i contrastant diferents autors, podem afirmar, 

que no serà la gestió qui garantirà la perspectiva comunitària de l’equipament, 

o no sempre, sinó el projecte. El model de gestió forma part del projecte i el 

projecte forma part del model de gestió. En aquest sentit, el projecte se situa 

com a punt de partida. 

 

La construcció del projecte, entre altres coses, implica també posar veïnes i 

veïns en el centre i determina les  relacions entre ells, l’equipament  i l’entorn. 

Ha de contemplar la diversitat i “anar a cercar els que no hi són”. És important, 

també per als equipaments de ciutat, la construcció de projecte des de les 

oportunitats que ofereix el territori i context social d’aquest.  

 

Abans de dissenyar el projecte, definir-ne l’ús, la gestió i l’organització, cal un 

diagnòstic compartir, únic, específic, consensuat i característic, per després 

contrastar i construir conjuntament amb el territori, amb les entitats i les veïnes i 

veïns, i no al contrari, s’ofereix la gestió de l’equipament a una entitat no com 

una oportunitat sinó per solvatar un problema de relació, evitant així la 

generació de “clausura”. 
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L’objectiu del projecte és ajudar a generar consciència, a construir, a planificar i 

donar respostes al territori. Aquests actors s’han d’apropiar de l’essència del 

projecte, propiciar la seva difusió i estar-hi implicats. Actuen promovent espais 

de trobada per tal d’afavorir la participació i treballen pel be comú. 

 

Es basa a escoltar de totes les parts implicades, però és important clarificar-ne 

la intencionalitat, perquè el projecte es va construint sobre unes bases prèvies i 

definides, però esdevé un procés inacabat, un projecte viu que es construeix en 

el dia a dia amb la ciutadania organitzada o no, i, per tant, aquí es podria 

considerar que també el projecte és un punt d’arribada. Com tots els 

processos d’AC, estem parlant de temps i de llarg recorregut. Parlem de 

procés.  

 

Finalment, és important incloure dues dimensions al projecte: la feina cara 

enfora, en xarxa, a tenir un projecte comú i la feina cara endins, entendre que 

l’equipament no és un servei amb activitats sinó un lloc de trobada, relacional, 

obert, flexible i democràtic.  

 

De la confluència d’aquests factors i actors, dependrà la implementació, el 

desenvolupament i la continuïtat, de la capacitat de fer-nos “nostre” el projecte, 

amb el convenciment que la solució als problemes socials han de comptar amb 

el lideratge de l’administració pública, però també amb la complicitat de la 

ciutadania, cosa que argumentarà la sostenibilitat del projecte en el temps.  

 

El fet de ser anomenat "equipament de proximitat" no porta associada l'acció 

comunitària dins les seves funcions,  ni el fet de ser un "gran equipament" de 

ciutat vol dir que programi i actuï al marge de les veïnes i veïns que l'envolten.  

Considerem que és el projecte i la permeabilitat del mateix equipament (edifici 

com a contenidor) allò que el definirà com a "comunitari".  
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5.4. REPTES METODOLÒGICS  

Després de conèixer diferents experiències i de cercar documentació creiem 

que no existeix una guia metodològica comunitària orientada als equipaments 

en proximitat. 

Perquè un equipament treballi amb mirada comunitària, li cal una metodologia  

que aporti rigor per a definir què es farà, com es farà i per a què ho farà.  

Cal dissenyar una metodologia de treball que permeti participar als diferents 

actors comunitaris en les diferents fases d’acció: diagnòstic, planificació, 

execució i avaluació. 

La metodologia comunitària és una metodologia de proximitat, procés i 

resultats. Vol presència en el territori i necessita relacions formals i 

informals amb les ciutadanes i atenció a la diversitat. Ha d’incorporar el 

treball en xarxa amb intencionalitat comunitària. Tal i com apunta R. Gomà 

(2008), caldrà que incorpori dos tipus d’espai-temps: espais, moments i fases 

més obertes que permetin sumar nous agents, noves opinions, nous recursos... 

i espais i moments més estables, que permetin sintetitzar, negociar i acordar, 

construir reptes compartits, dissenyar accions de manera conjunta, prioritzar i 

fixar esquemes organitzatius per a poder portar-los a terme. 

És important que el procés metodològic identifiqui reptes, potencialitats i 

aspectes a millorar. Ha d’avaluar en relació als objectius i d'acord amb  

indicadors específics. Ha de fer referència a l’impacte, als resultats, al procés. 

  

En el desplegament dels processos metodològics, cal identificar les possibles 

resistències que poden sorgir abans o durant el projecte, i les sinèrgies que es 

poden establir amb altres experiències del territori. La metodologia ha de 

contemplar el  disseny d’un  mapa d’actors que reculli i diferenciï  actors/es 

dinamitzadors, actors/es que bloquegen i actors/es que generen incerteses. 

També ha de contemplar la gestió de lideratges i de les responsabilitats  
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Ha de poder indicar com ajustar al projecte i estratègia comunitària a 

desenvolupar en els EP, recursos necessaris i pressupostos reals, que no 

siguin puntuals sinó que responguin a una planificació a mitjà i llarg termini i 

que permeti la sostenibilitat del projecte. 

 

La metodologia també ha de recollir estratègies  territorials que impliquin la 

ciutadania, definir com connectar la ciutadania amb l’equipament i l’equipament 

amb ella. 

 

5.5. ESPAIS COMPARTITS DE CONEIXEMENT 

 

Com miren els equipaments  les persones que viuen en el territori? Quina és la 

relació desitjable amb perspectiva comunitària? Escoltem o dialoguem amb la 

comunitat?  

 

L’equipament ha de deixar de ser l’emissor d’informació i programació per 

esdevenir un node més entre el procés relacional i comunicatiu.  

 

Sovint parlem d’enxarxament entre entitats, tècnics de barri, associacions i no 

ens aturem a descriure i analitzar aquesta relació. Els equipaments han d’acollir 

aquestes entitats i associacions? Creiem que s’ha de fugir del terme acollir i 

parlar d’ “agents actius d’acció comunitària”.  Aquesta relació s’ha de 

construir dia a dia, amb un procés comunicatiu i relacional bidireccional.  

 

Molts responsables d’equipaments comentaven la manca de recursos 

formatius, de personal amb perfil comunitari, de directrius i models per part de 

l’administració pública... Com podem recollir i compartir les diverses 

experiències i bones pràctiques? Com podem estimular la formació i 

capacitació per desenvolupar correctament aquestes tasques?  

 

I aprofundint més en aquest desig majoritari d’esdevenir equipaments amb 

mirada comunitària, sovint els responsables d’aquesta àrea es qüestionaven si 

aquest camí seria l’acceptat i validat pels equips de govern, per la resta de 

l’equip gestor, pels tècnics de barri,... Per aquest motiu, creiem que és 
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necessari visibilitzar el suport per part de l’Ajuntament d’aquesta 

intencionalitat envers la gestió dels equipaments,  com incorporant la mirada 

comunitària es guanya eficàcia a l’hora de donar resposta a la ciutadania. 

 

En aquest sentit, creiem que l’estratègia de comunicació de l’Ajuntament  s’ha 

de basar en un projecte sòlid, una declaració d’intencions molt ferma i un clar 

suport institucional. Un Pla d’Acció Comunitària d’Equipaments, aprovat pel 

Plenari de la Ciutat que reculli de forma transversal i posi en valor tota la feina 

que s’ha fet i apunti i determini clarament el paer dels equipaments.  

 

En la societat actual, les organitzacions més capdavanteres donen cada 

vegada més protagonisme a l'eficiència en l'ús dels recursos i l'aprenentatge 

individual, col·lectiu i organitzacional. Sabem que les persones són el 

principal actiu i que el coneixement que aporten a la intel·ligència col·lectiva 

és l'element distintiu que donarà valor als serveis que innoven.  

 

La gran diversitat d’experiències de projectes amb mirada comunitària fa que 

sigui necessari, gairebé imprescindible, repensar un espai per capitalitzar-les: 

crear un ecosistema col·laboratiu i innovador. Des de la Direcció d’Acció 

Comunitària es disposa d’una web corporativa molt completa que conté els 

diferents projectes i novetats sobre aquest àmbit. Es tracta però d’una web 

unidireccional, necessària per visualitzar i centralitzar totes les seves tasques. 

Però creiem que és necessari completar aquesta web amb un espai compartit 

d’Acció Comunitària.    

 

Les limitacions de l’entorn de les webs municipals són la seva gestió, que ha de 

ser realitzada a través d’un gestor de continguts propi,  on el contingut només es 

pot nodrir des de la mateixa intranet de l’Ajuntament. Aquesta és la raó perquè 

moltes persones, serveis i equipaments queden exclosos de poder generar 

contingut des d’aquest entorn. 

  

Com la mateixa AC, la millor manera d’elaborar un bon projecte és compartir 

experiències on  aprenem també mitjançant la pràctica. Per a aquesta interacció, 

persones, col·lectius i organitzacions convertim el coneixement individual en 
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corporatiu i construïm,  col·laborativament el coneixement. Aprenem quan 

compartim coneixement. Els professionals han de reforçar lligams entre ells i 

amb la comunitat, augmentar els nivells de participació, confiança, 

col·laboració, coresponsabilitat i innovació. 

 

6. UNA OPORTUNITAT PER A LA CIUTAT:  PROPOSTES 

 

Després del treball de camp realitzat, la revisió de documentació i l’anàlisi de 

les dades presentem unes propostes per reforçar la perspectiva comunitària en 

els equipaments. 

Construir una mirada crítica i a la vegada propositiva d’ altres maneres de fer i 

de funcionar dels equipaments. 

També ens hem arriscat a indicar les àrees que haurien d’impulsar aquestes 

propostes, amb benentès de garantir la participació i implicació de serveis, 

entitats i ciutadania.  

 

Elaboració d’una estratègia municipal per fer dels equipaments motors 

d’acció comunitària 

 

L’elaboració d’una  estratègia municipal (2018-2022) per fer dels equipaments, 

motors i facilitadors comunitaris amb la població del seu entorn, desenvolupant 

la línia estratègica 3,  del Pla Municipal d’AC.  

Aquest Pla d’Acció Comunitària d’Equipaments hauria d’abordar:  

a) Una sistemàtica  de coordinació entre tots els àmbits i agents municipals que 

intervenen, tant ex-ante (prèvia a la planificació i construcció de l’equipament), 

com ex-post (amb la xarxa ja construïda); els agents implicats són: districtes, 

àrees, serveis de salut, educació, cultura, esports...  En coordinació amb 

entitats, grups i ciutadania.  

b) Objectius compartits 

c) Apuntar els recursos tècnics i metodològics necessaris 

d) Incloure la importància de l’avaluació 

Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Proposta d’Àrea impulsora: 

Transparència.  
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Producció i difusió de nous recursos tècnics i metodològics 

 

a. Elaborar una Guia de recomanacions i criteris arquitectònics 

 Per lliurar a l’agent responsable de la construcció i planificació d’un nou 

equipament  que inclogui els elements arquitectònics que facilitin la dimensió 

comunitària: espai públic del seu entorn, espais de trobada i relació, espais 

polivalents i flexibles. Construir "edificis permeables", incorporant al projecte de 

centre les característiques del territori i l'accessibilitat de la ciutadania a 

l'equipament. Per poder-ho fer és important que des del primer moment tinguin 

presència els professionals responsables de la seva construcció. 

: Àrea d’Ecologia Urbana i Districtes. Proposta d’Àrea impulsora

 

b. Elaborar eina d’autoavaluació de la dimensió comunitària dels equipaments 

La finalitat d’aquesta eina és que els equipaments puguin reflexionar sobre el 

paper que juguen al territori, quin paper podrien jugar i com avançar per potenciar 

el seu rol d’agents dinamitzadors de la comunitat. Per avançar en aquesta línia 

fem una primera  proposa en format de Checklist,  que es pot consultar en l’annex  

: Direcció d’Acció Comunitària i Districtes. Proposta d’Àrea impulsora

 

c. Elaborar un sistema d’indicadors compartit 

  

És necessari consensuar la tipologia d’indicadors, compartint sistema de 

recollida de dades que ens permeti tenir dades comunes de la dimensió 

comunitària dels equipaments. Indicadors que haurien de donar resposta a 

l’autoorganització i apoderament col•lectiu de la població i a la inclusió 

d’aquelles persones amb més dificultats per  participar-hi. 

 Departament Recerca i Coneixement i Àrea de Proposta d’Àrea impulsora:

Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.  

 

d. Document de Recomanacions per als Districtes  d’aspectes a tenir en 

compte a l’hora de determinar la modalitat de gestió 
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No existeix cap document de recomanacions que els ajudi als Districtes a 

valorar i prendre decisions sobre el model  òptim de gestió a desplegar més 

adequat a les característiques de la comunitat. Aquesta guia hauria d’explorar 

models innovadors de gestió (p.ex. models mixtes amb gestió  

Departament de Contractació Administrativa i Proposta d’Àrea impulsora: 

Districtes. 

 

e. Document de suport per a l’acompanyament d’entitats gestores 

d’equipaments 

És necessari un document de recomanacions pel procés de posada en marxa i 

funcionament del centre, que ajudi les entitats a valorar el que suposa 

responsabilitzar-se de la gestió d’un equipament. 

Direcció d’Acció Comunitària i Centre de Serveis a Proposta d’Àrea impulsora: 

les Associacions (Torre Jussana). 

 

f. Dispositiu de suport i acompanyament als equipaments i referents territorials 

per l’elaboració del projecte. 

Suport i acompanyament a mida per la realització o revisió del projecte de 

l’equipament per a que incorporin una mirada comunitària. 

Direcció d’Acció Ciutadana Proposta d’Àrea impulsora: 

 

Creació de la figura professional de dinamitzadora comunitària 

d’equipaments 

 

Caldria vetllar per tenir als equipaments perfils professionals multidisciplinaris, 

incorporant professionals d'àmbits diversos: educadores a biblioteques, mestres a 

espais esportius, treballadores socials a equipaments culturals... El  valor 

indispensable perquè  puguem incorporar la mirada comunitària  és la   flexibilitat i 

la polivalència.  

 

Totes les professionals ha de tenir mirada comunitària, però mentrestant  en 

aquest procés, en alguns equipaments caldrà crear la figura del/la dinamitzador/a 

comunitària d'equipament,  amb l'objectiu de:  

 donar suport a la resta de professionals en temes comunitàries 
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 detectar experiències, projectes i oportunitats 

 conèixer i relacionar-se amb l’entorn des de la perspectiva comunitària. 

Tots i totes s’haurien de relacionar així  

 

En quant el nombre de persones que conformi l’equip de treball del centre, 

sempre ha de ser un mínim  que  garanteixi el desenvolupament del projecte i 

permeti a l’equip sortir a fora de l’equipament. 

Direcció d’Acció Comunitària i Recursos Humans i Proposta d’Àrea impulsora: 

Organització. 

 

Repensar els perfils professionals de les tècniques  de proximitat 

Caldria definir un programa formatiu per les tècniques de districte que treballen 

com a referents d’equipaments i/o de territori, per desenvolupar metodologia 

comunitària. Aquesta formació hauria de ser valorada en els processos de 

selecció interna. 

Cal deixar oberta la porta a una possible reflexió sobre la funció i organització de 

la Direcció de Serveis a les Persones i Territori dels districtes, i sobre la funció i/o 

redefinició de les funcions dels tècnics de proximitat.  

: Districtes i Recursos Humans i Organització. Proposta d’Àrea impulsora

 

Canviar els models de plecs tècnics  de contractació i els convenis de 

gestió ciutadana 

 

Els models de plecs tècnics de  contractació i els convenis de gestió ciutadana 

han d’incorporar la perspectiva comunitària. També s’han d’incloure els models 

de governança i els espais de presa de decisions.  

Direcció de Coordinació de Contractació Adminis-Proposta d’Àrea impulsora: 

trativa, Àrees referents i Districtes. 

 

Disseny d’un nou tipus d’equipament... sense etiqueta 

 

Una altra proposta que plantegem  és l'oportunitat de pensar en equipaments 

"polivalents" (quant a l'oferta-demanda, usos, equips, funcionalitats, espais....) i 

"transversals" (quant a la població que se sent representada), la qual cosa no 
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ha d'anar en detriment de la seva pròpia identitat o funció com a centres. Amb 

tot han de ser facilitadors d'espais de relació, connectors de les accions del 

territori, amb possibilitats d'acollir projectes descentralitzats. 

És necessari  explorar a escala territorial el patrimoni existent i els usos que es 

donen a determinats equipaments i serveis. Caldria una revisió d'alguns espais 

que actualment són exclusius o crear nous espais a partir de la revisió del 

patrimoni municipal existent, per valorar la possibilitat de nous equipaments en 

barris on cal apoderament de la ciutadania. 

Direcció d’Acció Comunitària i Districtes. Proposta d’Àrea impulsora: 

 

Reforçar la perspectiva  comunitària com a criteri de valoració al Banc de 

Bones pràctiques socials de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona 

 

Facilitar criteris, definicions i preguntes clau en relació a la perspectiva 

comunitària  per a incorporar en el document de pautes  d’anàlisi de Bones 

Practiques Socials elaborat per la comissió de Bones Pràctiques del 

departament de Planificació i Processos de la Direcció d’Estratègia i Innovació 

(Drets Socials)  de l’Ajuntament de Barcelona 

 Direcció Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets Proposta d’Àrea impulsora:

Socials.  

 

Plataforma Equipaments. 

 

Proposem endegar una plataforma on line amb l’objectiu de gestionar el 

coneixement, promoure l’aprenentatge i l’intercanvi d’experiència i bones 

pràctiques i que sigui accessible a tothom. Barcelona disposa en aquests 

moments d’un entorn web participatiu que respon perfectament a la filosofia i els 

principis d’Acció Comunitària: Decidim Barcelona. Aquest entorn haurà de posar a 

l'abast eines de treball col·laboratiu per conversar sobre les experiències (blocs, 

xats,…), debatre al voltant d'una qüestió (fòrums), crear documents 

compartidament, publicar fotos de l'activitat o planificar-la. 

 

Sabem que les persones són el principal actiu i que el coneixement que 



ELS EQUIPAMENTS EN PROXIMITAT COM A MOTORS DE PROJECTES I VIDA COMUNITÀRIA ALS BARRIS 

62 
 

aporten a la intel·ligència col·lectiva és l'element distintiu que donarà valor als 

serveis que innoven. La gran diversitat d’experiències de projectes amb mirada 

comunitària fa que tirar endavant aquesta plataforma tingui tot el sentit i sigui 

gairebé imprescindible.  

 

Hauria de ser un banc de recursos, de documents: projectes, ponències, 

protocols, manuals, plantilles, documents de treball, procediments, bibliografia, 

etc. Amb l’objectiu de ser una eina de millora i de resolució de problemes de la 

feina quotidiana. D’altra banda, hauria de ser un contenidor que aglutines les 

diverses formacions, congressos i jornades tècniques relacionades amb 

aquest àmbit per tal d’esdevenir una referència imprescindible. 

 

A qui s'adreça i com s'hi podria participar en aquesta plataforma? 

Sota paraigües de la Direcció d’Acció Comunitària. La plataforma hi hauria 

d'adreçar-se a tot l’Ajuntament de Barcelona, però amb especial  als Districtes 

(importants responsables de gestors, a l’ICUB (xarxa de Centres Cívics i 

Biblioteques de Barcelona) i Acció Comunitària (Casals de Barri), àrees, 

esports,... També  destinat a les diferents plataformes associatives, entitats,... 

   

Les propostes de participació poden venir des de qualsevol àmbit de 

l'organització: sols es requereix treballar els temes d’AC i així millorar per la via 

que aporta el coneixement compartit. 

 

Cada col·lectiu, equipament  o comunitat  ha de comunicar i informar el seu 

projecte a partir d’una fitxa tipus que contindria la informació bàsica. La plataforma 

hauria de comptar amb un dinamitzador o moderador per tal de fer un 

seguiment dels continguts dels projectes i de la seva vigència i també posar a 

l’abast del projecte, si els necessiten, experts externs que els acompanyaran al 

llarg de tot el procés o facilitar altres experiències similars. 

 

En finalitzar el curs, un cop cada any, es podria dur a terme una sessió de bones 

pràctiques adreçada a tots els usuaris i col·laboradors, on s'exposa els treballs 

presentats... En aquesta sessió també es podrien convidar experts d'altres països 

o territoris perquè hi presentin experiències d'èxit.  
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Per tal d’incentivar la participació de personal municipal, les persones que hi 

presentin projectes i experiències i que formin part d'un grup de treball 

col·laboratiu tindrien dret a certificació de les hores que hi hagin invertit, amb 

justificació documental, i amb hores i facilitats de formació. Aquest incentiu 

ajudaria a crear un dipòsit digital on tothom podria publicar els continguts i 

documents que generaria també comunitat. 

 

Per tal d’incentivar la participació dels equipaments i dels equips gestors, 

caldria incloure dins dels plecs tècnics el compromís de participar i posar en comú 

les experiències d’AC en aquesta plataforma.  

 

Amb el contingut de la plataforma, conjuntament amb altres experiències en altres 

territoris, es podria elaborar un newsletter mensual, amb contingut de qualitat 

per tal d’empoderar la plataforma, donar-li una continuïtat i un seguiment acurat 

de la informació.  

Direcció d’Innovació Democràtica Proposta d’Àrea impulsora: 
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7. APRENENTATGES  I OPORTUNITATS COMPARTIDES 

 

La realització d’aquest projecte ha estat una gran oportunitat per endinsar-nos en 

la realitat de l’acció comunitària. Considerem que ja no hi ha un camí de retorn 

entre la complicitat ciutadana i la gestió de l’administració, en aquest cas vers els 

equipaments. Hem analitzat diferents experiències, hem pogut conèixer les 

fortaleses i oportunitats que s’obren. A partir d’aquesta immersió constatem que ja 

tenim els instruments per fer el camí i des dels nostres diferents llocs de treball, 

intentarem formar part d’aquest engranatge/d’aquesta xarxa per cocrear espais 

comunitaris.    

 

 

 

 

 

Dialogar en equip sobre 
els actuals reptes socials 

Reflexionar sobre 
participació i 
democràcia 

Posar una mirada 
crítica a l'stat quo   

Pensar en les inquietuds 
i necessitats de la 

ciutadania 

L'oportunitat de 
conèixer nous àmbits de 

l'Ajuntament 

Donar veu als 
equipaments  

Repensar noves formes 
de gestió 

Sumar 
coneixements  

i generar-ne de 
nous  

Transferir el 
coneixement 
adquirit als 

nostres àmbits de 
treball  
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ANNEX 1   

GLOSSARI 

 

1. Acció:  

Influència d'una cosa en una altra, efecte produït per l'activitat d'una cosa en una 

altra (Diccionari.cat). Dins l'AC es refereix a accions comunitàries que es porten a 

terme (fer). Poden ser individuals o grupals però focalitzades a processos 

relacionals (Rebollo citat per Blanco et al. 2017:4). 

 

2. Acció Comunitària: 

"És un procés de dinamització de les relacions socials de cooperació entre els 

membres d’una comunitat (per exemple, un barri, un edifici, un centre o un projecte 

educatiu o sanitari). Té l’objectiu de millorar el benestar quotidià de les persones tot 

fent-les participar activament en les accions que cal dur a terme per assolir aquesta 

finalitat" (Rebollo i Carmona, 2009: 14).  "Parlar d’acció comunitària equival a parlar 

de presa de consciència de la realitat, de participació i d’organització" (Aj. 

Barcelona, 2012: 35). 

 

Seguint a Gomà (2006), l'acció comunitària té sentit quan es desenvolupa a partir 

d'un col·lectiu humà que comparteix un espai i una consciència de pertinença, que 

genera processos de vinculació i suport mutu, i que activa voluntats de 

protagonisme en la millora de la seva pròpia realitat. 

 

Per a Morales (2016), és un procés orientat a l'autoorganització d'una comunitat (la 

seva població, entitats, professionals, serveis) per a la definició de les seves 

necessitats i per a l'impuls d'iniciatives que en donin respostes. Es tracta d'un 

macro concepte o un concepte inclusiu, atès que recull tot un conjunt d'accions 

desenvolupades per multitud d'actors, que poden o no incorporar professionals i 

que fan referència a espais i a escenaris compartits. 
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El Pla Municipal d'Acció Comunitària  2018-2022  diu "en una primera aproximació, 

una AC pot ser definida o entesa com a un projecte col·lectiu, construït 

col·lectivament.... però amb aquesta definició/aproximació al que és l'AC, encara es 

poden trobar projectes molt diversos que cerquin objectius que poden ser 

contradictoris o representar visions contraposades en l'àmbit social. És per aquest 

motiu que cal dotar d'un sentit específic, d'una intencionalitat, el tipus d'AC que es 

vol promoure, construir i facilitar." (Aj. Barcelona, 2018:10). 

 

"L’acció comunitària la podem definir com un procés orientat a l’autoorganització 

d’una comunitat (la seva població, entitats, professionals, serveis) per a la definició 

de les seves necessitats i per a l’impuls d’iniciatives que en donin respostes. La 

implicació activa de la població en la definició de necessitats, l’impuls d’accions i 

l’avaluació d’aquestes, esdevé el leitmotiv de l’acció comunitària" (Manyà i Morales 

2017:6).    

 

3. Agents de la Comunitat:  

Fa referència als recursos professionals i tècnics (serveis sanitaris, socials, 

educatius...), la ciutadania (associacions i també persones no associades) i 

l'administració pública. 

 

"Un conjunt d'agents que comparteixen un espai territorial de referència..... unes 

relacions d'interdependència de diferent grau entre aquests...." (Manyà i Morales 

2017:6). 

 

4. Apoderament: 

 "És el procés on les persones, les organitzacions i comunitats adquireixen el 

domini o control de les seves vides, a partir del desenvolupament de recursos 

individuals, grupals i comunitaris que generen nous entorns millorant la qualitat de 

vida i benestar" (Rappaport, citat per Morales, 2013:3). 

  

5. Bottom up:  

De baix a dalt, processos participatius impulsats  pel teixit social, dinamitzant 

comunitats des de petites parcel·les d'acció amb la globalitat com a objectiu, com la 
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imatge d'un puzle que adquireix  significat a mesura que  ajuntem les diferents 

peces. D'aquesta manera es possibiliten processos d'apropiació i autonomia. 

  

6. Top-down:  

Processos participatius d'a dalt a baix, com quan són  impulsats per l'administració. 

 

7. Capital social:  

" Són les relacions interpersonals d'una comunitat  el teixit social del que disposa, 

els quals són considerats com un dels principals recursos." (Llena, et al., 

2009:233). 

 

8. Comunitat: 

"Entenem la comunitat com un col·lectiu arrelat a un territori que pot ser una 

localitat però també pot tenir un caràcter més concret i/o no limitar-se a una localitat 

específica. Aquesta comunitat està conformada per un conjunt d'actors socials 

(individus, grups o organitzacions) que mantenen relacions més o menys 

formalitzades que podem visualitzar com una xarxa social i que institueixen pautes 

de vinculació mútua i de reciprocitat quotidiana. La seva cohesió com entitat 

col·lectiva està forjada per la consciència de pertinença dels seus membres i el fet 

compartir una identitat comunitària. Aquest col·lectiu no és una realitat estàtica sinó 

que és un subjecte reconegut que vol ser protagonista del seu procés de canvi per 

la millora de les condicions de vida de les persones que en formen part". (Llobet, et 

al. s.d.:2)  

  

Fa referència a un col·lectiu més o menys heterogeni unit per una identitat 

compartida, unes relacions socials quotidianes i un espai vital comú com és el barri, 

l'escola, el centre de treball... (Stone citat per Blanco et al., 2017:5).  

 

Segons Llena, Parquerisa i Úcar (2009) es pot dir que una comunitat existeix quan 

hi ha persones  que així ho senten, així ho manifesten i així ho consideren. 

 

"Des del treball comunitari..... es percep la comunitat d'una forma més operativa o 

instrumental. Aquesta aproximació, de fet, es basa en la identificació d'algun criteri 

(poblacional, territorial, etc.) que permeti acotar el camp d'operacions sobre el qual 
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es vol intervenir. La comunitat, en conseqüència, acaba essent definida com el 

barri, el poble, l'escola o qualsevol altre àmbit social suficientment acotat i 

susceptible de ser objecte d'una intervenció comunitària" (Rebollo, 2015:79). 

 

9. Diagnòstic comunitari i participatiu: 

Segons Gomà (2008) es tracta d'un procés compartit pels agents  implicats - 

polítics, tècnics i ciutadania-.  És el millor punt de partença  per a l'AC. Aspecte clau 

tant pel que fa al document que s'obté, com - sobretot- pel ventall d'oportunitats 

relacionals i participatives que s'obren  en el procés  d'elaboració: la identificació 

d'agents presents en el territori,  la comunicació i creació de pautes de relació i la 

construcció de coneixement.  

 

Segons l'autor el diagnòstic comunitari ha de ser un procés:  

  a) que inclogui la voluntat de recollir les percepcions i opinions del 

  màxim nombre possible d'agents;  

  b) realitzat a partir de criteris rigorosos i de professionalitat: l'equip 

  que dinamitza i coordina el procés de diagnòstic acumula capital  

  relacional  i de coneixement que, posteriorment, caldrà projectar  

  sobre  el desplegament del Pla. 

 

10. Disseny col·laboratiu:  

Processos de creació d'una estructura organitzativa on diferents agents  treballen 

junts vers a fites comunes, combinant els coneixements i  recursos de tots ells. 

Aquesta manera d'operar té a veure amb l'aprofitament de la intel·ligència 

col·lectiva quotidiana per a l'optimització dels dissenys generats. 

 

11. Equipaments (municipals) de proximitat: 

Segons la Fundació Kaleidos (2008) es tracta de llocs amb un cert grau de 

polivalència que, tenint titularitat pública municipal, i per tant, un àmbit d'influència 

limitat dins del territori d'un municipi, dóna serveis  amb cert nivell d'integració, de 

caràcter educatiu, cultural, social d'atenció al ciutadà, esportiu o de participació 

ciutadana, amb independència dels seus models organitzatius. 
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"Un equipament és un conjunt d’espais o d’instal·lacions definides i diferenciades 

de la via pública  (sovint ubicades en una part o en la totalitat d'un edifici), que 

compta amb unes infraestructures de dimensions estandarditzades, per a unes 

activitats i usos específics i propis d'un servei dirigit a la ciutadania o a uns usuaris 

determinats (la raó de ser de l'equipament). L’equipament és la infraestructura que 

fa possible la posada en marxa i la prestació d'un servei o d'un conjunt determinat 

de serveis, que en el cas de les administracions públiques estan prèviament 

descrits al Catàleg de Serveis (eina fonamental en la implementació de les 

polítiques públiques d'atenció a les persones, orientades a la cobertura de 

necessitats individuals i col·lectives bàsiques)". (Figuerola et al. 2007:5) 

 

12. Inclusió social:  

“Fa referència a la intenció de l'AC d'incorporar la diversitat dels membres de la 

comunitat en aquest procés, les seves diferències, capacitats i necessitats, evitant 

"deixar fora a què les persones més vulnerables" o treballar exclusivament amb qui 

és més fàcils de treballar. El terme d’inclusió social el vinculem a la democràcia, ja 

que implica mecanismes per a la igualtat d’oportunitats i metodologies per a 

possibilitar que tothom pugui tenir veu en aquest procés”. (Manyà i 

Morales,2017:8). 

 

13. Interaccions socials que provoca l'acció comunitària:  

És en el marc d'aquesta interacció on es multipliquen els efectes transformadors de 

l'acció comunitària. “El tipus d’interacciones socials que provoca l’acció comunitària 

desborda necessàriament el marc de relacions de proximitat de les persones 

(familiars o d’amistat) i implica per tant relacions amb persones alienes a cada 

individu en particular”. (Blanco et al. 2017:4). 

 

14. Mapa d’actius en AC:  

"Identificació de necessitats que contribueix a concretar el disseny de l'agenda 

d'actuacions i l'estratègia relacional del pla de participació comunitària". (Blanco et 

al. 2017:29). 

 

Es tracta d'identificar elements del territori que la comunitat reconeix com a 

recursos que proporcionen benestar, forma part del procés d'implementació d'un 
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procés comunitari. Són recursos presents en la comunitat relacionats amb les 

persones, els llocs, les institucions o les organitzacions, que poden ser utilitzats per 

a promoure el benestar i millorar la qualitat de vida i el benestar de la comunitat o 

de les persones que la integren. 

 

15. Millora de les condicions de vida:  

"La millora de les condicions de vida serà l’element motivador i finalista  de l’acció 

comunitària. En la seva expressió màxima implicarà la consecució de canvis 

estructurals, transformacions que podran aportar nous recursos o reorganitzar els 

existents per tal de donar aquesta resposta  a les necessitats definides".(Manyà i 

Morales, 2017:8). 

 

16. Mirada / perspectiva comunitària:  

Fa referència a canvis en les formes de funcionar i relacionar-se entre institucions o 

organitzacions. Segons Manyà i Morales (2017), la mirada  comunitària (del CSS) 

implica canvis a tres nivells:   

 - Institucional/xarxa: canvis de la visió respecte a les formes de funcionar 

 de les institucions i les estructures, i per tant, canvis en les formes de 

 relacionar-se i treballar entre aquestes institucions i estructures (o 

 organitzacions).   

 - Grupal: canvis de la visió dels col·lectius respecte a les seves 

 necessitats i  capacitats posades en relació amb les d’altres col·lectius 

 (presa de consciència de necessitats compartides i de solucions 

 compartides des de la cooperació). 

 - Individual: canvis de la visió dels individus respecte a si mateixos i 

 respecte a  les relacions amb els altres (el pas d'individualitat a la 

 col·lectivitat). 

La perspectiva comunitària és la posició des de la qual s'observa i es construeix 

l'acció comunitària. Treballar amb una perspectiva comunitària des d'un centre 

educatiu per Capdevila i Ruiz (2016:10) és intervenir partint de la concepció de 

l’escola com a “sistema” integrat per quatre elements interdependents i 

interconnectats (famílies, alumnes, docents i entorn)". (Aquesta concepció seria 
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l’oposada a entendre que  els infants són “objectes” de l’educació, les famílies són 

una “circumstància” a l’escola i l’entorn és un simple “decorat”. L’escola comunitària 

entén l’entorn com a escenari, com a agent i com a oportunitat. Això, implica 

necessàriament unes prioritats i maneres de treballar específiques.  

 

17. Participació comunitària: 

La participació fa referència a les accions que fan les persones o  grups socials per 

transformar la seva comunitat. 

".... podemos definir la participación comunitaria como un conjunto de actividades 

que, individualmente o grupalmente, las persones llevan a cabo para preservar, 

mejorar o transformar diferentes aspectos de su comunidad". (Blanco et al. 2017:4). 

 

La participació comunitària és aquella en què la persona es considera part i pren 

part en la comunitat (és el que es pot denominar ciutadania activa). Segons Llena 

(2009) en el marc de l'AC, la participació es refereix a la capacitat, al desig i a la 

voluntat de les persones de la comunitat per treballar col·lectiva, conjunta i 

col.laborativament. Requereix aprenentatge, habilitats, temps i experiència. La 

participació és un camí per a la construcció d'allò col·lectiu des de les forces 

combinades de les diferents individualitats. 

  

" La participació comunitària ens remet a la idea que la persona no pot adoptar un 

paper passiu, de mer receptor de recursos i solucions per part de l'administració, 

sinó que ha de participar activament en la construcció del seu propi benestar, 

organitzar-se amb altres a través de projectes col.lectius. La  participació 

comunitària ens parla, per tant, d’enfortiment polític de la  ciutadania, de promoció 

de l’autonomia, de projectes col·lectius, etc." (Rebollo, 2015:116). 

 

Segons Rebollo (2012), les administracions locals acostumen a ser importants 

promotores, sovint les principals, de la participació comunitària, moltes vegades a 

través de les seves polítiques i dels equipaments de proximitat. "Pero decimos 

siempre que se trata de una participación que ha de ir "de abajo hacia arriba", y 

esto se tiene  que entender en la práctica como facilitar, en vez de entorpecer, las 

condiciones  para que las voces menos sentidas se puedan expresar, y las 

personas con menos poder se puedan organizar. La experiencia nos demuestra 
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que aquí surge precisamente una de las principales dificultades".(Rebollo, 

2012:169). 

 

18. Procés comunitari:  

"Procés relacional que té la intencionalitat de construir comunitat/barri, generar 

apoderament en la població i millorar les condicions de vida, és a dir, procés 

orientat a generar l’autoorganització dels actors del territori (ciutadania, serveis 

públics, etc..) per a impulsar  respostes col·lectives a problemes socials. El procés 

apunta a la dimensió relacional: persones, entitats, serveis, administracions, 

etcètera, es relacionen entre si amb motiu del projecte, treballant conjuntament, 

organitzant, participant i dinamitzant activitats i moments, etc..  Les formes de 

relacionar-se i la intencionalitat de les relacions són la base de la metodologia 

comunitària: podríem dir que una metodologia comunitària és una forma de 

relacionar-se entre actors comunitaris.  Procés relacional amb la intencionalitat de 

construir comunitat, orientat a generar l'autoorganització de la ciutadania per a 

impulsar respostes col·lectives a problemes socials" (Manyà i Morales 2017:11). 

 

19. Projecte Comunitari:  

"Projecte fet col·lectivament per actors diversos que es doten d'una metodologia, 

una manera de fer i relacionar-se, que els hi permet col·laborar, i que té com a 

objectiu donar respostes col·lectives a problemes socials, buscant la implicació 

activa dels propis col·lectius destinataris de l'acció". (Manyà i Morales 2017:11). 

 

Un projecte comunitari: 

- Des del punt de vista dels objectius ha de donar respostes col.lectives als 

problemes socials (davant les respostes només de tipus individual). 

- Des del punt de vista dels actors, busca la incorporació d'actors diversos que 

esdevenen protagonistes del projecte. 

- Des del punt de vista de la metodologia construeix i promou una manera de fer i 

relacionar-se que permet la col.laboració, gestionar el conflicte i incorporar la 

diversitat.  
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20. Projecte col·lectiu: 

Ha de partir d'un diagnòstic compartit entorn de la situació que preocupa (Llobet i 

Cortés, s.d.:7) 

 

21. Sistema comunitari:   

"Un sistema comunitari es dóna quan un procés està prou assentat o madur i el 

podem definir com un conjunt d’actors concrets que es coneixen i reconeixen entre 

ells, es regeixen per unes maneres de fer establertes i mútuament acceptades, 

comparteixen projectes, tenen certes característiques d’estabilitat  i legitimitat. 

D’aquest sistema en formen part  la diversitat d’actors de la comunitat, 

professionals, institucions, població organitzada i no organitzada, i altres possibles 

agents" (Manyà i Morales 2017:11).   

 

22. Teoria del canvi: 

És una metodologia de disseny de projectes que també s'utilitza sovint en 

l'avaluació de projectes, programes i polítiques. No pensa en termes d'activitats i 

objectius sinó en termes de canvis esperats i el perquè d'aquests canvis. Visibilitza 

el procés que hi ha darrere dels canvis i els agents que els generen (agents de 

canvi). Proporciona una brúixola que ens guia en el procés de canvi, i que es basa 

en l'anàlisi de l'entorn on es treballa. 

 

"Una teoria del canvi és un conjunt d'hipòtesis de treball que posen en relació una 

activitat, o un conjunt d'activitats, i una manera de desenvolupar-les, amb uns 

resultats esperats en el procés de canvi.... L'avaluació ha de sotmetre a prova la 

nostra teoria del canvi i és fonamental que sigui així". (Ajuntament de Barcelona 

2014:26). 

 

"La teoria del canvi (o les hipòtesis del canvi) és el principi o conjunt de principis 

que relacionen una acció concreta amb un resultat esperat". (Ajuntament de 

Barcelona, 2014:119).  

 

23. Treball comunitari: 

 El treball comunitari és "la intervención social en el ámbito comunitario encaminada 

a desarrollar las capacidades personales, grupales y vecinales, formando la 
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autoayuda y la solidaridad, potenciando los propios recursos de la comunidad, 

tanto a través de la participación  activa de sus habitantes, desde la perspectiva 

individual, como la de sus  organizaciones formales o informales, a través de sus 

grupos". (Lillo i Roselló, 2004: 24-25) 

 

"De fet, el treball comunitari és l’abordatge de situacions socials col·lectives 

mitjançant l’organització de la gent (acció associativa). Sense aquest grup motor és 

difícil parlar d’acció comunitària i també d’èxit. És l’existència de grups motors que 

construeixen decisions i són capaços de gestionar-les de manera autònoma allò 

que ens permet parlar de participació. Sense això, segurament hauríem de parlar 

de tecnocràcia: és el que passa amb els projectes d’accions integrades en els quals 

no hi ha participació però sí molta capacitat tècnica".  (Ajuntament de Barcelona 

2009:40). 

 

24. Treball en xarxa:  

És un treball sistemàtic de col·laboració i complementació entre recursos locals 

d'un àmbit territorial. Segons Ballester i Muñoz (2019), és més que la coordinació 

(intercanvi d'informació). Es tracta d'una articulació comunitària: col·laborar de 

forma estable, per evitar duplicitats, competència entre recursos, descoordinació i 

potenciar el treball conjunt.   

 

ANNEX 2 

GUIÓ ENTREVISTES DIMENSIÓ COMUNITARIA PER RESPONSABLES 
D’EQUIPAMENTS  

Dimensió Elements analítics Elements per la reflexió 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recull de dades del 
barri

2
: 

 
Població per sexe i 
edat 
Població estrangera 
Població per nivell 
d’estudis 
Població per nivell 
de renda 
Població aturada 

- Les persones que fan ús de l'equipament, 

responen a la diversitat que trobem al barri o 

territori més proper? 

- Quins col·lectius estan més representats, i quins 

menys? 

- Podem elaborar alguna hipòtesi per la manca de 

representativitat d’alguns col·lectius?  

                                                           
2
 Totes aquestes dades es poden extraure de la web del servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona: 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/index.htm 
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El context 

- Què podem fer com a equipament municipal per 

aconseguir que la diversitat del barri o territori 

més proper es tradueixi a l’interior de 

l'equipament? 

Recull d’informes 
diagnòstics del barri  - Som conscients de les necessitats del territori 

que envolta l'equipament? 

- Es duu a terme alguna acció que hi doni 

resposta? 

- Planifiquem les activitats i tallers en funció a 

aquestes necessitats detectades? 

- Duem a terme una detecció de necessitats de 

forma estructurada? 

- Podem dur a terme alguna acció per millorar en 

la detecció d’aquestes necessitats? 

L’entorn  associatiu i 
comunitari del barri: 
nombre d’entitats i 
tipologia 

- Tenim constància de totes les entitats del barri? I 

dels grups/moviments? 

- Com a equipament municipal  ens hem adreçat a 

totes les entitats més properes o vinculades per 

donar-nos a conèixer? 

- Tenim relació amb totes les entitats del barri? 

Com és aquesta? 

- La diversitat d’entitats del barri, si n’hi ha, és 

present a l'equipament? I en la seva gestió? 

Els espais : quins 
espais tenim, com 
són, de quins 
podríem disposar? 

- Els espais de l'equipament afavoreixen la trobada 

informal i que la gent i passi estona? 

- Podem fer que els espais que tenim disponibles 

siguin més acollidors i afavoreixin la relació? 

- Podem aprofitar els voltants de l'equipament? 

Com? 

- L’espai públic el fem servir? Com podem emprar-

lo en favor del reforç comunitari? 

- HI ha altres equipaments al  barri amb qui poder 

generar dinàmiques per compartir espais? 

 
 
La presa de 
decisions 

 
Model de 
governança: dibuix 
del model  
 
 

- Els espais de presa de decisions són participats per un 

pluralitat d’actors relacionats amb l'equipament? 

- Qui pren les decisions? És representatiu de 

l'equipament? I del barri? 

- Podem obrir altres espais de governança i hi hauria 

participació? 
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- Hi ha una participació paritària i diversa en els espais? 

- Com podem fomentar la participació de més persones 

i entitats? 

- Com podem fer que les entitats i persones es vagin 

fent més coresponsables, més vinculats i se sentin 

l'equipament més seu? 

 
 
 
 
Treball en 
xarxa  

Intern: quines 
dinàmiques es 
generen en les què 
diferents entitats es 
posin en contacte.  

- Des de l'equipament s’afavoreix que les entitats 

generin dinàmiques de relació?  

- Quin objectiu tenen aquestes dinàmiques? 

- Cada quan es donen aquestes dinàmiques de relació? 

- Hi ha intermediació en les relacions entre les 

entitats? 

- Les entitats generen projectes/activitats conjuntes de 

forma autònoma? 

- Existeixen dinàmiques d’intercanvi entre entitats 

(recursos, coneixements, persones,...) 

Extern: en quins 
espais del barri és 
present 
l'Equipament 

- Tenim coneixement de tots els espais de participació 

que hi ha al barri/districte (taula de salut, taula de 

dona, xarxa d’inserció,...)? 

- En quins d’aquests l'equipament hi és present? 

- Tenim relació amb els serveis socials, les escoles, el 

CAP o serveis de cultura? Com és aquesta relació? 

L'Equipament  contribueix a l’acompliment dels 

objectius d’aquests serveis? 

- Diferents serveis i entitats fan treball comunitari, al 

nostre barri també? Com a Equipament  hi 

contribuïm? 

- L'Equipament és referent d'algun projecte col·lectiu 

vinculat al barri? 

Cohesió i 
inclusió 

Els serveis que es 
brinden a les 
entitats 

- L'Equipament comparteix recursos humans i 

materials amb les entitats del barri? 

- Aquests serveis han estat definits en base a una 

detecció de necessitats estructurada? 

- Què pot ajudar, encara més, al reforç del teixit 

associatiu del barri? 

Detecció i derivació 
es duu a terme, 
protocols dissenyats, 
coordinació amb 
serveis  de la política 
socials 

- Tenim definit algun protocol de detecció de casos de 

vulnerabilitat? 

- Des de l'Equipament  podem detectar casos de 

mancança? 
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- Si detectem algun cas de mancança social, sabem què 

hauríem de fer? Què faríem? 

- Hem treballat mai de forma conjunta amb serveis 

socials, salut, educació  o entitats socials per ajudar-

los a aquesta detecció? 

La programació dels 
tallers i els seus 
objectius 

- La programació de tallers persegueix algun objectiu 

que tingui a veure amb la millora de les condicions 

materials de vida? 

- La programació de tallers està dissenyada com una 

eina o com una finalitat? Es fa perquè cal fer-los o es 

persegueix algun objectiu de forma intencionada?  

- La programació està dissenyada en base a alguna eina 

de diagnòstic?. Dona resposta a problemes o 

necessitats col·lectives detectades al territori més 

proper? 

Existència de 
processos de lluita  
veïnals al barri, els 
seus objectius i el 
paper de 
l'Equipament 

- Les lluites veïnals existents, són presents a 

l'Equipament d’alguna manera? 

- Quin paper hi juga l'Equipament? 

- La participació de l'Equipament en aquestes, pot ser 

un element cohesionador al barri? L'Equipament ha 

de tenir un paper impulsor? 

- Quin tipus de lluites són? Són lluites pels drets 

socials, humans, per la democràcia o tenen un 

caràcter NIMBY? 

Sostenibilitat Impuls d’iniciatives 
d’economia social i 
solidària al barri. 
 

- Coneixes les iniciatives que hi pugui haver al barri? 

- Com podem detectar les iniciatives d’economies 

comunitàries?  

 

Entrevista elaborada a partir de l’eina d’autoavaluació creada per la Coop. el  Risell 

pels equipaments de proximitat per encàrrec del SA  Comunitària  
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ANNEX 3 

RESUM GRUP FOCAL  

QUE DEFINEIX UN EQUIPAMENT COM A COMUNITARI? 

 

1. L’Acció Comunitària es defineix en el projecte d’equipament 

 El que defineix un equipament és el seu PROJECTE,  aquest posa la comunitat en el 

centre i  determina la relació directa amb el seu context i entorn.  

 L’objectiu d’aquest projecte ha d’ajudar a generar consciència, a construir i donar 

respostes a la comunitat.  

 En aquest sentit, hem de reflexionar si el projecte d’acció comunitària és un punt de 

partida o un punt d’arribada?  

 L’AC és la implicació de la població, és l’escolta activa, és que les persones tinguin un 

paper actiu en la seva comunitat.  

 És positiu que esdevingui una simbiosi entre: la feina cara enfora, en xarxa i en tenir un 

projecte comú i la feina cara endins, entendre que l’equipament no és un servei amb 

activitats sinó un lloc de trobada. 

 

2. L’Estratègia i marc conceptual   

 

 Els equipaments han de disposar i conèixer el marc conceptual de l’Acció Comunitària, 

on es defineix un llenguatge, una metodologia i uns objectius compartits. 

 També s’han de dotar d’una estratègia clara on l’equipament esdevingui una palanca 

per la societat amb una mirada comunitària portes endins i portes enfora 

 

3. La Comunitat 

 Focus posat en els veïns i veïnes i integra a la comunitat 

 Un equipament amb projecte comunitari és igual de l’àmbit que sigui i quin sigui el 

servei que ofereixi, ha de tenir present que conviu en una comunitat i ha de donar 

resposta a aquest veïnat i escoltar-los. 

 La comunitat és una aspiració. No podem pressuposar que sempre hi ha comunitat.  

 L’equipament  ha de dotar de més valor i eines a la comunitat per esdevenir més 

madura, per generar més teixit amb el barri. 

 L’equipament amb mirada comunitària és aquell que atrau a tota la comunitat, amb la 

seva diversitat,  amb una estratègia compartida entre tots i totes.  
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 No ha de ser vist com a proveïdor de serveis, sinó com a node que enforteix la xarxa 

comunitària. 

 

 

4. La Mirada i metodologia 

 L’equipament s’ha d’identificar amb una mirada comunitària i ha de disposar d’una 

metodologia.  

 

5. La Proximitat    

 Un equipament pot ser de proximitat però no comunitari? El fet d'estar ubicat en un 

territori no implica tenir mirada comunitària i al reves, un equipament pot ser 

comunitari i no de proximitat. 

 Proximitat no és sinònim de comunitari.  

 Quin són els límits dels equipaments? Espais polivalents de proximitat.  

  L’Equipament és per ” jo i els meus” o per “tothom”? 

 

6. El Territori 

 L’equipament comunitari és aquell pròxim a un territori. Arrelat al territori.  

 La definició hauria de contemplar un doble vector: la connexió directa  amb la 

comunitat, amb l’entorn i territori; i el projecte comunitari del propi equipament  i/o de 

fora de l’equipament.  

 Hi ha d’haver una separació entre el projecte amb mirada comunitària destinat  a la 

població en general i entre la lògica de, com som capaços de donar un cop de mà a la 

gent per donar vida al territori, amb una visió que va més enllà de l’equipament.    

 Definir-se com espai de trobada 

 

7. Usuari/participant/ agent d’acció comunitària 

 L’equipament ha de fugir de la visió d’usuari, ha de tenir com objectiu l’enfortiment 

de la comunitat, crear xarxa. I això no vol dir que no ha de fer atenció individual, que 

també, però aquesta atenció, incorporant la mirada comunitària, guanya eficàcia a 

l’hora de donar resposta a la ciutadania. 

 El projecte ha de ser proactiu, no n’hi ha prou en tenir el repte de la participació dels 

ciutadans, s’ha d’aconseguir que siguin agents d’acció comunitària actius. 

 Els equipaments s’han de definir: de la comunitat no per la comunitat  

 Ha de poder dinamitzar (sortir a buscar les persones) no només acollir activitats i 

persones. 
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8. Procés, temps i relacions 

 El projecte d’AC es basa en l’escolta, però és important la intencionalitat, perquè el 

projecte es va construint. Son processos de llarg recorregut i de pluja fina. 

 On es posa en valor l’intangible: no es veuen les relacions, el temps, la dedicació,... 

Activador de ciutadania 

 Els equipaments generen relacions i aquestes relacions poden generar equilibris , no 

tothom parteix del mateix punt, pot generar consensos o dissensos. 

 És important donar-se temps,  recolzant en els processos d’implementació. Però alerta 

amb les expectatives,  poden ser generadores de frustració 

 En aquest procés de construir, és important tenir en compte l’escala, la intencionalitat, 

l’estratègia, el projecte, la inclusió de tothom i ser capaç d'imaginar  perquè passin 

coses diferents 

 El procés s’ha de visualitzar amb un Co-disseny d’accions, compartir disseny per 

arribar mes lluny. 

 

9. Actitud: Permeable, flexible, escolta, polivalència, sentir i connectar 

 Un equipament per tenir mirada comunitària ha de tenir capacitat d’escolta activa, 

integrar tots els imputs que li arribin: els col·lectius, grups formals o informals. La 

mirada comunitària és donar un impuls més territorial als equipaments. Agents 

comunitaris. 

 Han de ser flexibles i permeables amb les necessitats i demandes de la població. 

Perquè passin coses diferents hem de ser capaços d’imaginar-ho. Obrir les mirades 

perquè de vegades el que t’imagines no es compleix i esdevé una altra cosa. Hem 

d’estar oberts a nous horitzons. 

 L’equipament ha de generar dinàmiques apoderadores i activadores de ciutat 

 

10.  Actors  

 L’AC no s’entén sense la participació de diferents actors, sense diferents protagonistes: 

la comunitat, les entitats, l’equipament, l’administració pública, l’equip gestor,... 

 Contempla als actors de la comunitat que tenen capacitat i poden decidir Després de 

definir als actors cal clarificació de rols, que ha de fer cadascun 

 És important no perdre la perspectiva que les relacions s’han de treballar, que no són 

immediates. 

 L’AC no s’entén si no es pensa amb l’administració pública. El servei públic també està 

en la comunitat, també ha d’incorporar-se en la seva lògica de comunitat, no s’ha 

d’excloure. Sovint es sent expulsada de la comunitat, per això hem d’aconseguir creure 

que tots som palanques. 

 El concepte Públic no és sinònim de Comunitari 
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11. Inclusió, diversitat i pluralitat 

 Treballem en territoris complexos i diversos i en realitat pocs territoris poden organitzar-

se de debò,  per manca de temps, de recursos, de formació,... En aquest sentit, 

necessitem una estratègia d’inclusió,  per a tothom del barri, i especialment els més 

vulnerables. 

 L’Acció comunitària per millorar l’atenció a les cures i a les necessitats de la ciutadania  

 La comunitat també s’ha de fer seu el projecte d’inclusió i d’atenció a la diversitat  

 

12. Transversalitat  

 L’equipament s’ha de dotar d’unes lògiques de transversalitat i intersectorials,  crear 

vincles amb serveis i equipaments d’educació, de salut, de cicles de vida, ... 

 Perquè funcioni un projecte comunitari és necessària una mirada més desenfocada i 

més transversal. 

 

QUINS ELEMENTS HA DE CONTEMPLAR L’ESTRATÈGIA D’ACCIÓ 

COMUNITÀRIA EN ELS EQUIPAMENTS EN PROXIMITAT 

1. Estratègia,  Política i Ètica 

 La necessitat de crear políticament, les condicions i els contextos institucionals que 

facin avançar en la construcció d’un sistema de política pública d’AC, treball conjunt 

entre àrees i districtes i acords entre les administracions. Cal un lideratge polític clar i 

perseverant 

 Estructures institucionals d’impuls a l’AC 

 El lideratge d’AC necessita d’un marc conceptual i un encàrrec clar. 

 La importància de definir el model del qual partim i després l’entitat que el gestionarà i 

no a l’inrevés.   

 Dues perspectives d’actuació: construir i facilitar processos comunitaris  

 L’estratègia comunitària ha d’anar acompanyada d’un procés formatiu dirigit als 

diferents tècnics i tècniques 

 S’ha de pensar en una estratègia que posi en valor el coneixement i experiència  que hi 

ha als territoris. Els territoris han de sumar amb el coneixement  de les àrees i 

cocrear junts.  Cal construir un relat conjunt territori i àrees 

 La importància de les actuacions  en doble direcció: de dalt a baix (Up-down) i de 

baix a dalt (Botton-Up): política pública, encàrrec i projecte  

  La necessària reflexió des de la  política i  l’ètica: tolerància a la diversitat i pluralitat 

versus processos de clausura i expulsió de determinats col·lectius: quina és la nostra 

tolerància respecte la diversitat, la pluralitat? A on posem els límits? Com ho gestionem 

entre “jo i els meus”? I tothom? tolerància a la diversitat i pluralitat 

 L’ acompanyament com a una eina clau per a enfortir la comunitat 



ELS EQUIPAMENTS EN PROXIMITAT COM A MOTORS DE PROJECTES I VIDA COMUNITÀRIA ALS BARRIS 

87 
 

 Una visió estratègica de ciutat i de territori on es troba l’equipament, que permetrà 

elaborar plans d’acció a mida de les necessitats detectades en cada territori 

 Una estratègia pensada des de la  polivalència, la flexibilitat i la capacitat 

d’adaptació a la realitat de cada territori 

 La importància del projecte en els equipaments permetrà el desenvolupament d’un Pla 

estratègic   transversal i pensat a mig i llarg termini, independentment de la durada del 

mandat polític. 

 La possibilitat de plantejar un Pacte de Ciutat per a implementar l’estratègia d’AC en 

els equipament de i en proximitat  

 L’estratègia a seguir ha de tenir 2 vessants: portes endins i portes enfora 

Portes endins: 

- Calen perfils diferents, que siguin del territori i no només públics 

- Han de aconseguir una mirada comú 

-  

Portes enfora: 

-  Ha de ser una estratègia compartida entre tots i totes 

 -  En tots els territoris s’ha de poder aplicar una estratègia 

 Disseny d’una estratègia relacional amb la comunitat de dins i de fora, on la població 

serà la protagonista i on la intervenció buscarà generar apoderament per a l’autonomia 

i capacitat d’acció d’aquesta població a partir de la seva  participació i implicació. No 

expenedors de serveis. 

 Cal dissenyar indicadors que ens permetin pensar, corregir i avançar 

 

2. Models de gestió. Coresponsabilitat 

 El que garanteix si un Equipament és o no comunitari no és la gestió, és el projecte i 

l’estratègia que el defineix. 

 El model de gestió forma part del projecte i el projecte forma part del model de gestió 

 Potser es pot començar amb un model de gestió determinat  i avançar.   Cal clarificar-lo 

per preveure possibles conflictes.   

 El model de gestió no garanteix  que sigui comunitari sinó la permeabilitat que tingui 

amb el territori i els veïns i les veïnes com un actiu per a la comunitat des de l’inici 

 La importància del lideratge que sacsegi i asseguri que la mirada comunitària travessi 

a totes les àrees 

 El model de gestió no té perquè ser únic. No cal partir de models pre-establerts 

 Cal preguntar-nos si el model de gestió és una finalitat o és el mitjà; un  punt de 

partida o punt final? 

 Que ens ofereix la nova llei de contractació en relació a la gestió de  l’AC?  

 La importància dels models mixta per donar resposta a la ciutadania, la col·laboració 

pública-privada,  
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 Col·laboració ciutadana i responsabilitat pública, entre administració i iniciatives 

ciutadanes.  

 Un  Equipament Comunitari ha de ser un recurs públic i garantir que ningú se l’apropiï, 

en canvi un local privat pot jugar una funció comunitària 

 

 

3. Procés de construcció. Tensió . Equilibri 

  El conflicte com a oportunitat de creixement, construcció i generador de coneixement: 

Tensió crítica entre comunitats i els equipaments, de manera que estimulen i 

possibiliten escenaris de col·laboració, de consens i de dissens 

 Les tensions entre posicions per problematitzar, discutir i poder identificar punts en 

comú i establir acords bàsics que facin avançar el procés comunitari i l’impuls 

d’accions. 

 Establir processos de codisseny d’accions, cocreació  entre els diferents agents 

 La importància dels processos d’acompanyament 

 Els processos comunitaris reforcen la sostenibilitat col·lectiva 

 Un EP catalitzador del treball comunitari 

 L’AC et fa prendre consciencia de qui ets i et fa créixer com a col·lectiu 

 El necessari coneixement i reconeixement entre serveis i entitats 

 

4. Recursos humans. Perfil. Formació. Motivació. Actitud i compromís 

 Partir de clarificació de rols i posicions: una entitat gestora no és el mateix que una 

entitat de territori, ni ocupen la mateixa posició ni mantenen el mateix rol 

 Ajustar l’organització a les noves necessitats dels professionals que treballen  amb i 

des de la comunitat 

 Formació ajustada a les necessitats de l’encàrrec: tècnics de barri  formats en 

dinamització, en mediació...  

 Dotar-los d’eines per liderar aquests processos amb èxit: des del rigor, amb recursos i 

des del compromís  

 Perfils professionals diferents no es necessiten més programadors, es necessiten 

perfils dinamitzadors i comunitaris 

 Cal apoderar els tècnics impulsors de processos comunitaris. 

 Recursos: no en format pop-art, han de ser sostenibles i creixents perquè sinó generen 

frustracions 

 Horaris flexibles que responguin a les necessitats detectades 

 Falta de coordinació interserveis i equipaments  

 Repensar els elements d’organització de l’administració 

 Posar en valor els i les  professionals i el perfil necessari (horari, flexibilitat, 

reconeixement) versus el “voluntarisme” actual 
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 Posar en valor als tècnics que treballen des de la proximitat i les entitats amb expertesa 

de treball comunitari 

 

5. Actituds i compromís 

 Capacitat necessàries: respecte, escolta activa, flexibilitat, polivalència 

 Les emocions com a elements clau en la construcció dels projectes i els subjectes 

col·lectius 

 Visió dinàmica dintre de l’organització 

 Actituds de suma :evitar el despotisme comunitari: de la comunitat ver  l’administració 

i de l’administració vers la comunitat. 

 

6. Intencionalitat 

  La importància  de dotar d’un sentit específic, d’una intencionalitat, l’ AC que volem 

promoure, construir i facilitar 

 Llegir la realitat en clau col·lectiva 

 

7. Avaluació. Indicadors compartits 

 La importància de construir indicadors  i avaluacions continuades de les accions   

 La importància d’avaluar el que fem: els indicadors, el procés i l’impacte 

 Mesures correctores per a seguir avançant  

 

8. Lideratge 

 El lideratge com a factor clau per a impulsar i acompanyar processos comunitaris 

 La importància de definir el què , el com i fins quan ( la cessió del lideratge), l’encàrrec i 

una formació adequada que respongui a les necessitats del líder comunitari 

 Compromís i rigor  

  

9. Llenguatge i comunicació 

 La necessitat d’unificar llenguatge des de i amb la comunitat. 

 Parlar des de la cooperació, la intercooperació, la cocreació , la interacció versus un 

llenguatge que posa més l’accent en la intervenció 

 La importància de la comunicació: com, què, qui i quan comuniquem 

 

10. Enxarxament 

 La importància de l’estratègia relacional: una forma de fer per a relacionar-se i 

promoure un tipus de relacions, amb i entre els altres 

 L’equipament ha de saber qui conforma la xarxa, què passa en el territori i quins són 

els actors o agents claus 
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 Coneixen i reconeixen  els recursos de la comunitat, del barri, més enllà dels serveis 

públics, interrelacionar equipaments... 

  La importància de co-construir l’estratègia amb i des de la xarxa per a poder construir 

projectes compartits 

 

11. Transversalitat 

 Generar connexions, nodes 

 Capacitat de generar itineraris amb la ciutadania 

 

12. Acompanyament, apoderament, enfortiment  

 Possibilitats i límits de l’apoderament professional: apoderament fins a on? A quin 

preu? Límits? Quan cal convèncer als professionals? 

 

13. Identificar resistències 

 La importància d’identificar resistències i treballar -les 

 

14. Espai 

 Que la ciutadania es faci seu l’equipament, s’ho apropiï, igualment els professionals 

públics, és necessària aquesta adhesió. 

 Importància dels espais, de la seva dinamització per després tenir èxit en la 

implementació 

 Incorporar l'element d'acollida als equipaments públics. Redimensionar els espais 

públics i treure el màxim rendiment. Molt patrimoni que no utilitzem  

 

QUINA ÀREA MUNICIPAL HA DE SER EL MOTOR? 

1. Marc polític i organitzatiu 

 La importància  d’un marc polític que legitimi l’AC: Pla Municipal d’AC 2018-2022 

 Mesura de Govern que contempli la transversalitat de l’AC en el Equipaments com a 

peça clau per a l’enfortiment de les comunitats: enfortiment comunitari, millora de les 

condicions de vida i inclusió i cohesió social. 

 El Pla Municipal d’Acció Comunitària permet dotar a l’Ajuntament de Barcelona de  

bases per l’establiment d’un marc conceptual, organitzatiu, normatiu i executiu per a 

implementar de manera real i efectiva l’ AC 

 Incloure perspectiva comunitària en tots els plans i mesures del govern municipal  

 Cal pensar en un model organitzatiu no estàtic 

 Important tenir una visió dinàmica dins de l’organització 

 Complexitat total 

 Processos lents, redits polítics 

 Identificar un mapa dinàmic d’equipaments 
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 Pla Municipal de casals de barri 

 

 

2. Lideratge 

 No circumscriure l’AC a una àrea només 

 Ha d’haver algú que impulsi que sacsegi però ha de poder penetrar en totes les àrees 

 Mirada transversal 

 Ha d’haver una àrea líder qui dissenya el marc conceptual 

 Important la definició d'un líder, que sacsegi i generi per després incentivar que les 

diferents àrees es sumin a la transversalitat 

 L'AC és un tema que toca a totes les àrees, es compartit, però considera que 

correspondrà a una concreta el lideratge i la construcció del marc. 

 

3. Transversalitat 

 La necessària mirada transversal en els Equipaments que treballen des de la  

perspectiva comunitària   

 La importància del flux que es genera i no tant de la posició que ocupa 

 Ha d’haver un vector que travessi a totes les àrees 

 Ha d'haver un equilibri entre els diferents actors, cal cuidar espais interns de reflexió i 

de relacions entre àrees. 

 Potenciar la intersecció entre àmbits 

 

4. Territori 

 El territori com a oportunitat pel desenvolupament de l’AC: No oblidar als districtes, 

treballar des de, amb i adaptant-se  al territori, adaptar-se al territori i compartir el 

treball amb els professionals i entitats 
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ANNEX 4 

 

PROPOSTA DE CHECKLIST PER TREBALLAR DES DE LA 

MIRADA COMUNITÀRIA DELS EQUIPAMENTS EN PROXIMITAT 

 

  

De cara a poder valorar fins a quin punt un equipament en proximitat adopta la 

perspectiva comunitària, s’adjunta un instrument  d'autoanàlisi. 

 

Aquesta eina s’ha d’utilitzar amb un objectiu de pràctica reflexiva per a identificar quins 

aspectes d’un equipament ja segueixen criteris que indiquen que es treballa des de la 

mirada comunitària, i quins aspectes es podrien reforçar, i pensar mesures concretes 

per a fer-ho. 

 

Estratègia d’acció comunitària 

 

o Treballa des de la perspectiva d’inclusió, amb una intencionalitat de no deixar 
ningú fora, incorporant els col·lectius més vulnerables 

o Cedeix espais per a acollir projectes 
o Cedeix espais per a facilitar llocs de trobada entre els veïns i les veïnes 
o Els seus professionals treballen des de la flexibilitat i polivalència 
o El seu projecte recull específicament el treball comunitari. 

 

 

 

Territori i proximitat 

 

o Coneix  les especificitats del territori 
o Garanteix l’accessibilitat de l’equipament a tota la ciutadania 
o Coneix els equipaments del barri i interactua amb ells amb un objectiu comú 
o Contempla la participació i presencia ciutadana en els espais de presa de 

decisions 
o S’implica activament en algun òrgan de participació del barri/territori on està 

ubicat 
o Coneix els processos de lluita veïnal al barri i els seus objectius 
o Surt al carrer i és un agent dinamitzador 
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Projecte 

 

o Parteix d’un diagnòstic  construït de manera compartida o participada  
o L’equip desenvolupa projectes conjuntament  amb altres serveis  
o Promou i/o participa d’ una implicació de tots els agents relacionats amb el 

territori (serveis públics de proximitat, veïns i veïnes, teixit associatiu, agents 
econòmics) i agents externs ( universitats , fundacions) 

 

 

Metodologia de treball 

 

o Garanteix la participació dels diferents actors comunitaris en les fases d’acció: 
diagnòstic, planificació, execució i valoració 

o Els veïns i les veïnes participen des de l’inici en la  programació de 
l’equipament 

o Realitza accions formatives conjuntes amb totes les persones que formen part 
del projecte de l’equipament 

o L’equip participa d’espais de treball conjunt amb  entitats ciutadanes i grups pel 
desenvolupament de projectes comunitaris 

 

 

Espais compartits de coneixement 

 
o Compta amb una pla i una estratègia de comunicació clara del treball que es 

realitza en clau comunitària  
o El pla de comunicació és inclusiu pensat per a arribar a tots els veïns i veïnes 

del barri 
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Valoració: Per a considerar que un equipament compleix prou requisits respecte la 

mirada comunitària,  hauria de complir com a mínim 1 criteri de cada apartat (A, B,C, D 

I E). 

 

Decisions de millora: Com tots els instruments de valoració, l’objectiu d’aquest llistat és 

la presa de decisions per a millorar  el  treballa des de la mirada comunitària. En cas 

de no complir els criteris, els gestors de l’equipament han de repensar i prendre 

decisions per tal de reforçar l’enfocament de l’equipament des de la mirada 

comunitària, en aquells criteris que hagin de millorar.  

 

 

 

 

 Punt(s) que es preveu reforçar: 
 
 
 
 
 

 Propostes de millora: 
 
 
 
 
 

 

 


