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COM CONSTRUÏM LA POLÍTICA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA DES DE LES 
ASSOCIACIONS DEL TERRITORI?
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En el marc d’Energies Comunitàries fer una sessió de treball que permeti valorar el rol de l’as-
sociacionisme en la política pública d’Acció Comunitària i que permeti també definir les línies 
estratègiques que hauria d’incorporar la redefinició del pla de suport a les associacions a partir 
d’aquestes. 

Objectius: 
• Compartir una visió crítica sobre el rol de les associacions en la política d’acció comunitària
• Proposar idees i línies estratègiques de la redefinició del Pla de Suport a les Associacions

Dades de participació

Presentació

Dinàmica de la sessió

Total de participants: 16 dones i 17 homes

1. Sessió col·laborativa presentada i dinamitzada per Enric Canet  que presenta el marc del que és 
l’Acció Comunitària. (10 min)

2. Taula Rodona (45 min)
• Oriol Nicolau, activista en l’àmbit de l’associacionisme i la participació juvenil
• Ancor Mesa, sociòleg i activista en l’àmbit veïnal
• Montserrat Garcia, activista en l’àmbit de la diversitat funcional
 • Com construïm acció comunitària des de les associacions? 
 • Quins reptes creieu que tenen les associacions?
  • Com ens veiem reflectits en aquest document?
  • Com vivim l’experiència d’aquesta política
  • Com la podem millorar
 • Debat amb públic assistent (15 min)

3. Dinàmica: Idees que proposaries a la conversa! (15 min)

4. Mirada de les organitzacions del territori: Conversa entre Enric Canet i Antoni Santos (Coordi-
nadora d’entitats de la Verneda – Sant Martí) (45 min)
 • Territori Vs Barri
 • Projectes Vs Valors
 • Com trobem l’equilibri entre els xiringuitos de dos Vs l’invasió de professionals?
Conversa a dos bandes; en qualsevol moment un assistent pot aixecar-se i seure a una cadira i 
participar del debat.

5. Conclusions (15 min)

6. Documents de suport
Cap a una política d’acció comunitària http://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/10/PoliticaPublica_AC-1.pdf

Pla de suport a les associacions de Barcelona http://www.cmab.cat/web/files/document_811429371099.pdf
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Desenvolupament

Miquel Àngel Aragón presenta la dinàmica

La primera part ha consistit en un debat – taula rodona clàssica, moderada per Enric Canet, di-
rector de Relacions ciutadanes del casal dels infants del Raval de Barcelona i membre del Consell 
d’Associacions de Barcelona en representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS). 

A continuació, s’ha fomentat el parlar en petits grups, de manera informal, sobre idees a propo-
sar en la conversa final entre Enric Canet i Antoni Santos ( de la Coordinadora d’entitats de la Ver-
neda – Sant Martí). Aquesta conversa partia de tres temes plantejats: territori vs. barri, projecte 
vs. valors i com trobem l’equilibri entre l’acció comunitària de les associacions i la promoguda per 
l’administració. Aquest tres s’amplien amb les aportacions amb dos temes més: recursos públics 
vs. Recursos comuns, el paper de les dones i els joves al territori.

L’Enric Canet inicia la primera part dient “de l’acció comunitària no en sabem res o en sabem molt. 
A vegades fem més acció comunitària del que ens pensem. Cada espai, cada territori és molt di-
ferent, hem vingut a aprendre del territori”; “Acció comunitària també la fan les administracions a 
través de serveis com el CAP, els serveis socials, les escoles... Però també es fa acció comunità-
ria, des de les entitats o grups formals i informals. En l’espai públic, en el carrer es fa acció comu-
nitària. No volem discursos que promoguin desigualtats, volem discursos apoderadors. L’acció 
comunitària l’ha de dominar la gent del carrer. El frec a frec entre veïns/nes, amb els comercials, 
també genera acció comunitària.”

A continuació, es presenta l’Ancor Mesa, sociòleg que treballa a la Federació d’associació de Ve-
ïns i Veïnes de Barcelona, també comenta que ha estat implicat molt al barri de la Marina a Zona 
Franca. Exposa que el treball urbanístic de la ciutat, era una de les puntes de llança del moviment 
veïnal en els inicis, ara és la defensa del dret a la ciutat. Les associacions han de ser moneda de 
transformació social. Les AVV han de ser palanques de canvi per millorar els serveis públics, i la  
lluita per la igualtat entre els territoris. Les grans majories de les ciutat no estan associades, les 
associacions no interpel·len a les majories (és un repte que encara tenen en l’actualitat les asso-
ciacions). Un altre repte de l’associacionisme, és esdevenir palanca de canvi en la transformació 
social, interpel·lant a la majoria de persones. Aprendre molt del que estan dient les dones, del 
feminisme. 

Montserrat Garcia parla de la necessitat de motivar a les persones, però no fer-ho a través del 
discurs sinó promoureu amb la pràctica. Hem de posar per davant el nosaltres. Les responsabili-
tats han de ser compartides. Un dels reptes de les entitats, és transmetre i fer realitat el tothom 
suma,  tothom és important. També ens va parlar que les estructures en el sector, encara estan 
molt masculinitzades,  al igual com en àmbits com l’ urbanisme. El funcionament parteix d’una 
lògica patriarcal. Es pregunta, per què no hi són les dones? Per què no hi és alguna gent? Són 
preguntes que ens hauríem de fer. Es parla de la masculinització dels espais, i se’ns convida a 
repensar com fem les coses des de les associacions.   
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En l’actualitat, estan passant moltes coses a la ciutat de Barcelona,  quin paper hem de tenir les 
federacions? Per què  estan creixent les plataformes ciutadanes ?  L’Associacionisme hem de te-
nir una opinió conjunta sobre la participació ciutadana, a vegades sembla més una eina de control 
que una participació real. A vegades, el resultat final d’un procés participatiu no té res a veure, 
amb el que la comunitat ha estat aportant en el procés. Ens hem de preguntar, què considerem 
participació i què no, i hem de construir un discurs conjunt. Ha estat molt important que la gent 
en diversitat funcional hagi sortit de l’armari, s’hagi visibilitat. Des del barri hem de fer una crida 
a les entitats amb persones de diversitat funcional. 

Oriol Nicolau parla d’acció comunitària com processos o accions que busquen millorar la vida de 
les persones, de la societat. Es presenta com a ex-membre del Consell de la Joventut de Barce-
lona i el CAB. L’acció comunitària posa en valor la gent organitzada i no organitzada, els serveis 
i les administracions. Les associacions hi som en aquest sistema. Cal posar en valor l’associaci-
onisme, la voluntarietat i el treball per l’interès social i la part democràtica, tot i que no sempre 
es fa bé, i la part transformadora. Vivim en un boom de molts conceptes: coproduir, corespon-
sabilitats... Creu que el moviment veïnal ho ha portat a la pràctica des de fa temps. No s’entén 
una associació que no treballi en un territori concret i amb una finalitat. També es parla de l’espai 
públic com a hàbitat del moviment associatiu. L’associacionisme implica qualsevol forma d’orga-
nització sostinguda. S’estan fent coses ara molt noves en l’associacionisme, ens estem adaptant 
a la nova realitat, sinó segueix adaptant-se acabarà morint. El moviment veïnal és sensible a les 
diversitats, tot i que queda aprofundir més. Falta arribar a nous sectors, tot i que hem fet alguns 
avenços. Molts cops les associacions compleixen funcions socials, però es pregunta si a vegades 
fem serveis que no hauríem de fer. 

ció comunitària, que no se’ls te en compte. Es 
considera que no s’està empoderant prou als 
joves. Cal seguir preguntant-nos per què con-
tinuen no sent-hi els joves? Es parla de manca 
de polítiques transversals de joventut, i de polí-
tiques d’emancipació. Des del món associatiu lo 
potencialment interessant, és la de fer visibles 
les problemàtiques socials. El món associatiu 
estem preparats per incorporar noves formes 
de participació, per incloure els joves?  Que ha 
canviat per què l’explosió del associacionisme 
vingués de la joventut, i ara estiguem parlant 
dels joves. Hi ha una situació de precarització 
dels joves, que pot explicar en part per què els 
joves no hi són, però no ho explica tot. 

En el debat obert al públic es parla sobre el Pla 
d’acció comunitària i el pla de suport a les as-
sociacions, des de persones del mon associa-
tiu, es parla que en el pla no es contempla que 

Segueix el debat, i s’apunta que en el teixit as-
sociatiu també es donen dinàmiques, en què 
s’està més preocupat per conservar la cadira, 
mantenir l’etiqueta. Quan es dóna aquets fet 
es perden els objectius. Hi ha una tensió entre 
l’acció cap a dins i acció cap a fora També es 
parla de la tensió entre l’acció comunitària des 
de baix i l’acció comunitària institucional. Hi ha 
entitats que simplement gestionen serveis, és 
un tema complex que s’ha de treballar. Aquest 
aspecte genera debat. 

Es parla també de la necessitat de visibilitzar 
accions comunitàries portades per dones, les 
dones estan invisibilitzades. Hi han coses que 
les hem mamat tant que les veiem com nor-
mals, hem de veure l’espai de les dones. Un 
altre repte és com incorporem als joves, com 
treballem amb ells, hi ha qui considera que 
els equipaments juvenils estan a fora de l’ac-
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Segona part del diàleg

port de l’administració. Aquest és un aspecte, 
que s’ha debatut al llarg de tota la sessió, quin 
paper ha de tenir l’administració en la construc-
ció d’acció comunitària.
 
Sorgeixen també preguntes com què vol dir 
deixar l’acció comunitària al territori? A qui?  Es 
parla de la necessitat de veure quin és el pro-
jecte compartit? Es parla d’atendre realitats 
diverses. Qui ajuda a construir territori? Es no-
més des del reconeixement de la diversitat que 
podem avançar. Hi ha autocrítica per part de 
l’associacionisme i de l’administració, i hi ha di-
versitat d’opinions, però hi ha coincidència amb 
mirades diferents. Els objectius de l’administra-
ció i de l’associacionisme han de confluir. 

Es presenta la coordinadora d’entitats de la 
verneda. Des de dins es considera un exemple 
democràcia interna. Hi ha unes 60 entitats, és 
una plataforma on es reforça la participació, on 
cada cop hi han més projectes sense que això 
impliqui més recursos. Hi ha diversitat d’en-
titats en un territori, hi ha qui considera que 
l’associació de veïns és una entitat que no està 

fan les associacions, es considera que l’admi-
nistració pública ha de donar suport al que està 
fent el teixit associatiu. Tot i que s’és conscient 
que el mon associatiu és molt ampli, i es reco-
neix que hi ha qui fa bona feina i qui no. Es parla 
de treballar junts, per transformar la societat 
cap a societats millors, més democràtiques. Hi 
ha qui reconeix en la ciutat, espais de treball 
conjunt on serveis i entitats treballen conjunta-
ment per objectius comuns, entorn a aspectes 
com la millora de la qualitat de vida de les per-
sones. 

Es reconeix certa por, en si l’administració se-
guirà comptat amb el teixit associatiu o el subs-
tituirà, creant serveis. Des de l’administració, 

s’apunta que des de fa no gaire, semblava bé 
que es parles des de l’administració de salut 
comunitària, serveis socials comunitaris ...però 
a la vegada sembla que apostar per això pot 
suposar una amenaça o un risc. Es important 
fer-ho des de diferents indrets, és important 
que ens preguntem què poden fer també les 
escoles, els centres de salut etc per construir 
comunitat, i que hi hagi més gent que es pugui 
incorporar a aquesta millora social. La capaci-
tat de l’administració té un límit per substituir 
la capacitat de l’associacionisme. 

El debat és si estem formant en participació.

Es posa èmfasi en el barri de la Verneda i la 
Pau. Es parla que el territori és molt ampli, i en 
una societat en que els equipaments són com-
partits, les escoles etc... Posar- hi barreres, 
ratlles, és  una bestiesa. El concepte barri, amb 
alguns espais com aquest és un terme que es 
va difonent, els límits són difusos. Les associ-
acions veïnals van establir fronteres, que li ha 
anat bé i les ha reproduït el poder, s’ha repro-
duït la segregació. En el barri no hi han entitats 
històriques. En els orígens no hi havien serveis, 
equipaments, ...només pisos. Els orígens geo-
gràfics han creat una petita xarxa d’entitats, 
aquestes fan bona feina, sobreviure ja es un 
mèrit, el seu centre d’interès però són elles 
mateixes, però no es diu això en sentit negatiu, 
quan més n’hi haguessin millor. 

Es parla d’una superposició de l’administració 
sobre el territori. Des del territori, l’Antonio, 
parla que lo que interessa és el què hi ha en el 
barri, i no  les polítiques que s’apliquin sobre el 
territori. El que pugui desenvolupar el territori, 
les entitats...no cal que l’administració ho rea-
litzi. Les entitats haurien de comptar amb el su-
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compromesa amb la transformació, fa el que 
pot i encara gràcies. Les associacions de veïns 
no representen els veïns, però tenen experièn-
cia del territori, representen una part del veï-
natge, i serveixen per estimular la convivència. 

Parlant de la diversitat es comenta que les 
persones immigrants poden fer una activitat 
col·lectiva, quan poden, bàsicament dissabtes 
i diumenges, els equipaments de ciutat molts 
cops no donen resposta a aquestes necessi-
tats. Posa com exemple d’un col·lectiu de per-
sones immigrants que estava assajant sota el 
pont del Besòs.  Des de la coordinadora els van 
donar una clau per tal que ho poguessin fer en 
la seva seu, i estaven sorpresos que se’ls do-
nés les claus . Això els ha portat a demanar un 
segon local,  que han aconseguit que el cedis-
sin. Hi han 13 grups actualment, hi ha una auto-
regulació de l’ús de l’espai. L’única obligació és 
que en accions del territori participin. En aquest 
moment es genera el debat què és lo públic? Es 
debat en lo públic o lo institucional. 
Es parla de la  importància que es valori el cost 
de lo públic, en lo comunitari. Una tarima, un 
local municipal, és públic per tant es de tots i la 
gent ha de mantenir-lo en les mateixes condici-
ons en què s’ha cedit. 

També es reconeix, a què hi ha certa por no a 
que l’administració entri en el territori, sinó 
por a quan marxi. Es planteja que s’ha de tre-
ballar la marxa, quan hi han eleccions i canvi 
en l’administració hi ha por a què passarà. Com 
els mandats són de 4 anys, hi ha certa por, cer-

Observacions

en els qüestionaris d’avaluació, es posa èmfasi, a tenir en compte que participin més dones com 
a ponents o moderadores. També es parla d’iniciar sempre amb una roda de presentacions dels 
assistents, per saber des d’on es parla i conèixer qui assisteix. 

ta recança. Per molt compromís que hi hagi el 
temps passa molt ràpid. Acords de ciutat no n’hi 
ha, seria interessant que existissin. Es parla de 
la voluntat que el pla d’infraestructures de la 
Verneda i la Pau, estigués aprovat per una una-
nimitat a l’Ajuntament, així com la prolongació 
de la línia del metro que també seria important 
pel barri. També es parla de qui marca l’agen-
da política? Són els partits? Són els mitjans de 
comunicació? 

Es torna a parlar dels processos participatius, 
i es reforça la idea que aquests s’han d’ade-
quar a les respostes de la ciutadania, i als rit-
mes d’aquesta, sinó correm el risc d’incremen-
tar més el desànim. Un canvi de legislatura no 
hauria de dir “borrón y cuenta nueva”. També 
s’apunta que els processos participatius en 
gent gran, molts cops impliquen un ús de les 
noves tecnologies, que per aquest col·lectiu no 
és gens fàcil, cal tenir en compte els diferents 
perfils. I també es posa èmfasi en l’obligatorie-
tat de fer un retorn, i explicar també allò que ha 
dit la ciutadania que se n’ha fet, no s’explica per 
què la teva proposta no ha estat incorporada, 
no hi ha transparència en aquest sentit. 

Per acabar s’expressa la voluntat de reproduir 
la sessió en altres territoris de la ciutat de Bar-
celona, per part del Consell d’associacions de 
Barcelona. 


