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Presentació

Participen:
• Rubén David Fernández: Moderador. Professor i investigador del departament de
Psicologia Social de la Universitat de Barcelona
• Jesús Garcia i Joseph Amba, Cooperativa Alencop
• Adelaida Morte, Escola d’adults de La Verneda-Sant Martí (Àgora)
• Delia Ccerare i Francisco Hurtado, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
• Hernán María Sampietro i Laura Sicilia, Activament
• Xavier Navarro Vidal, responsable del Projecte VPK, Fundació Marianao
• Anabel Pérez Moruno, dinamitzadora del projecte VPK, Fundació Marianao

La Fundació Marianao explica el projecte Vente 
pa’ka. Aquest projecte neix l’any 2006 per do-
nar resposta a la necessitat d’un oci alternatiu 
a la ciutat de Sant Boi. 

Com a Fundació Marianao volien atraure a les 
persones joves de la ciutat, i decideixen crear 

Té el seu origen en els assentaments de Poble 
Nou, on vivien moltes persones  de la recollida 
de ferralla. Un cop són desallotjades, aquestes 
persones passen a ser ateses pels serveis so-
cials de la ciutat i l’oficina d’assentaments que 
es crea en el mateix Ajuntament. 

L’Ajuntament, al cap del temps, es posa en con-
tacte amb la cooperativa de segon grau Labco-
op, per tal de fer un estudi sobre la viabilitat de 
crear una cooperativa de recollida de ferralla, 
amb població dels assentaments.  

L’objectiu era legalitzar la recollida de ferralla. 
Se selecciona 15 persones per començar la co-
operativa, amb el compromís d’ampliar a 30 
persones en un segon any. 

El projecte ha permès legalitzar les persones, 
tenir contractes laborals, i que amb el sou po-
guessin disposar d’habitatges compartits auto-
gestionats. Segons una de les persones sòcies, 
la vida de les persones que participen en el pro-
jecte ha canviat i s’ha dignificat.

Fundació Marianao - Vente pa’ka

Cooperativa Alencop

Primera ronda d’intervencions

un curs de dinamització, en el qual es demana 
elaborar com a pràctica un projecte en el barri. 
I sorgeix el projecte Vente pa’ka com a alterna-
tiva a l’oci convencional. 

L’any 2007 es realitza la primera edició del pro-
jecte, la clau és que els joves s’impliquin. 

Es demana a les experiències pels seus inicis, per les seves motivacions i a quines necessitats 
dóna resposta la seva entitat. 
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Fa 9 anys que neix la PAH, com a resposta a 
les necessitats sorgides fruit de la bombolla 
immobiliària. Es constitueix la PAH quan la crisi 
explota, acull a les persones que no poden pa-
gar la hipoteca i passen a tenir un deute de per 
vida. Els arriba molta gent que no pot pagar, i 
treballen per donar instruments per tal que les 
persones puguin lluitar per elles mateixes. 

En aquell moment l’enemic eren els bancs, fruit 
de la lluita es van aconseguir lloguers socials i 
dacions en pagament. 

Fa una mica d’història personal, després d’un ingrés per temes de salut mental et preguntes com 
et veus i què esperes del món.

Entitat -En els espais que atenen tenen el mateix prejudici que la societat en general. 

6 persones marxen i funden la seva entitat – comencen 6 i ara són 500 en 18 territoris. A escala 
organitzacional treballen per l’horitzontalitat.

És fruit de la lluita per ocupar un edifici que 
queda buit en el districte, la secció femenina es 
van organitzar per ocupar aquest edifici. El bar-
ri va fer escola i l’escola fa barri. 

És un barri amb moltes reivindicacions, com la 
rambla o el metro.

Actualment hi ha gent amb lloguer social per 
a 3 anys. Ara arriba gent que no pot pagar el 
lloguer. 

El que fem és donar instruments perquè lluitin 
pels seus casos. Amb la llei mordassa s’endu-
reix la situació.

PAH Barcelona

Activament

Escola d’adults de la Verneda-Sant Martí
L’escola és un espai per anar aprendre a llegir 
i escriure però també a participar. És un espai 
del barri pel barri (obren cada dia de la setma-
na) no volem que ningú es quedi sense apren-
dre.
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La Pah comenta que és complicat, intentem que la gent s’impliqui quan el procés era llarg era 
més fàcil, ara que molts casos són per temes de lloguer és més difícil, a vegades venen un cop i 
no tornen. Tenim rols diferents en l’organització, hi ha gent que sap més d’un tema. 
 
És una organització assembleària, els dilluns tenen assessorament col·lectiu, tenen diferents 
comissions de treball, tenen assessors/es legals. Els dimarts tenen coordinació, és un espai més 
intern per veure com s’organitzen com a moviment. 

Tracten temes de gentrificació. “Barcelona no està en venda”. La majoria de persones de la PAH, 
ens movem per sentiments, arribem amb un problema molt gran, i fa molts anys que el tenim, 
escoltes a altres i empatitzes perquè tenim problemes semblants. 

Activament parla de la perversió del terme empoderament, com alguna que es dóna i es treu, 
l’empoderament té a veure amb una pràctica, som un col·lectiu desapoderat. Parla de començar 
com a procés col·lectiu:

• Suport mutu – podem aportar a la resta de persones.
• apoderament
• canvi social 

L’Organització col·lectiva és poderosa per a reivindicar-se com a col·lectiu.

Segona ronda d’intervencions 

Com contribuïu a generar experiències significatives? 

PAH Barcelona

Activament

diuen “yo fui para aprender porque no puedo… 
allí me dicen lo contrario”. Es promou l’ajuda 
entre els membres de l’escola, entre persones 
de diferents edats i procedències. 

En la Fundació Marianao hi ha sis professionals, 
però qui construeix el projecte són els partici-
pants, les activitats són propostes dels joves, 
els joves imparteixen els tallers.

Escola d’adults de la Verneda-Sant Martí
És un espai assembleari, quin futur volem. El 
projecte és de la gent que va a l’escola i som 
nosaltres els que hem de defensar-la i els tèc-
nics ens acompanyen. 

Fundació Marianao - Vente pa’ka
També li donen importància a l’autogestió, que 
organitzin i liderin entitats. 
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La PAH ens organitzem en comissions, cada una 
està formada per 4 o 5 persones i el que par-
len es porta a la comissió de coordinació i, si 
no s’arriba a un acord, es porta a l’assemblea 
gran. Tenen un espai d’ajuda mútua. 

El PIAD de vegades també les ajuda en alguns 
casos. Un dels problemes de la plataforma, és 
que hem de posar unes normes, l’habitatge és 
un dret però un habitatge no només és el sos-
tre, hi ha tumbé suministres. 

Alencop comenta que la forma de cooperativa 
és una fórmula organitzativa  que permet im-
plicar a qui en forma part, però no és un procés 
senzill. La feina per les persones sòcies és l’ac-
tivitat econòmica només. Altres temes interns 
i d’organització, per les persones sòcies no és 
feina, el que és important  per a elles és la re-
collida de ferralla.

L’equip tècnic fa acompanyament, les persones 
sòcies aquests anys han crescut i han anat as-
sumint responsabilitats, però cal anar arribant 
a equilibris entre equip tècnic I persones sòcies. 

Parlen de com abordar el conflicte.  Els preo-
cupa com generar cohesió. Un dels objectius 
diuen és fomentar el suport mutu entre el ma-

teix col·lectiu. Activament comenta que per 
complir aquest objectiu ells han creat grups 
d’ajuda mutua. Hi ha espais com l’assemblea, 
on aquest suport mutuu s’ha de fer transver-
salment. L’organització col·lectiva és lenta i 
complicada, perque hi ha molta diversitat, es 
poden donar moltes diferències d’opinió. Però 
la diversitat és un valor. 

Si hi ha un projecte comú i ens hem de cuidar, 
però de vegades genera tensions, en aquestes 
ocasions han generat un espai específic per po-
sar sobre la taula aquestes tensions de forma 
col·lectiva. També han demanat ajuda a altres 
col·lectius, com per exemple cúrcuma en te-
mes de gènere per treballar com facilitar la 
participació de les dones. 

PAH Barcelona

Cooperativa Alencop

Àgora comenten que com a tot col·lectiu també hi ha conflictes. Quan hi ha conflictes els drets 
humans han d’estar per sobre de tot, i parlar-ho en conjunt. Hi ha comissions on es poden treba-
llar aquests conflictes, també hi ha persones atentes a aquests. 

Escola d’adults de la Verneda-Sant Martí

Han tingut conflictes perquè hi ha persones que 
han ocupat un habitatge de petits propietaris i 
no de bancs o grans propietaris. Quan arriben 
a la PAH, les persones estan molt malament 
però t’ensenyen que el problema no és teu, és 
un problema que ha vingut.
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La Fundació Marianao, comenta que l’equip sempre està format per un noi i una noia. Moltes de 
les persones talleristes són els mateixos joves que participen en altres tallers, quan es crea un 
espai de confiança és més fàcil arribar a ells. 

El perfil de joves és molt divers i de diferents barris, és un espai de socialització. La diversitat 
enriqueix el projecte. El professional s’ha d’adaptar i ser flexible. 

Fundació Marianao - Vente pa’ka

Alencop és un projecte complex, les persones 
sòcies diuen necessitar l’equip tècnic, hi ha un 
aspecte cultural que fa que els costi que un 
company/a tingui més responsabilitats. Per les 
persones sòcies, el treball consisteix a recollir 
la ferralla, la part societària costa que es visibi-
litzi com una feina important. 

Cooperativa Alencop
L’idioma és font de conflictes i mal entesos. Co-
menten que el tema del gènere és un aspecte 
a treballar, l’única noia es va presentar com a 
presidenta i van decidir que no pel fet de ser 
dona. Tenen una comissió de cures que s’ha 
convertit amb la comissió de les sancions, des 
de l’equip tècnic es vol que sigui una comissió 
que vetlli per la bona convivencia, per treballar 
la cura. 

Debat obert

El moderador aporta algunes idees del debat: 

• Treballar el tu pots, mirar la capacitat de l’altre i no el problema.
• Treballar la implicació, el vincle emocional, des de l’emoció. 
• Donar valor a la diversitat i tenir valor d’atendre-la, encaixar-la.
• La comissió de cures com dinàmica de suport, tenir en compte la cura, posar en el centre el 
conflicte.
• Donem resposta a problemes que van més enllà d’un mateix?

Idees que sorgeixen en el debat: 

• A vegades parlem d’apoderament des d’una 
vessant paternalista, tinc poder i te’l dono. El 
que s’apodera ha de ser per què ell vol.

• Els coneixements d’un poden servir als altres. 

• Importància del suport mutu. 

• Què passa quan l’altre no vol rebre ajuda?

• No sempre som capaces de tractar bé a qui 
ens ajuda, possiblement per vivències ante-
riors. 

• La diversitat permet aprendre de l’altre, però 
hi han aspectes com els egos que generen con-
flictes.
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Grup 1 - PAH, Fundació Marianao i Cooperativa Alencop

Treball de grups

La PAH es pregunta si en el cas d’Alencop el conflicte té a veure amb el fet africà, amb un tema 
cultural. No es té clar des del projecte, es considera que el fet de viure i treballar amb les matei-
xes persones pot afavorir que hi hagi més conflictes, a més no sempre s’ha pogut escollir amb 
qui volies viure. 

Des de la PAH exposen que els hi arriben persones d’orígens diferents, per dificultats en el tema 
de l’habitatge, però en el cas dels africans, costa que parlin, que tinguin un paper més actiu. Per 
tal que la gent se senti a gust, organitzen espais informals més enllà de les assemblees, on ba-
llen, fan sopars, etc. Consideren que aquests espais són importants, però en el cas de les perso-
nes d’origen africà costa que hi vagin. 

Es comenta que en els inicis d’Alencop, es va promoure que les persones sòcies ensenyessin 
entre ells espais i recursos que coneixien del districte de Sant Martí, on van començar l’activitat, 
però després en el dia a dia, no solen fer ús d’aquests recursos. Per tant, es considera que pot-
ser no sempre és un tema de desconeixement dels recursos del territori. Es parla que a vegades 
són les mateixes entitats les que no saben com fer-ho, com generar aquesta proximitat. Des de 
la PAH, es comenta que encara hi ha gent que no els coneix, a pesar dels esforços de difusió, de 
participar en diferents espais per donar-se a conèixer.  A vegades també juga la vergonya. A Alen-
cop els passa el mateix, tot i que han treballat molt la difusió, realitzar tallers, participar en fires, 
encara hi ha molta gent que no els coneix., cal seguir treballant la part comunitària. 

També es parla que cal seguir treballant contra l’etiquetatge. Es parla de la por, que la por blo-
queja, i a vegades el fet de no saber que passarà en el projecte porta a desconfiar de l’equip 
tècnic, en el cas de les persones sòcies d’Alencop. És el desconeixement que hi ha per part de 
la ciutadania, que porta a desconfiar d’ells, com és el cas del col·lectiu dels manters. Diomcoop 
està patint el qüestionament d’algun col·lectiu de comerciants. 

A l’última part es van realitzar dos grups per seguir aprofundint en els aspectes que s’havien 
tractat en el debat. 

• Tenir un element comú potent dilueix les dife-
rències.

• Canvi de perspectiva d’usuari a participant, és 
fonamental. Es pregunten si els serveis públics 
estan fent aquests canvis de perspectiva. Hi ha 
qui diu que cal revisar les politiques assistenci-
alistes.

• En l’àmbit sanitari salut mental, es comenta 
que l’assistencialisme es comú. Tot I que es par-
la que a la ciutat coneixen la voluntat de canvi 
per alguns centres prestadors de serveis i de-
manen ajut per fer un procés de transformació.



8 [  e n e r g i e s c o m u n i t a r i e s . b a r c e l o n a  ]

Es parla de la importància de recuperar l’espai públic com espai de convivència. Aquest és l’ob-
jectiu del projecte de Roquetes, Operació solete. 

També es comenta de la importància de partir dels interessos dels veïns i veïnes, veure què espe-
res del teu barri, en què t’implicaries. 

Des de la Fundació Marianao, es comenta que per tal de treballar la cultura participativa, van 
acabar treballant a l’institut. Van poder entrar a les escoles, i fa molt de temps que com a Fun-
dació Marianao tenia un vincle amb els centres educatius. També es comenta que mantenir els 
col·lectius juvenils és complicat. La societat del benestar genera que no cal que transformis, sinó 
tens una formació de participar en moviments socials és difícil que tinguis un paper actiu en la 
millora i transformació de la societat. La clau està en l’educació, s’ha de despertar la curiositat. 
Molts projectes són escoles de militància, de gent que vol fer coses. Des d’Alencop han fet tallers 
i xerrades a les escoles, i el resultat és molt positiu, les persones sòcies es van sorprendre de les 
preguntes que feien els infants i adolescents. 

També es parla del gènere, cada cop hi ha més dones, però el que preocupa és el rol en els pro-
jectes, cal seguir treballant en la igualtat dels rols. Cal treballar la coeducació, tenim estereotips 
molt interioritzats. En el cas de la Fundació Marianao, els tècnics són home i dona, i van fer que 
la noia treballes més les activitats esportives i el noi les culturals, al principi va sorprendre, però 
estan contentes del resultat. Es va voler mostrar, des de la figura tècnica, uns altres valors. Des 
del projecte alencop, es va voler incorporar a noies, però a l’oficina d’assentaments no n’hi havia 
tantes, amb els perfils que es necessitaven i algunes que es van entrevistar, el fet que la incorpo-
ració al projecte passes per incorporar-se a un pis de la cooperativa, era una dificultat per elles 
donat que ja tenien pis i de vegades família. En el segon moment d’incorporació de persones en 
el projecte, es van incorporar dues sòcies, una d’elles amb dues filles. L’experiència ha resultat 
enriquidora, tot i que actualment només segueix una en el projecte.

Grup 2 - Activament i Escola d’Adults La Verneda-Sant Martí

bones. El problema és que moltes vegades no 
se’ls dona aquesta veu. I ho aprecien moltíssim 
quan se’ls dona. 

Els assistents pregunten com incloure diagnòs-
tics tan diversos (exemple esquizofrènia greu) 
en un mateix espai? Costa integrar? No, presi-
dent i vicepresident porten els diagnòstics, 
però amb un procés llarg, la gent arriba a poder 
liderar grups i tindre un paper molt important a 
Activament. Diuen que tenen experiències molt 
positives amb persones que quan arribaren 
tenien problemes molt greus, i a través de la 

Activament comenta que les persones que arri-
ben al col·lectiu venen perquè tenen un interès 
propi (la malaltia). Després s’involucren com a 
socis. També hi ha socis col·laboradors, que no 
tenen malaltia i venen com a voluntaris.

No  hi ha grups de familiars, es fa acompanya-
ment a través dels grups de suport mutu. I els 
familiars no tenen vot.

Àgora comenta que fan un taller amb un cen-
tre psiquiàtric, i la ponent ens conta que quan 
se’ls dona veu, fan intervencions realment molt 
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participació, la desmedicalització... arriben a un 
grau de benestar molt bo, amb una participació 
molt activa. 

Com que no es pregunta el diagnòstic a la gent 
quan arriba a l’organització, perquè la malaltia 
no defineix a la persona, es dilueixen les sem-
blances amb un diagnòstic semblant i les dife-
rències entre persones amb diagnòstics molt 
diferents.

Quina feina es fa sobre l’entorn -la comuni-
tat- de la gent d’activament? Hi ha un equip de 
sensibilització comunitària  que treballa amb 
instituts, professionals sanitaris, escoles, em-
preses... Contacte social com a eina per a tren-
car prejudicis. Un exemple és la Xarxa sense 
gravetat: activitats on participen persones amb 
malaltia mental i persones sense malaltia, on 
no es definix prèviament qui té malaltia i qui no. 
Les activitats no estan enfocades com a tera-
pèutiques, sinó per a activitats lúdiques, neces-
sitats, etc.. és a dir, és una metodologia total-
ment inclusiva.

No és el mateix anar com a entitat que indivi-
dualment a un lloc. Potser individualment no et 
deixen entrar, però com a entitat sí. Per exem-
ple, a visitar a una amiga ingressada a un hos-
pital.

Hi ha el prejudici que les persones malaltes no 
poden participar autònomament, i justament 
aquesta participació els fa millorar considera-
blement la seva situació.

Sobre el tema de gènere, es comenta que en un 
inici hi havia moltes dones, però no participaven 
en la junta directiva i en l’assemblea on es pre-
nen les decisions. Com que hi havia situacions 
on es detectava masclisme i cert assetjament 
(confondre l’acompanyament amb un interès 
sexo-afectiu), es van fer tallers de sensibilit-

zació pels socis. Mai hi ha hagut grups no mix-
tes perquè no ha sigut necessari, diuen que les 
dones han parlat obertament en grups mixtes 
sense cap problema. La raó potser debut a què 
totes les persones del grup han patit violència 
-a l’escola, amb la família..- aleshores és més 
fàcil empatitzar, encara que no s’hagi patit vi-
olència masclista específicament. També, com 
que sempre s’ha tingut tanta cura en les rela-
cions i que totes les persones estiguin a gust, 
això ha repercutit molt favorablement sobre 
aquest tema.

Treball en xarxa, com us relacioneu? Detecteu 
certes sinergies? Per àmbits, incidència: la nos-
tra tasca principal -el que més ens demanen- 
és la sensibilització (formació, desmitificació). 
Quins són els drets que tenen, quines vulnera-
cions de drets pateixen. Una activitat que fan és 
anar a l’hospital de Sant Pau i fan grup de joves.

Des de l’Administració s’està aprenent del mo-
del d’ajuda mútua d’Activament i l’estan impul-
sant. Activament fa formació en l’àmbit comu-
nitari, caps de servei, gestors... el programa és 
de 16h. 

També estan elaborant un manual i materials 
perquè cada persona pugui elaborar el seu pro-
grama de recuperació del benestar, prevenció 
de recaigudes, tenir un pla de crisis (decisions 
prèviament preses per tu que es respecten en 
un moment de crisis).

També col·laboren amb Espai jove, un progra-
ma que es fa als instituts, i elles aporten la part 
de salut mental. 
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Som el 2on país del món en consum de psico-
fàrmacs (després d’EEUU), i molts d’ells es 
recepten en atenció primària. Existeixen molts 
diagnòstics de TDA (sobretot quan els infants 
són d’una ètnia diferent i no estan acostu-
mats a estar 6h a classe parats i callats), als 
quals se’ls medica. Feu alguna intervenció amb 
aquesta gent? 

El manual del qual parlàvem abans -de crear 
un itinerari propi de recuperació- és una inici-
ativa per a treballar des d’un model contrari a 
aquesta tendència a la medicalització. Evident-
ment, també existixen interessos econòmics 
de farmacèutiques, però la seva justificació es 
recolza en el model biomèdic. Però també exis-
tixen altres models que qüestionen aquests di-
agnòstics de trastorn mental (de fet, no hi ha 
cap indicador científicament demostrat pels 
trastorns mentals). 

Es parla sobre diversos casos de sobremedi-
calització, inclòs en casos específicament con-
traindicats (nadons, per exemple). És una pràc-
tica molt extensa i força preocupant.

A cada persona li pot anar bé medicar-se, o no. 
Hi ha gent que per a ella és molt important me-
dicar-se, i assumeixen els efectes secundaris 
d’aquesta (inclús quan són altament invalidants 
per a tindre una vida autònoma/satisfactòria). 
I hi ha altres persones que preferixen no medi-
car-se, i si als 3 anys han de passar una crisi i 
superar-la, preferixen fer-ho així però no pas-
sar els tres anys anteriors sense poder fer una 
vida normal pels medicaments. 

Des d’Activament defensen la seva llibertat de 
decisió de cada persona de medicar-se o no, o 
crear la seva pròpia estratègia, a partir del seu 
aprenentatge personal sobre les diferents ex-
periències que ha tingut al llarg de la seva vida. 
És un model d’autogestió del benestar: saber 
quins recursos tens i on has de dirigir-te, tas-
ques comunitàries centrades en el benestar i 
no en la malaltia (com Xarxa sense gravetat), 
etc.

Pel que fa a la rendibilitat, la inversió psicoso-
cial per a tractar les persones amb trastorns 
mentals és molt més eficient, encara que ens 
volen fer creure el contrari. Perquè s’eviten les 
incapacitacions per a treballar, que són molt 
cares; les medicacions, que són molt cares...

Mentre els models d’atenció siguin tan individu-
alitzats i centrats en la patologia de la persona, 
la situació no canviarà.  Amb aquest enfoca-
ment comunitari del que parlem, treballant des 
d’altres parcel·les de la vida, aconseguirem una 
millor prevenció i un major benestar. 


