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1. LA JORNADA  

La Jornada d’Intercanvi d’Experiències Comunitàries de la XBCNA 
va ser organitzada (el mes d’octubre de 2018) pel Grup de Territori de 
la Xarxa BCN Antirumors per tal de reflexionar sobre el treball comu-
nitari a la ciutat de Barcelona. La seva finalitat va ser aprofundir en 
el treball amb perspectiva intercultural que s’està realitzant a 
Barcelona en clau de barris a través de diferents projectes i ac-
tivitats comunitàries.

Combinant varis formats (des de ponència magistral, a dinàmiques i 
treball en grups) durant la jornada es va reflexionar sobre quines me-
todologies, eines i estratègies es poden emprar a l’hora de crear un 
projecte comunitari amb perspectiva intercultural i que posi especial 
èmfasi en la participació diversa.

Així doncs, les persones participants  van tenir l’oportunitat de passar 
per un circuit d’experiències comunitàries amb perspectiva intercul-
tural de cinc barris diferents de Barcelona, on van poder fer preguntes 
i aportacions als projectes exposats. Les experiències van ser  dina-
mitzades i explicades per les entitats que les van dur a terme creant 

un espai de reflexió i treball proper on poder identificar necessitats i 
pensar reptes de futur. En la secció 3 del document podeu consultar 
el relat de cada experiència. 
La Jornada també va comptar amb la participació de  l’Associació 
Gitana per Promoure la Juventut Kali Zor, que va explicar la seva pro-
posta de mirada intercultural al treball comunitari. 

Finalment la jornada va concloure amb una dinàmica titulada “Al meu 
barri hi participa tothom” on es van distribuir els i les assistents i es 
va proposar una dinàmica amb la qual poguessin començar a organit-
zar de manera conjunta una acció comunitària de participació diver-
sa als diferents territoris on totes les entitats participants treballen.

Amb la voluntat de sistematitzar i recollir les lliçons apreses, es van 
elaborar unes conclusions  a mode de qüestions a plantejar-se i de 
preguntes que han emergit a través del procés de preparació previ i 
posterior a la celebració de les jornades.
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“Una mirada intercultural al treball comunitari” a càrrec de l’ As-
sociació Gitana per Promoure la Joventut Kali Zor.

De la veu de l’associació gitana  Kali Zor vam tenir l’oportunitat de 
conèixer diferents projectes que s’estan realitzant actualment al barri 
de Sant Roc de Badalona. L’equip va destacar  la importància de com 
dirigir-se a la població per a fer una bona avaluació de la realitat del 
barri que permeti crear projectes realment necessaris, on la gent s’hi 
senti involucrada i sobretot que resultin estables en el temps.

Alfonso Amaya, el president de l’Associació va deixar clar que, perquè 
un projecte tingui un impacte real al barri, cal comptar amb el propi 
barri i la comunitat, sinó els recursos que es destinen són en va. En 
aquest sentit, per treballar amb la població gitana, cal tenir una 
perspectiva històrica i estructural, va afegir Anna Martínez, mem-
bre de l’equip de l’associació.

2. PONÈNCIA 4



Circuit d’ experiències comunitàries amb pers-
pectiva intercultural localitzades en cinc barris 
diferents de Barcelona, on els participants van 
tenir l’oportunitat de fer preguntes i aportacions 
als projectes exposats.

3. CIRCUIT 
D’EXPERIÈNCIES 
COMUNITÀRIES
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6 XBCNA3. CIRCUIT D’EXPERIÈNCIES COMUNITÀRIES

Projecte del Secretariat d’Entitats de Sants per millorar l’aprenentatge, 
les actituds i la motivació de l’alumnat amb dificultats.

Iniciat el 2012, actualment hi ha 120 alumnes de procedències diverses. 
A més de rebre formació, l’alumnat de secundària pot realitzar tasques 
de suport als grups de primària i participar des dels seus sabers a acti-
vitats i projectes del territori.

L’experiència es realitza al districte Sants-Montjuïc i Diputació de Barcelona.

Altres agents que participen: equipaments del barri, educadors de carrer, 
CRP, centres educatius, famílies, Taula intercultural, taula de joves.

COM S’APLICA LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL? 

 – Respectant els mons de sentits en el que es mouen i habiten les persones. 

 – Entenent el plurilingüisme com una qüestió que està present a la vida de 
les persones i que ha de ser incorporada en els projectes que es realitzen. 

 – Generant un diàleg que sigui capaç de reconèixer situacions de desigual-
tat i de privilegi que pateixen i viuen determinades col·lectivitats i persones. 

 – Vetllant per un diàleg que no sigui a canvi de l’assimilació cultural, social 
i/o política.

 – Fomentant la participació dels i les joves en d’altres projectes del barri.

 – Promovent el teixir vincles en diferents àmbits fent que totes les per-
sones se sentin convidades a participar sense cap mena de qüestiona-
ment de la seva falta o no de participació.

APRENEM 
COMPARTINT 
Secretariat Entitats SHB + serveis socials
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COMPARTIM
POBLESEC

Projecte que fomenta la interculturalitat, la intergeneracionalitat i la 
transversalitat facilitant la creació i manteniment de vincles relacio-
nals i comunicatius entre les persones usuàries dels diferents pro-
jectes de la Coordinadora d’Entitats de Poble Sec, tot compartint es-
pais, temps i activitats temàtiques centrades en interessos comuns.

COM S’APLICA LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL? 

 — Gran varietat de temes i accions en funció dels interessos dels/les 
participants

 — Incorporació dels/les participants en la planificació d’activitats

 — Facilitant la conciliació amb els horaris de les activitats

 — Prioritat d’activitats que fomentin un diàleg que no sigui a canvi de 
l’assimilació cultural, social i/o política.

Coordinadora d’Entitats del Poblesec 

Els i les participants 

Voluntaris/es
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Productora audiovisual que neix del projecte Ciutat Esperança 
realitzat a Zona Nord amb joves del territori. Aquestes mateixes 
van ser qui van decidir constituir-se com a entitat i treballar de 
manera més autònoma temes socials del seu interès i del seu 
entorn, teixint-se amb altres entitats de la zona i participant de 
la vida als seus barris.

COM S’APLICA LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL? 

 — Es treballa des de la diversitat perquè són un grup divers. Parteix 
des de la naturalitat de les relacions entre els joves i de la realitat 
del territori on viuen persones de diverses nacionalitats i orígens.

 — La importància de generar relats propis, en primera veu i que 
aquest formi part del relat històric de la ciutat, del barri.

 — Apostant per l’autorepresentació com la forma que cada persona 
escull o hauria de poder escollir per parlar i expressar-se dels di-
ferents espais on intervé. De quina manera? En quin llenguatge? 

3. CIRCUIT D’EXPERIÈNCIES COMUNITÀRIES

LA MERI 
PRODUCTIONS 
Antic grup de joves del projecte Ciutat Esperança. — Pla de 
Desenvolupament Comunitari Zona Nord: Acompanyament 
en les accions comunitàries. — El Parlante: assessorament 
en temes audiovisuals i d’associacionisme. — PES Cruïlla 
Salesians Sant Jordi. — Casal de Barri Torre Baró i Centre 
Cívic Zona Nord.
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PARLEM DE 
SALUT
Tot Raval 

Personal Sanitari del CAP Drassanes

Comissió de Salut Comunitària del Raval

Associacions socioculturals del barri 

3. CIRCUIT D’EXPERIÈNCIES COMUNITÀRIES

Projecte que promou la salut i les relacions de confiança entre perso-
nes culturalment diverses, professionals sanitaris i els recursos del 
barri, a partir d’espais de diàleg que permetin un intercanvi i un co-
neixement mutu en temes relacionats amb la salut i d’interès comú.

COM S’APLICA LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL? 

 — Apostar per l’autorepresentació entenent que és la forma en la 
que cada persona escull o hauria de poder escollir per parlar i 
expressar-se en els diferents espais on intervé: de quina manera 
ho vol fer? En qin moment? 

 — Participació de les associacions culturalment diverses en la 
construcció del projecte.

 — Treballant la igualtat de drets i oportunitats dels usuaris dels ser-
veis sanitaris del barri.

 — Facilitant la participació en el projecte tenint en compte la con-
ciliació familiar i laboral.

 — Ús de llenguatge senzill, servei de traducció i mediació (a través 
de referents culturals) i ús d’eines visuals per la comunicació.

 — Construint una mirada de la salut compartida amb els professio-
nals sanitaris.
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SETMANA 
PER LA 
CONVIVÈNCIA
Coordinadora de Trinitat Vella 

Associació de Veïns/es 

Entitats i serveis del barri

3. CIRCUIT D’EXPERIÈNCIES COMUNITÀRIES

Des del 2008, la Coordinadora de Trinitat Vella, juntament amb les 
diferents entitats i associacions no formals del barri, organitza una 
setmana en la qual es visibilitza i es reconeix la diversitat cultu-
ral del territori. Es tracta d’una iniciativa veïnal autogestionada que 
busca posar en valor els espais estigmatitzats del barri, canviar el 
relat sobre el barri així com fomentar la interculturalitat entre els 
veïns i veïnes.

COM S’APLICA LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL? 

 — Comptar amb entitats diverses.

 — Vinculació amb la Formació Antirumors.

 — Ús d’activitats del catàleg antirumors.

 — Deixar espai a les propostes dels i les participants des de la na-
turalitat.

 — Apostar per un diàleg que sigui capaç de reconèixer les situa-
cions de desigualtat i privilegi que pateixen i viuen determinades 
col·lectivitats o persones tenint en compte els diferents eixos de 
discriminació. 



En aquesta secció de les jornades es va demanar a les persones par-
ticipants que es dividissin en grups segons el territori on treballava la 
seva entitat i se’ls hi va plantejar la següent pregunta:

Cal organitzar una activitat al vostre territori on hi assisteixin 
tots i cadascun dels veïns i veïnes del barri. Com ho faríeu?

Amb els elements que van anar sortint per l’organització d’aquesta 
activitat, i amb la guia d’una dinamitzadora, les persones participants 
van completar un puzle per reflexionar sobre la participació diversa 
en el seu territori.
 

L’objectiu va ser, identificar els tipus de participació que es realitzen al 
territori i veure si aquestes conflueixen o no amb els projectes i espais 
de participació impulsats per les persones participants a la dinàmica. 
Un cop fet aquest anàlisi, es van pensar estratègies de col·laboració 
que permetin fomentar la participació diversa en els diferents projec-
tes que s’estiguin realitzant al territori.
A tall d’exemple de participació diversa es narra la  dinàmica de la 
setmana de la Convivència de la Trinitat Vella (d’ara en endavant la 
SC de la TV) que va ser dinamitzada pel Servei d’Intervenció per la 
convivència a l’Espai Públic St.Andreu (SIEP)  i el servei d’intercultu-
ralitat de Sant Andreu. 

4. DINÀMICA “AL MEU 
BARRI HI PARTICIPA 
TOTHOM” 
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QUI L’IMPULSA

COMPTAR AMB LA PRESÈNCIA DELS DIFERENTS ACTORS I 
RECOLLIR LES SEVES NECESSITATS I APORTACIONS

Identificació de referents: A la SC de la TV, es compta amb els re-
ferents de les diferents entitats, serveis i col·lectiu tenint en comp-
te la diversitat del barri per mobilitzar als diferents actors. Un gran 
valor que té aquest projecte és que participen persones de totes 
les edats i d’orígens diversos. No obstant, segueix sent un repte de 
futur a assolir el fet que participin més grups informals, seguint el 
principi de la interculturalitat de respectar i entendre els canals 
d’enunciació i autorepresentació propis de persones migrants i ra-
cialitzades.  Un altre repte de futur és que hi hagi  encara més par-
ticipació diversa i incloure la perspectiva i referents LGTBI.

TREBALLAR AMB EL TEIXIT ASSOCIATIU JA EXISTENT

Projecte impulsat des de les entitats: A la SC de la TV, tot i que par-
ticipen també serveis i veïnatge a títol individual, i compten amb el 
suport de l’ajuntament, el projecte neix i s’organitza des de les en-
titats del barri. N’hi ha algunes que tenen més protagonisme com 
a impulsores, però es compta amb tota la xarxa d’entitats. 

COMPTAR AMB LA COL·LABORACIÓ DE LES INSTITUCIONS 

Suport de l’Ajuntament en la part logística: La SC de la TV, malgrat 
ser un projecte pràcticament autogestionat, compta amb el su-
port logístic de l’ajuntament en coses com l’escenari o les cadires. 
I una petita subvenció que a vegades no s’utilitza per al projecte 
en si, però sí per ajudar a algun veí o veïna que ho necessiti. En 
aquest sentit, part de l’èxit del projecte rau en que es mantingui  el 
seu caràcter veïnal. En primer lloc degut a que quan la institució 
intervé també posa condicionants de com han de ser les coses i 
els termes. I en segon lloc, perquè el projecte es basa en tenir una 
xarxa d’ajuda mútua forta i sòlida i en compartir recursos. Això fa 
comunitat i desenvolupa la solidaritat al barri.

4. DINÀMICA “AL MEU BARRI HI PARTICIPA TOTHOM” 
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ELABORACIÓ I ORGANITZACIÓ

CONÈIXER BÉ EL TERRITORI

Habitant al territori:  A la SC de la TV, degut a que l’organització 
parteix dels veïns i veïnes, hi ha un gran coneixement del barri. 
Més enllà, s’organitza des de la base i de manera transversal i, per 
tant, coneixent perfectament les seves necessitats, quins agents 
hi ha al territori, com funcionen les relacions i quines conseqüèn-
cies tenen determinades decisions. En aquest sentit cal entendre 
el sentiment de pertinença no com un tot estàtic i inamovible sinó 
com una qüestió subjectiva, que canvia segons el context social, 
polític i cultural de les persones d’una comunitat. Per tant cal en-
tendre-ho com una forma d’autorepresentació. 

IDENTIFICAR INTERESSOS COMUNS I OBJECTIUS CON-
SENSUATS 

De la queixa i la lluita, al reconeixement i la posada en valor: La 
SC de la TV neix arran de la necessitat comuna de dotar el barri 
d’una mirada positiva després d’un intens procés de lluita veïnal, 
en aquest cas, per acabar amb la venda de droga i la degradació 
generada a partir d’aquesta activitat, que havia deixat una imatge 
del territori molt estigmatitzada cap al mateix barri, i sobretot, cap 

a l’exterior. Actualment és un espai on expressar l’orgull de barri, 
desenvolupar la solidaritat, fomentar les relacions positives, re-
conèixer les bones pràctiques i, com no, celebrar la vida, tot tenint 
en compte la diversitat cultural i altres diversitats com la identitat 
de gènere o la sexual. Per altra banda, la festa i l’oci sempre són 
elements unificadors al barri de la Trinitat Vella. Els objectius de 
cada any són consensuats en les reunions preparatòries.

SER FLEXIBLE PER ADAPTAR-SE A LES NECESSITATS i les 
propostes que puguin anar sortint i generar espais de confiança 
on poder fer aportacions i que totes tinguin el mateix valor, així 
com, facilitar la gestió de possibles conflictes. 

Flexibilitat i confiança: A la SC de la TV, això està molt integrat i es 
deixa espai a totes les propostes que arriben, des de la naturalitat. A 
més, el caràcter i la predisposició de la gent de les entitats organit-
zadores, és acollidor. Sí que caldria aprofundir en analitzar i reflexio-
nar si l’espai de confiança se sent com a tal per tothom. O si encara 
hi ha alguna barrera invisible que fa que no tota la gent ho percebi 
d’aquesta manera. Tenint en compte les persones que sempre par-
ticipen, cal tenir en compte quines veus son les més escoltades, o 
quines son les possibles situacions que poden generar incomoditat.  

4. DINÀMICA “AL MEU BARRI HI PARTICIPA TOTHOM” 



14 XBCNA

ELABORACIÓ I ORGANITZACIÓ

És veritat que en algunes ocasions apareixen dificultats en la reso-
lució de conflictes, que sorgeixen de la interacció d’una gran diver-
sitat de visions. Tanmateix, la manera com es resolen els conflictes 
seria un bon indicador per determinar si la interacció es dona en 
condicions d’horitzontalitat, i de quina manera. 

TENIR EN COMPTE I DONAR VALOR A TOTS ELS NIVELLS DE 
PARTICIPACIÓ. També comprenent que hi hagi gent que no vulgui 
o pugui participar. 

És recomanable: coorganitzar les trobades amb els participants 
(horaris, dates i temes), establir una periodicitat, limitar el nombre 
de reunions i buscar alternatives de comunicació, definir rols i tre-
ballar en xarxa.

Limitar nombre de reunions i gestió més immediata per WhatsApp: A 
la SC de la TV es fa això, i així es facilita que la gent amb poc temps 
pugui participar i s’evita sobrecarregar a les persones que hi parti-
cipen. Les convocatòries a les reunions es fan de manera oberta a 
través d’un grup de WhatsApp que hi ha per tractar temes de convi-
vència al barri, i qualsevol veí o veïna, entitat o servei que vulgui, pot 
estar en aquest grup. 

Exemple de participació, de coorganitzar les trobades (horaris, dates 
i temes), establir una periodicitat, definir rols i treballar en xarxa. 

4. DINÀMICA “AL MEU BARRI HI PARTICIPA TOTHOM” 
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DIFUSIÓ

AVALUACIÓ

Fer servir estratègies per arribar a la gent que no està exposada 
als canals més convencionals, com ara:

La difusió boca-orella en persona i a través de referents:  A la SC 
de la TV, funciona molt bé que la mateixa gent del barri sigui l’alta-
veu que permet arribar a la gent que no utilitza els canals tradicio-
nals, gràcies al vincle i a les relacions que es construeixen en el dia 
a dia. Aquest procés es facilita en aquest cas, perquè el projecte 
ja s’organitza des de la mateixa comunitat i la xarxa de relacions 
és bastant àmplia.

Per tal d’anar millorant els projectes, és necessari fer una revisió 
continua, recollir informació durant el procés, utilitzar eines me-
todològiques que permetin facilitar l’avaluació i realitzar una ava-
luació conjunta al finalitzar el procés i els projectes. Per això es 
proposa : 

Avaluació anual:  A la SC de la TV, al final del dicle, es fa una ava-
luació conjunta amb tots els agents implicats que ha de permetre 
reformular el projecte, posant la mirada en l’autocrítica. Així doncs 
es realitza una avaluació invitant a les entitats participants en el 
procés a una reunió per avaluar el cicle i pensar les principals lí-
nies de l’any vinent.

4. DINÀMICA “AL MEU BARRI HI PARTICIPA TOTHOM” 



La Jornada d’Intercanvi d’Experiències Comunitàries de la XBCNA 
va servir no només per evidenciar el procés que s’està realitzant a 
Barcelona a nivell comunitari, sinó també per ajudar-nos a posar so-
bre la taula els aspectes que cal millorar, des del treball en xarxa, amb 
visió de context i en clau de procés, que ens permeti així compartir 
i ampliar la mirada i les accions al territori.

En aquesta línia els processos iniciats prèviament, durant i un cop fi-
nalitzada  la Jornada han servit per mostrar les limitacions actuals en 
els projectes que es  duen a terme en la seva dimensió de participació 
diversa (si aquesta s’està assolint, i de quina manera). 

Així doncs, el procés realitzat arran de les Jornades, el circuit d’ex-
periències, i les dinàmiques, evidencien la necessitat de repensar de 
forma estructural i profunda de quina forma s’estan duent a terme els 
projectes, en quins graus de participació, quines veus s’escolten més 
i menys, qui està present en la presa de decisions, en els espais de 
participació, i si això s’està donant en condicions d’horitzontalitat.

 Després d’aquest procés de reflexió i anàlisi, les conclusions a punten 
a repensar  quines metodologies, eines, estratègies i preguntes són 
importants i cal tenir en compte a l’hora de crear un projecte comu-
nitari amb perspectiva intercultural  que aposti de forma clara per la 
participació diversa, seguint els principis d’equitat i no discriminació 
i amb la capacitat de sostenir un diàleg intercultural crític  en el marc 
de la interculturalitat.

5. CONCLUSIONS 16
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RECOMANACIONS A TENIR EN COMPTE

5. CONCLUSIONS

• Obrir la mirada, a estar atents a altres demandes 
que no són les de les entitats de sempre.• Reconèixer els espais i canals propis d’enunciació i 

autorepresentació 
• Reconèixer i obrir espais no reglamentaris, no 

formals, i que aquests siguin vàlids. 
• Abans de realitzar un projecte de barri realitzar una 

dinàmica de reconeixement dels propis privilegis. 

• Si s’estan creant espais de participació on hi ha comunitats que no estan tenint accés als espais del barri. 
• En quins dies i en quines franges horàries s’organitzen les coses? 
• En quins idiomes? 
• Quines festivitats es celebren, quines agafen una posició de centre, quines estan invisibilitzades, infra representades? 
• Qui participa en els espais de presa de decisió? 
• Tenir en compte les relacions de poder i com operen a escala local 
• Qui decideix en quins espais val la pena participar? En quins termes? 

• Check-List d’Interseccionalitat per veure com imple-
mentar projectes interseccionals. Es considera vàlid 
per fer-te preguntes. 

RECONÈIXER 

TENIR EN COMPTE  

ADAPTAR-NOS

VISIBILITZAR
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 • Moltes vegades la participació es mira des del punt de privilegi. La crida a participar 
qui la fa, a qui va dirigida, i en quins espais? I com?

 • A l’hora de fer les demandes, quins canals es validen i quins no a l’hora de donar pes 
i prioritat a la demanda. 

 • Donar espai a l’autoreflexió, l’autoanàlisi, l’autocrítica i una presa de consciència a 
l’hora de realitzar els projecte. Tenir en compte el lloc d’enunciació, d’es don parlo. 

AUTOAVALUAR 

 • Assegurar igualtat d’oportunitats i drets 
 • Fomentar la participació en projectes del barri 
 • Cal potenciar la diversitat en l’equip de professional 

i voluntariat 
 • Afavorir l’equitat i ampliar espais de participació a 

les famílies

 • Sortir de la lògica  del “convidar a que participis” 
sinó co-organitzar conjuntament. 

 • Treball de processos, en comptes de la lògica del 
projecte puntual i aïllat. 

 • Deixar de culpabilitzar a qui no participa, perquè no 
en coneixem els motius, veure el perquè, i intentar 
fer treball de fons. Treball de doble via. 

COMPRENDRE

APLICAR

 • Teixir xarxa, aprofitar les 
activitats alienes 

FER XARXA 



19 XBCNA

Organitza
Grup de Territori de la XBCNA

Fundació Tot Raval

Oficina per la No Discriminació

PDC Apropem-nos

PDC La Marina

PDC Poble Sec

PDC Sagrada Familia

PDC Zona Nord

Coordinadora d’entitats del Poble-sec

Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i La Bordeta

Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu

Servei de Convivència i Interculturalitat 
d’Horta-Guinardó

SIEP Sant Andreu - Fundació Pere Tarrés


