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L’objectiu d’aquest document és analitzar 
algunes accions específiques que en relació 
amb la diversitat cultural s’estan duent a ter-
me per part dels plans de desenvolupament 
comunitari que hi ha actualment en marxa 
a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, 
aquesta iniciativa sorgeix en un determinat 
context que és convenient explicitar.

Per una banda, l’Ajuntament de Barcelona 
és el promotor del projecte Eumed-Cities. 
Un projecte transnacional per a la bona go-
vernança local finançat per la Unió Europea 
que s’està duent a terme al llarg dels anys 
2010 i 2011. Entre els seus socis, trobem 
administracions locals, universitats i associa-
cions de quatre ciutats mediterrànies: Barce-
lona, Fes i Tànger del Marroc, i Ghobayré del 
Líban. L’objectiu del projecte és avançar en 
la definició d’un model de Pla de desenvolu-
pament comunitari aplicable a les diferents 
realitats participants, unes realitats molt di-
ferents tant socialment com culturalment. En 
aquest sentit, des de l’Ajuntament de Barce-
lona es va considerar que era un bon moment 
per aprofundir en el nou context de diversitat 
cultural que s’ha generat a la ciutat de Bar-
celona en els darreres anys, així com en les 
accions específiques que s’han impulsat des 
dels plans de desenvolupament comunitari 
en relació amb aquest tema.

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona 
té establert amb l’Institut de Govern i Po-
lítiques Públiques (IGOP), que també par-
ticipa en l’esmentat projecte transnacional, 
un conveni de col·laboració que en els da-
rrers tres anys ha permès tirar endavant tot 
un seguit d’iniciatives en l’àmbit de l’acció 
comunitària a la ciutat: l’edició de la Guia 
operativa d’acció comunitària i de la Guia de 

xarxes d’intercanvi solidari l’any 2009, així 
com l’edició d’estudis específics en relació 
amb els plans de desenvolupament comuni-
tari i de les accions comunitàries de serveis 
socials i de l’informe Plans, projectes i ac-
cions comunitàries l’any 2010. Prosseguint 
amb aquesta línia, es va considerar adient 
impulsar la realització del present estudi per 
part de l’IGOP al llarg de l’any 2011.

Finalment, és obvi que, donada la seva orien-
tació de tipus transversal, els plans de desen-
volupament comunitari acostumen a adreçar 
les seves accions al conjunt de la població, 
inclosa la població nouvinguda. Ara bé, do-
nada la profunda transformació experimen-
tada a la ciutat de Barcelona en els darrers 
anys, a més d’aquestes accions genèriques, 
diversos plans de desenvolupament comuni-
tari han cregut necessari impulsar determi-
nades accions específiques en relació amb 
la diversitat cultural. Intentar aprofundir en 
aquest tipus d’accions és l’objectiu d’aquest 
document, que s’estructura en cinc apartats:

• Un primer apartat de tipus introductori.
• Un segon apartat on s’explica la metodo-

logia emprada.
• Un tercer apartat que contextualit-

za l’evolució dels PDC i de la població 
d’origen divers a Barcelona.

• Un quart apartat, on es realitza una pri-
mera anàlisi de la informació recollida.

• Finalment, un cinquè apartat de conclu-
sions generals.

Desitgem que aquest document sigui 
d’utilitat per a totes aquelles persones i en-
titats que desenvolupen iniciatives relacio-
nades amb la diversitat cultural a la ciutat 
de Barcelona.

Presentació
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introducció

La complexitat i els canvis constants en les 
nostres ciutats i en la nostra societat és un 
fet constatat. La necessitat d’involucrar les 
persones d’aquests territoris, a partir de la 
seva dinàmica quotidiana i del seu potencial 
associatiu i individual ha passat a convertir-
se en una estratègia i una aposta de deter-
minades polítiques públiques per fer front a 
aquests canvis.

Els Plans de Desenvolupament Comunitari 
(PDC) són una aposta des d’aquesta voluntat 

d’integració i generació de sinergies amb els 
habitants, els grups organitzats i els serveis pú-
blics dels territoris més propers a aquests can-
vis, els barris.

L’experiència dels plans comunitaris a la ciu-
tat de Barcelona, la podem remuntar a l’any 
19961, encara que no serà fins a l’any 2005 
que aquests no assoliran la condició de plans 
de desenvolupament comunitari finançats a 
parts iguals per la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona.

figura 1. Els plans de desenvolupament comunitari a la ciutat de Barcelona. Any 2010.
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D’altra banda, l’any 2005 es va aprovar el Marc 
municipal per a l’acció comunitària, que defi-
neix els PDC com “un procés públic, amb una 
forta dimensió en el terreny educatiu i dels va-
lors, que a partir d’una visió global persegueix 
un ventall de transformacions i millores d’un 
territori, amb la finalitat d’augmentar la qua-
litat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. 
Un procés on la participació esdevé l’estratègia 
i l’element metodològic bàsic per aconseguir 
els seus objectius”.

Els elements clau d’aquesta definició: “procés 
públic”, “dimensió educativa”, “visió global”, 
“territori”, “participació”, ja en els moments 
inicials dels PDC, plantejaven reptes metodolò-
gics per tal d’assolir-los:

•  Com aconseguir que aquests plans siguin 
realment processos públics? És a dir, com 
fer que integrin de manera transparent les 
preocupacions col·lectives de les persones 
d’un territori?

•  Com aconseguir que aquests plans siguin 
transformadors de les persones, cap a 
l’interès per la millora del bé comú i de les 
accions i serveis que s’impulsen al territori?

•  Com generar una identitat i una voluntat 
col·lectives que facilitin la participació o 
que aconsegueixin la participació de les 
persones d’un barri, independentment de la 
seva formació, trajectòria associativa, inte-
ressos i inquietuds personals, etc.?

Aquestes preguntes, igual que la definició dels 
plans de desenvolupament comunitari, són en-
cara vigents, fins i tot podem dir que resten 

gairebé inamovibles, i que les respostes s’estan 
construint encara des de la pràctica quotidiana 
dels plans de desenvolupament comunitari.

Les preguntes no han canviat, però el que sí 
que ha canviat han estat els barris de la nos-
tra ciutat. En aquests darrers anys, la seva 
configuració física i urbanística, així com la 
seva configuració humana, ha generat una 
transformació de la seva població. Avui po-
dem parlar de veritables barris globals, amb 
població de multitud de latituds del món, 
amb innumerables tradicions i cultures, amb 
múltiples inquietuds i sensibilitats que, sen-
se cap dubte, estan generant nous reptes, 
des de la perspectiva de la convivència, la 
cohesió i la igualtat de drets i deures. És des 
d’aquests nous reptes que hem de repen-
sar les estratègies i les formes de fer de les 
accions comunitàries, així com dels projec-
tes que se centren en les persones per tal 
d’impulsar una participació activa que pugui 
ser motor de la millora de la qualitat de vida 
dels barris. Aquest seria el cas dels plans de 
desenvolupament comunitari (PDC).

El present document, elaborat per l’IGOP 
(Institut de Govern i Polítiques Públiques 
de la UAB) té com a objectiu fer una anàli-
si de l’abordament que estan fent els PDC 
d’aquesta nova realitat social a la ciutat.

Per assolir aquest objectiu hem fet una aproxi-
mació als 16 PDC de la ciutat i, d’aquests, 
ens hem centrat en els 8 que tenen entre les 
seves accions i els seus objectius prioritaris 
l’abordament d’aquesta diversitat cultural i 
d’origen.

referències
1 Al voltant de l’any 1996 s’iniciaren gairebé de manera paral·lela el plans comunitaris de Trinitat Nova i del Casc Antic (PICA). El 
primer, sota lideratge veïnal, amb la voluntat d’iniciar un procés comunitari que involucrés els habitants del barri en el disseny del 
barri que s’havia de remodelar. El segon, impulsat des d’un espai de coordinació amb lideratge fort d’entitats gestores de projectes 
i serveis, i amb una dimensió tècnica i de gestió de projectes amb major protagonisme que la participació veïnal.
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2. Metodologia

La metodologia de treball per a l’anàlisi de 
l’abordatge de la diversitat cultural des dels 
plans de desenvolupament comunitari (PDC) 
s’ha fonamentat en dos procediments. Per 
una banda, en la recollida d’informació siste-
matitzada pels propis PDC a partir d’una fitxa 
d’informació on apareixen els elements clau 
en relació amb aquest tema2 i, per una altra, 
en la realització d’un treball de camp amb 
els PDC del Poble-sec i de les Roquetes amb 
una posterior sessió de treball conjunt amb 
els tècnics comunitaris dels PDC de la ciutat.

En relació amb les fitxes, van ser complimenta-
des per l’IGOP juntament amb els tècnics co-
munitaris dels PDC, essent recollides 16 fitxes 
que corresponen als 16 PDC que estaven en 
actiu l’any 2010 a la ciutat de Barcelona.

De les fitxes complimentades, s’ha realitzat 
l’anàlisi de les 8 experiències que van expli-
citar tenir, entre els seus objectius més prio-
ritaris i/o entre els eixos vertebradors de les 
seves accions, l’abordament de la diversitat 
cultural.

referències
2 Podeu veure el model de fitxa al document Diversitat cultural i Plans de Desenvolupament Comunitari. Recull de fitxes 2010, al 
web de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

Districte PDC Abordatge de la diversitat com un 
objectiu específic de les accions

Ciutat Vella
Barceloneta No

Casc Antic No

Eixample Sagrada Família Sí

Sants-Montjuïc Poble-sec Sí

Les Corts Les Corts No

Sarrià-Sant Gervasi Mans i Temps No

Gràcia La Salut No

Horta-Guinardó Carmel Amunt Sí

Nou Barris

Ciutat Meridiana Sí

Roquetes Sí

Trinitat Nova No

Verdun Sí

Sant Andreu
Baró de Viver No

Navas No

Sant Martí
Apropem-nos (Poblenou) Sí

Besòs-Maresme Sí

font: Elaboració pròpia.

taula 1. Els PDC i l’abordatge de la diversitat cultural.
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Les informacions recollides a la fitxa feien 
referència al desenvolupament dels PDC al 
llarg del 2010 i ordenaven la informació a 
partir dels següents ítems:

identificació i ubicació.

Recull de les dades de contacte, l’àmbit terri-
torial de l’acció, any d’inici de l’experiència i 
l’entitat gestora del PDC.

Contextualització del Pla de desenvolupa-
ment comunitari.

Breu explicació dels seus orígens i moment 
actual del PDC.

relació d’entitats i/o serveis participants.

Recull dels actors implicats en els diferents 
espais de participació del PDC.

relació de projectes o accions del PDC (el 
2010).

Breu recull de les accions i/o projectes que 
s’estan portant a terme en el marc del PDC, amb 
una classificació que ens permeti dimensionar 
l’abordament de la diversitat de la població:

a)  Accions i/o projectes genèrics: adreçats a 
la població en general.

b)  Accions i/o projectes adreçats a la pobla-
ció nouvinguda: entenent que aquesta po-
blació és la beneficiària o destinatària de 
l’acció.

c)  Accions i/o projectes amb un enfocament 
intercultural: entenent que necessàriament 
hi participa la població autòctona i nouvin-
guda, plantejant l’intercanvi i/o el treball 
conjunt entre aquesta població de manera 
intencionada.

Algunes experiències i projectes previs en 
l’abordatge de la diversitat (anteriors al 
2010).

Recull d’accions i projectes previs al 2010 
que ja no s’estiguin portant a terme i que tin-
guessin com a plantejament l’abordatge de la 
diversitat en el marc del PDC.

Estratègies utilitzades per abordar la diversi-
tat cultural.

Recull de les estratègies utilitzades per abordar 
la diversitat cultural en dues òptiques:

-  Des d’una òptica transversal: inherent a la 
forma de fer del PDC i, per tant, incorpo-
rada a tota acció que es desenvolupa en el 
marc del PDC.

-  Des d’una òptica de projectes en concret: 
inherent a alguna acció o projecte concret 
que s’està desenvolupant en el marc del 
PDC.

Projecte significatiu que estigui abordant la 
diversitat cultural.

Explicació d’un projecte actual que estigui 
abordant la diversitat cultural a partir dels 
seus objectius, metodologia de treball, ac-
cions desenvolupades i resultats aconseguits.

Principals dificultats per abordar la diversitat 
cultural des del PDC.

Recull de les principals dificultats.

Principals oportunitats per abordar la diversi-
tat cultural des del PDC.

Recull de les principals oportunitats.

Aprenentatges en les experiències desenvo-
lupades des del PDC.

Recull dels principals aprenentatges que ens 
poden ser útils per a les accions actuals i 
futures.

reptes de futur per a l’abordatge de la diver-
sitat cultural.

Recull dels principals reptes.

A partir de cadascun d’aquests ítems ha es-
tat realitzada una anàlisi en l’àmbit dels PDC 
de la ciutat de Barcelona, que presentem al 
capítol 4 del present document.

Aquesta anàlisi s’ha contrastat i complemen-
tat amb les informacions recollides a la ses-
sió de treball del 9 de febrer en el marc del 
seminari Diversitat Cultural i Plans Comuni-
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taris, on es va presentar el treball de camp 
realitzat als barris del Poble-sec i de les Ro-
quetes en relació amb aquest tema.

Aquesta jornada3, en la qual van participar 
tècniques i tècnics de 9 plans comunitaris de 
la ciutat, tenia com a objectiu donar a conèi-
xer els resultats de l’estudi de camp realitzat 
per l’IGOP en relació amb les estratègies uti-
litzades pels PDC per abordar el tema en el 
marc del projecte europeu EUMED CITIES4. 
Al mateix temps la trobada es convertia en un 
espai de validació i aprofundiment dels resul-
tats en base a tres preguntes clau sobre tal i 
com estan pensats els plans comunitaris, les 
seves formes de fer i organitzar-se:

•  Són afavoridors per incorporar aquesta di-
versitat? Per què?

•  Què estem fent que considerem que sí 
que afavoreix la incorporació d’aquesta 
diversitat?

•  Què necessitaríem o podríem fer per tal 
d’incorporar aquesta participació de la di-
versitat?

Per tant, les conclusions finals que es recu-
llen en el darrer apartat d’aquest document, 
han estat elaborades a partir del contrast amb 
aquestes informacions complementàries i de 
la informació que ens ha aportat l’esmentat 
treball de camp.

referències
3 Podeu accedir al programa de la jornada a: http://igop.uab.cat/index.php?module=gc&tid=3&pid=211&filter=category:eq:6&page=2

4 Eumed-CIUDAD és un projecte transnacional per a la bona governança local finançat per la Unió Europea. Entre els seus socis, 
hi trobem administracions locals, universitats i associacions de quatre ciutats mediterrànies: Barcelona, Fes i Tànger del Marroc, i 
Ghobayré del Líban. L’objectiu del projecte és avançar en la definició d’un model de Pla de desenvolupament comunitari aplicable 
a les diferents realitats participants.
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referències
5 Dades recollides el dia 1 de gener mitjançant l’anàlisi de diferents anys del Padró de Població de l’Ajuntament de Barcelona.

6 Els anys 2004 i 2007 es van registrar unes pèrdues de població resident de 4.192 i 10.492 persones, respectivament.

3. Evolució dels PDC i de la població a BCn

En les següents línies presentem l’evolució 
de la població de Barcelona per tal de vi-
sualitzar el nou escenari de la diversitat dels 
residents a la ciutat i relacionar-ho amb la 
implantació dels plans de desenvolupament 
comunitari (PDC).

Per tal de fer la present anàlisi hem determi-
nat dues dates comparatives de referència. 
Com a data inicial, l’any 1996, any en què 
s’inicien els plans comunitaris a la ciutat en 
un format similar a l’actual i, com a data ac-
tual, l’any 2010, que és l’any del qual podem 
obtenir dades més fiables i sobre el qual s’ha 
recollit la informació dels PDC de la ciutat a 
través de les fitxes.

El present capítol, per tant, s’articula en el 
diàleg generat entre l’anàlisi de l’evolució de 
la població a la ciutat de Barcelona i l’anàlisi 
dels processos socials que s’han generat en 
els barris on s’han impulsat PDC.

A inicis de l’any 2010 la ciutat de Barcelona 
arribava a una població total de 1.619.337 
habitants5 . En termes generals, en els da-
rrers deu anys la ciutat ha experimentat un 
increment de la població resident6. Durant el 
període 2000-2010, Barcelona ha guanyat 
un total de 123.071 habitants, essent l’any 
2008 quan es va registrar un major nombre 
de població: 1.615.908 habitants.

Aquest fet ha determinat canvis en la confi-
guració de les relacions de la població al te-
rritori, a l’igual que ho va fer la immigració a 
Barcelona als 50 i 60 del segle passat, quan 
l’arribada de treballadors d’altres territoris de 
l’Estat va fer que, en poc més de vint anys, 
la població resident de la ciutat augmentés 
en pràcticament mig milió de persones. L’any 
1980, després del fort increment de població 
registrat durant anys anteriors, la ciutat asso-
lia un total de 1.752.627 habitants.

Gràfica 1. Evolució de la població a la ciutat de Barcelona (1950-2010).

font: Elaboració pròpia a partir de l’INE i les dades del Padró de l’Ajuntament de Barcelona.
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Els impactes al llarg dels anys d’aquest crei-
xement de la ciutat van ser clars, i encara 
que responen a fenòmens més complexos 
que els que abordarem en aquest document, 
presentem una simplificació que ens ajudi a 
la comprensió del fenomen.

En termes urbans, les parts no urbanitzades 
de la ciutat foren colonitzades donant peu, 
inicialment, a barris d’autoconstrucció, i a 
polígons de baixa qualitat de l’habitatge en 
un segon moment, com va ser el cas de Nou 
Barris, amb aquests dos formats.

En termes socials i d’autoorganització de 
la població, les mancances de serveis i 
d’infraestructures foren, als anys inicials, mo-
tor del treball col·lectiu i de la cohesió dels 
nous residents, com va ser el cas, per exem-
ple, de la construcció els diumenges del cla-
vegueram del barri de les Roquetes per part 
dels veïns. Més endavant, cap a finals dels 
anys 60 i principis dels 70, aquestes man-
cances d’infraestructures i serveis bàsics per 
a les persones, tals com sanitat, educació o 
transport, foren el motor de l’autoorganització 
per a la seva reivindicació per part del movi-
ment veïnal, vinculats de manera directa a la 
consecució de la democràcia.

L’escenari cap a finals dels anys 90 era 
molt diferent. Ja s’havien donat millores en 
els àmbits urbanístic i de prestació serveis 
adreçats als ciutadans, encara que factors 
com l’envelliment de la població, o cert aï-
llament urbà respecte a les dinàmiques so-
cials i econòmiques de la ciutat, les quals es 
constataven amb l’existència de desigualtats 
socials entre les poblacions d’unes i d’altres 
zones de la ciutat, van donar peu a la pro-
posta d’inici d’alguns plans comunitaris per 
part de les pròpies associacions del territori. 
Aquests serien els casos de la Trinitat Nova, 
el Carmel o el Verdun, barris fills, en gran 
part, d’aquella immigració dels anys 50 i 60.

Aquests primers plans comunitaris devien es-
merçar la seva energia a generar dinàmiques 
de participació entre veïns, associacions i 
serveis públics, per impulsar iniciatives que 
poguessin donar resposta a les necessitats i 
problemàtiques que havien estat identificades 
de manera compartida. Si inicialment temes 
com l’envelliment de la població, el fracàs es-
colar o la manca de perspectives laborals per 
als joves, havien estat pals de paller dels PDC, 
passats uns anys aquests projectes hagueren 
d’evolucionar de manera ràpida per tal de po-
der fer front a la diversificació de la població 
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Gràfica 2. Evolució de la població de nacionalitat estrangera a la ciutat de Barcelona. Període 1996-2010.

font: Elaboració pròpia a partir de l’INE i les dades del Padró de l’Ajuntament de Barcelona.

amb la nova immigració de la primera dècada 
del segle XXI. En el capítol següent entrarem 
a aprofundir en què han consistit aquestes no-
ves formes de fer dels PDC.

Per fer-nos una idea, si l’any 1996 el nombre 
de població estrangera a la ciutat suposava 
l’1,9% del total de la població, el 2010 —
quinze anys més tard— aquesta xifra havia 
augmentat fins al 18,1%, arribant a alguns 
barris a superar el 30%, com podria ser el 

cas de la Ciutat Meridiana amb el 36,5%, o 
el del Raval amb el 48,6%. En termes abso-
luts, mentre el 1996 el nombre d’habitants 
amb nacionalitat estrangera arribava a les 
29.043 persones, l’any 2010, la xifra era de 
295.300 persones. Malgrat que aquest in-
crement ha estat de manera generalitzada a 
tota la ciutat hem de reforçar aquesta idea 
que existeixen dinàmiques heterogènies se-
gons els districtes o els barris.

Espanyola

Estrangera
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El període 2000-2010 ha significat un canvi 
de tendència de les xifres de població resi-
dent a Barcelona després de més de vint anys 
de pèrdua constant d’habitants. Durant anys 
Barcelona i altres municipis centrals han 
estat els emissors d’aquest flux de població 
impulsat principalment per les dinàmiques 
d’accés al mercat immobiliari.

La població resident de la ciutat ha tornat a 
registrar xifres positives a causa, un altre cop, 
de l’arribada de població provinent d’altres 
territoris, però en aquest cas no d’altres zo-
nes de l’Estat —com Andalusia i Extrema-
dura fa quaranta anys—, sinó provinents de 
tot el món. Com un dels principals motius 
d’aquest creixement s’ha de destacar l’efecte 
crida generat pel període de bonança econò-
mica amb una gran oferta al mercat laboral.

La comparació de l’evolució d’aquesta pobla-
ció entre els anys 1996 i el 2010 atenent 
els districtes de la ciutat mostra una evolució 
clarament diferenciada segons cada cas.

Per exemple, el districte de Ciutat Vella és, 
amb diferència, el que experimenta un major 
increment de població nouvinguda al llarg de 
tot el període, passant del 7,2% de població 
estrangera al 42,4%. La resta de districtes 
mostren unes xifres inferiors i tan sols dos 
d’ells (Sants-Montjuïc i l’Eixample), superen 
la mitjana de la ciutat, que arriba al 18,1%. 
Mentre l’any 1996 el segon districte de la 
ciutat amb un major percentatge de pobla-
ció estrangera era Sarrià-Sant Gervasi, ac-
tualment aquest districte se situa en l’última 
posició amb el 12,4% sobre el total, seguit 
pel districte de les Corts, amb el 13,3%, i 
Horta-Guinardó, amb el 13,7%. En canvi, 

altres districtes que fa quinze anys pràctica-
ment no concentraven població estrangera, 
com Nou Barris, Sant Andreu o Sant Martí, 
avui en dia són districtes amb unes xifres su-
periors al 14%. Concretament, a Nou Barris 
es passa d’un 0,7% de població nouvinguda 
al 17,6%.

Aquestes dinàmiques heterogènies en la dis-
tribució territorial de la població nouvinguda 
també s’observen en una escala de barri. Re-
petint l’exercici anterior, es comparen el per-
centatge de població estrangera i el percen-
tatge de població nascuda a l’estranger als 
barris de Barcelona entre els anys 1996 i el 
2010, mitjançant representacions cartogrà-
fiques. A part dels quatre barris del districte 
de Ciutat Vella (el Raval, el Gòtic, la Barcelo-
neta i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera), 
que concentren taxes superiors al 30% en 
les dues variables, altres barris de la ciutat 
han experimentat creixements fins i tot més 
acusats. Per exemple, barris del districte de 
Nou Barris, com ara la Ciutat Meridiana, la 
Trinitat Vella i les Roquetes, els quals poc 
menys de quinze anys enrere mostraven unes 
xifres baixes de població nouvinguda, són els 
que han experimentat un major increment. A 
més, però, s’observen altres barris de la ciu-
tat que també han experimentat un augment 
de la població nouvinguda per sobre la mitja-
na de la ciutat; estem parlant de barris com 
el Bon Pastor del districte de Sant Andreu, 
Besòs-Maresme del districte de Sant Martí, 
el Poble-sec, Hostafrancs i Sants del distric-
te de Sants-Montjuïc, o Fort-Pienc i la Vila de 
Gràcia dels districtes de l’Eixample i Gràcia, 
respectivament.
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Gràfica 3. Població de nacionalitat estrangera als districtes de la ciutat de Barcelona. Any 1996.

Gràfica 4. Població de nacionalitat estrangera als districtes de la ciutat de Barcelona. Any 2010.

font: Elaboració pròpia a partir de l’INE i les dades del Padró de l’Ajuntament de Barcelona.
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figura 3. Població que ha nascut a l’estranger als barris de la ciutat de Barcelona sobre el total de població de cada barri. Anys 1996 i 2010.

figura 2. Població de nacionalitat estrangera als barris de la ciutat de Barcelona sobre el total de població de cada barri. Anys 1996 i 2010.

font: Elaboració pròpia a partir de l’INE i les dades del Padró de l’Ajuntament de Barcelona.

Com podem observar, si comparem aquestes dades amb les del mapa dels plans comunitaris 
existents a la ciutat (figura 1 de la introducció), podrem observar com en molts d’aquests 
barris s’estan impulsant plans comunitaris.
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A l’heterogeneïtat territorial que s’observa 
en la localització d’aquesta nova població, 
cal sumar-hi una altra variable que explica 
la realitat social de cadascun dels barris de 
la ciutat: la distribució i localització de les 
diferents nacionalitats i cultures segons dis-
trictes i barris. A la taula següent s’observen 
aquelles nacionalitats més nombroses, tant 
en relació amb la ciutat en general com amb 
els seus deu districtes. Per exemple, les 
tres primeres nacionalitats més nombroses 
a Barcelona, que són, per aquest ordre: la 
pakistanesa, la italiana i l’equatoriana, no es 
distribueixen de manera igual als districtes. 
La població pakistanesa és la majoritària als 
districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i a 
Sant Martí. En canvi, la italiana (en molts 
casos població argentina nacionalitzada ita-
liana) és la primera en districtes com Sarrià-

Sant Gervasi, l’Eixample, les Corts i Gràcia. 
Per últim, la població equatoriana es troba 
majoritàriament als districtes més septen-
trionals de la ciutat: Horta-Guinardó, Sant 
Andreu i, finalment, Nou Barris. Si observem 
la resta de posicions de les llistes de cada 
districte, es confirma la gran varietat de rea-
litats culturals que conviuen avui dia a la ciu-
tat. Per exemple, al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi les nacionalitats francesa i alemanya 
ocupen el segon i el tercer lloc, respectiva-
ment. Sorprenentment, la cinquena posi-
ció l’ocupa la nacionalitat nord-americana. 
Aquestes xifres contrasten amb les d’altres 
districtes com ara Nou Barris, amb majoria 
de nacionalitat llatinoamericana (equatoria-
na, boliviana, peruana i colombiana), o com 
Ciutat Vella, amb majoria de nacionalitat 
asiàtica i africana.

Barcelona Ciutat  
Vella Sants-Montjuïc Sarrià-St. 

Gervasi
Horta-

Guinardó
Sant 

Andreu Eixample Les Corts Gràcia Nou Barris Sant Martí

1 Pakistan Pakistan Pakistan Itàlia Equador Equador Itàlia Itàlia Itàlia Equador Pakistan 

2 Itàlia Filipines Equador França Bolívia Perú Xina França França Bolívia Itàlia

3 Equador Itàlia Marroc Alemanya Perú Pakistan França Colòmbia Colòmbia Perú Xina

4 Xina Marroc Xina Bolívia Colòmbia Bolívia Perú Perú Argentina Colòmbia Equador

5 Bolívia
Bangla 
Desh

Bolívia
Estat Units 
d'Amèrica

Itàlia Marroc Colòmbia Bolívia Bolívia Itàlia Perú

taula 2. rànquing de nacionalitats a la ciutat de Barcelona i segons districtes. Any 2011.

font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’informe estadístic: La població estrangera a Barcelona. 2011. Ajuntament de Barcelona.
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4. Anàlisi comparativa
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4. Anàlisi comparativa

A continuació es presenta tota aquella infor-
mació que ha estat recollida a les fitxes de 
cadascun dels plans de desenvolupament co-
munitari de la ciutat de Barcelona sistematit-
zada per a la seva anàlisi.

Cadascun dels subapartats d’aquest capítol 
correspon a un ítem de la fitxa, a excepció de 
les dades bàsiques on han estat integrats els 
ítems 1, 2 i 4, i presenta la sistematització 
de la informació, a més de fer-ne una breu 
anàlisi en l’àmbit de la ciutat.

L’ítem 3 de la fitxa (nombre d’entitats parti-
cipants) no apareix com a subapartat especí-
fic, ja que a partir de l’anàlisi s’ha considerat 
que no aporta informació rellevant en relació 
amb l’abordatge de la diversitat cultural.

A partir del punt 4, són analitzats exclusiva-
ment el conjunt de PDC que afirmen incor-
porar en els seus objectius l’abordatge de la 
diversitat cultural. Els PDC que han quedat 
fora de l’anàlisi han estat els següents:

-  PDC de la Barceloneta: és un Pla que ori-
ginàriament anava adreçat exclusivament 
a la gent gran del barri. Tot i que actual-
ment està reorientant-se cap a d’altres 
sectors està en un moment molt incipient 
de canvi.

-  PDC del Casc Antic (PICA): és un Pla que 
ha funcionat com un espai de coordinació i 
gestió de projectes d’organitzacions i enti-
tats que treballen per la inclusió social. No 
s’han desenvolupat accions específiques 

adreçades al treball de la interculturalitat.

-  PDC de les Corts: és un PDC de nova crea-
ció, és de l’any 2010. Estava orientat cap 
a accions genèriques. Actualment, juny de 
2011, aquest PDC no té continuïtat.

-  PDC Mans i Temps de Sarrià-Sant Gerva-
si: originàriament s’articula per crear una 
xarxa de voluntariat al districte. En relació 
amb l’origen de la població, la situació és 
molt similar a la de les Corts i, per aquest 
fet, no s’hi ha treballat de manera especi-
fica la interculturalitat.

-  PDC de la Salut-Gràcia: és un PDC que 
treballa l’articulació amb les entitats de la 
Salut. Per les característiques de la pobla-
ció de la zona i la tipologia d’entitats, no 
s’hi ha plantejat com a eix de treball el de 
la diversitat.

-  PDC de la Trinitat Nova: és un Pla que, 
en el moment de la realització de l’estudi, 
estava en procés de revisió.

-  PDC de Baró de Viver: és un PDC en el 
qual la interculturalitat no és un tema 
plantejat com a necessari a causa de les 
característiques de la seva població i de 
la dinàmica del territori (hi ha molt poca 
mobilitat de veïns i famílies).

-  PDC de Navas: és un PDC nou que inicia 
les seves accions l’any 2010; per aquesta 
raó de moment l’orientació de les accions és 
de tipus genèric i no es treballa de manera 
específica aquesta dimensió de la diversitat.
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En aquest apartat s’exposen tots aquells parà-
metres d’informació bàsica dels plans comu-
nitaris (districte i barris on es desenvolupa el 
Pla, la data d’inici, l’entitat que l’impulsa, 
entitats i serveis que hi participen, etc.). Al-
hora, també s’hi exposen aquelles accions 
implementades al llarg de l’any 2010, dife-
renciant entre accions de caràcter general, 
accions adreçades a la població nouvinguda 
i accions que treballen la interculturalitat7. 

Actualment, a Barcelona hi ha setze plans 
de desenvolupament comunitari. Des de 
l’any 2005, tot els districtes de la ciutat te-
nen com a mínim un PDC. El districte amb 
major nombre de plans comunitaris és el de 
Nou Barris (el de la Ciutat Meridiana, les Ro-
quetes, la Trinitat Nova i el Verdun), seguit 

pel de Sant Martí (Apropem-nos —del Poble-
nou— i Besòs-Maresme), Sant Andreu (Baró 
de Viver i Navas) i Ciutat Vella (Barceloneta i 
Casc Antic). La resta de districtes de la ciu-
tat tan sols en tenen un (a l’Eixample el de 
la Sagrada Família, a Sants-Montjuïc el del 
Poble-sec, a Sarrià-Sant Gervasi el de Mans 
i Temps, a Gràcia el de la Salut, a Horta-
Guinardó el de Carmel Amunt i, finalment, a 
les Corts el de les Corts).

Malgrat que la majoria de plans comunitaris 
tenen un àmbit d’actuació de barri, el PDC 
del Casc Antic de Ciutat Vella engloba tres 
barris del districte: Sant Pere, Santa Cateri-
na i la Ribera; i el Pla de Mans i Temps de 
Sarrià-Sant Gervasi i el Pla de les Corts tenen 
una escala d’intervenció de tot el districte.

4.1. identificació

referències
7 Interacció i intercanvi entre cultures que coexisteixen en un mateix territori.
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Districte Pla de desenvolupament 
comunitari Barris Any inici Entitat gestora

Ciutat Vella

Barceloneta Barceloneta 2005
Associació Barceloneta  
Alerta (ABA)

Casc Antic
 (Ciutat Vella)

Sant Pere, Santa  
Caterina i la Ribera

1995 / 1997
Associació d'Entitats  
pel Pla Integral del Casc Antic 
(PICA)

Eixample Sagrada Família Sagrada Família 2007
Coordinadora d'Entitats-AVV  
de la Sagrada Família 

Sants-Montjuïc Poble-sec Poble-sec 2005
Coordinadora d'Entitats  
del Poble-sec

Les Corts Les Corts Les Corts (districte) 2009
Federació Plataforma d'Entitats  
de Persones amb Discapacitat  
de les Corts

Sarrià-Sant 
Gervasi

Mans i Temps
Sarrià-Sant Gervasi  

(districte)
2006 Centre d'Higiene Mental Les Corts

Gràcia La Salut La Salut 2005 Casal La Miranda

Horta-Guinardó Carmel Amunt Carmel 1999 Associació Carmel Amunt

Nou Barris

Ciutat Meridiana Ciutat Meridiana

2001  
(1a etapa)

2007  
(2a etapa)

Centre Cruïlla

Roquetes Roquetes 2004
Plataforma d'Entitats  
de les Roquetes

Trinitat Nova Trinitat Nova 1997 AVV de la Trinitat Nova

Verdun Verdun 2002
Associació Comunitària del 
Verdun

Sant Andreu

Baró de Viver Baró de Viver 2004
AVV Pi i Margall  
i la Fundació Trinijove 

Navas Navas 2009
Associació de Veïns  
i Veïnes i la Parròquia 
Sant Joan Bosco

Sant Martí

Apropem-nos Poblenou 2001 AVV Poblenou-Apropem-nos

Besòs-Maresme Besòs-Maresme 2006
Associació Enxarxa. Pla de 
desenvolupament comunitari 
Besòs-Maresme

taula 3. Els plans de desenvolupament comunitari a la ciutat de Barcelona. Any 2010.
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Districte Pla de Desenvolupament Comunitari
tipus d’accions

total Accions
A B C

Ciutat Vella
Barceloneta 5 0 0 5

PICA (Ciutat Vella) 20 0 0 20

Eixample Sagrada Família 6 1 2 9

Sants-Montjuïc Poble Sec 9 1 5 15

Les Corts Les Corts 7 0 0 7

Sarrià-Sant Gervasi Mans i Temps 4 1 0 5

Gràcia La Salut 8 0 0 8

Horta-Guinardò Carmel Amunt 9 0 1 10

Nou Barris

Ciutat Meridiana 12 1 1 14

Roquetes 9 0 3 12

Trinitat Nova 11 0 0 11

Verdun 7 0 9 16

Sant Andreu
Baró de Viver 4 0 0 4

Navas 6 0 0 6

Sant Martí
Besòs - Maresme 4 1 2 7

Apropem-nos 6 5 2 13

totAl 127 10 25 162

taula 4. tipus d’accions desenvolupades als plans de desenvolupament 
comunitari de la ciutat de Barcelona.

 (Llegenda: A.- Accions genèriques. B.- Accions adreçades a la població nouvinguda. C.- Accions interculturals.)

Arran de les fitxes identificatives de cada 
Pla comunitari, s’han recollit tots aquells 
projectes i accions que s’han desenvolupat 
al llarg de l’any 2010, diferenciant-ne tres 
tipologies: A.- Accions en general, és a dir, 
adreçades a la població en general; B.- Ac-
cions adreçades a la població nouvinguda, 

entenent que aquesta població serà la bene-
ficiària o destinatària de l’acció; i, finalment, 
C.- Accions amb un enfocament intercultural, 
entenent que, necessàriament, hi participarà 
població autòctona i nouvinguda, plantejant 
l’intercanvi i/o el treball conjunt entre elles 
de manera intencionada.
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les accions genèriques (A) són desenvolupa-
des al conjunt de tots els PDC, ja que són les 
bàsiques per a l’impuls del Pla, accions infor-
matives, de foment de la participació al barri, 
activitats adreçades a la població en general, 
inclosa la població nouvinguda.

les accions específiques adreçades a població 
nouvinguda (B), les trobem desenvolupades en 
5 plans comunitaris, i les podem classificar en 
dues tipologies:

•  Els projectes de grups de suport, que tenen 
com a principal objectiu el suport emocio-
nal i social al procés migratori. Aquest seria 
el cas del Grup Trobada de Dones del Poble-
sec, el Grup de Suport a Dones Immigrades 
de la Sagrada Família, o el projecte de su-
port al reagrupament familiar Joves Besòs-
Maresme.

•  Els projectes adreçats a satisfer les ne-
cessitats més bàsiques o materials de 
la població nouvinguda, que van des de 
l’ensenyament de la llengua o l’orientació 
legal, a l’aportació d’eines concretes per 
desenvolupar-se en el lloc d’arribada, conèi-
xer l’entorn, etc. Aquest seria el cas del PDC 
Apropem-nos, del Poblenou, on es fan visi-
tes a entitats i serveis des de les classes de 
llengua per tal de conèixer el barri, existeix 
un punt d’acollida, hi ha l’espai de reforç de 
català, es realitzen sessions d’acollida gru-
pal (SAGI), es fa formació laboral i s’està 
desenvolupant una xarxa de treball solidari.

les accions o projectes que tenen com a ob-
jectiu el foment de la interculturalitat (C) són 
aquelles que intencionadament promouen 
l’intercanvi entre nouvinguts i autòctons i les 
trobem presents en 8 plans comunitaris. Entre 

la tipologia d’accions dintre d’aquesta catego-
ria també en podem establir 2 grups, que expli-
quem a continuació:

•  Els projectes o activitats de participació 
més massiva, que encara que siguin ober-
tes a tota la població busquen promoure la 
presència de la diversitat d’orígens existent 
al barri. Aquest seria el cas de les activi-
tats organitzades pel GIM (Grup d’Interacció 
Multicultural) de la Sagrada Família, les 
activitats del calendari festiu del Poble-
sec tals com el Concurs de Guarniment de 
Balcons o els Intercanvis de Bàsquet, la 
Setmana Intercultural del Carmel, el pro-
jecte “Futbol als barris” del Verdun i de les 
Roquetes, “Menjars del món” de la Ciutat 
Meridiana, el projecte musical intercultural 
“Entresons” del PDC Apropem-nos, del Po-
blenou, o bé el conjunt d’activitats desenvo-
lupades en el marc de “Verdun: barri obert”: 
el “Dia internacional de les dones”, “Verdun 
a la fresca”, la festa major, la formació o el 
calendari cultural i festiu.

•  Els projectes amb participació de proximitat, 
on es donen més possibilitats d’enfortir la 
relació i el vincle entre els seus participants: 
el GIM de la Sagrada Família com a grups de 
treball construïts des de la interculturalitat 
dels seus membres, el “Fem un cafè?” del 
Poble-sec, el projecte d’adolescents “Fran-
ja” del Verdun i de les Roquetes, el projecte 
de comunitats d’escala desenvolupat a les 
Roquetes, el projecte de recuperació de la 
memòria històrica mitjançant xerrades de la 
Ciutat Meridiana: “Històries d’aquí”, i els 
projectes del Besòs-Maresme: “Parlem!” 
de parelles lingüístiques i “Ciutadanes del 
món, veïnes del barri”.
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En el present apartat es mostren totes aque-
lles estratègies observades als plans comuni-
taris en relació amb la gestió de la diversitat 
cultural, diferenciant les estratègies imple-
mentades per tal d’afavorir la participació 
de la població nouvinguda a partir d’accions 
concretes, de les orientades a gestionar la di-
versitat cultural de manera transversal.

Estratègies enfocades a fomentar la parti-
cipació de la població nouvinguda a partir 
d’accions concretes:

En clau de foment de la participació de la 
població nouvinguda als plans i als barris, 
podem agrupar les estratègies en un procés 
de tres esglaons seqüencials:

  •  la creació del vincle
  •  l’enfortiment del vincle i, finalment,
  •  l’assoliment d’una participació  

   projectiva o propositiva.

Estratègies inicials per a la creació del vincle

Aquestes es concretarien en dues tipologies. Per 
una banda, oferir serveis i projectes que contri-
bueixin a cobrir les necessitats bàsiques de la po-
blació nouvinguda. I, per altra banda, promoure 
l’organització d’activitats que facilitin el coneixe-
ment mutu entre els grups de població. El recull 
concret d’estratègies el presentem a continuació.

Oferir serveis que contribueixin a cobrir les 
necessitats més bàsiques:

•  Fomentar la participació de la població 
nouvinguda al barri ja sigui treballant àm-
bits com la seva integració amb l’entorn, 
la seva inserció sociolaboral i formativa o 
oferint serveis d’assessorament personal o 
jurídic (Apropem-nos).

•  Promoure un entramat de serveis d’acollida 
i integració orientats a la població nouvin-
guda (Besòs-Maresme).

•  Desenvolupar projectes específics relacio-
nats amb la diversitat cultural que perse-
gueixin com a objectiu la relació i la cons-
trucció del vincle entre els col·lectius del 
barri (Ciutat Meridiana).

•  Col·laborar de manera conjunta amb enti-
tats o xarxes que intervenen en l’àmbit de 
la diversitat cultural, com per exemple la 
xarxa 9Barris Acull (Verdun).

Els serveis específics dirigits a cobrir les necessi-
tats de la població nouvinguda són molt diversos. 
En uns casos, són oferts pels propis PDC, com 
són les classes de llengua, d’informàtica o asses-
sorament legal (Ciutat Meridiana, Apropem-nos 
i Besòs-Maresme). En altres casos, aquests ser-
veis no són prestats directament, sinó que el PDC 
busca el suport i l’assessorament d’entitats del 
territori expertes en aquest tema, com és el cas 
del PDC del Verdun amb l’entitat 9Barris Acull.

Promoure l’apropament des de l’organització 
d’activitats que facilitin el coneixement mutu:

•  La Setmana Intercultural consisteix en un 
conjunt d’accions que tracten la diversitat 
cultural del barri a través d’actes relacio-
nats amb la música, el teatre, la dansa, 
la poesia, debats, esport, etc. (Carmel 
Amunt).

•  Aprofitar festes populars del barri per pro-
posar activitats concretes amb la diversi-
tat cultural com a primer element (Ciutat 
Meridiana).

•  El carnaval és un bon exemple perquè 
busquem allò que ens uneix, ens vestim 
tots iguals (Roquetes).

•  Elements com el menjar o les begudes, el 
te i el cafè com a símbols d’acollida, o la 
música, són excuses ideals per configurar 
aquests espais i obrir canals de comunica-
ció entre els participants (Apropem-nos).

4.2 Estratègies
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Són quatre els plans comunitaris que es ba-
sen en el calendari festiu, les activitats ober-
tes i la cultura en el seu sentit més ampli 
com a estratègia per generar el vincle. Les 
activitats organitzades per generar aquesta 
oportunitat de relació amb la població nou-
vinguda van des de la música i la gastrono-
mia, als jocs infantils, entre d’altres. Aquest 
seria el cas dels PDC: Carmel Amunt, Roque-
tes, Ciutat Meridiana i Apropem-nos, curio-
sament els dos darrers combinen aquesta 
estratègia amb l’anterior.

Estratègies intermèdies per a l’enfortiment 
del vincle

El conjunt d’estratègies per a l’enfortiment 
dels vincles van des de la creació d’espais de 
trobada regulars i progressius amb la pobla-
ció nouvinguda, a la convivència intercultural 
fomentant el vincle amb altres veïns i veïnes, 
passant per l’apoderament. Detallem a conti-
nuació aquest seguit d’estratègies.

Creació d’espais de trobada regulars i pro-
gressius:

•  Crear espais de convivència permanents 
entre les diferents comunitats del barri a 
través de projectes comuns que acabin ge-
nerant experiències compartides (Carmel 
Amunt).

•  Crear vincle i confiança i promoure espais 
de trobada de manera progressiva entre 
grups diferenciats buscant les inquietuds 
comunes (Roquetes).

•  Passar de la xerrada al diàleg: primer ge-
nerar la relació. Fomentar els vincles com 
a base per a la construcció d’altres coses 
(Poble-sec).

•  Les activitats han de ser permanents i 
constants. Espais on es reforci el conei-
xement i la confiança entre les diferents 
persones que hi participin (Ciutat Meri-
diana).

Passar de la demanda per satisfer necessi-
tats a l’apoderament:

•  Cobrir possibles demandes per necessitats 
bàsiques de població nouvinguda i alhora 
la proposta de programes que busquin una 
capacitació i una sortida laboral / Refor-
çar el català en adolescents nouvinguts al 
barri i alhora reforçar-ne les relacions de 
vincle (Apropem-nos).

•  Crear espais de contacte i activitats regu-
lars entre la població, i aprofitar els espais o 
activitats relacionals per poder establir pro-
grames d’aprenentatge de diferents graus: 
l’aprenentatge d’idiomes, d’informàtica o 
tallers de cuina, però també d’altres te-
mes més específics com la creació i suport 
d’un grup associatiu o xerrades sobre la llei 
d’estrangeria (Besòs-Maresme).

•  Consolidar activitats determinades i poder 
establir una xarxa de relació entre dife-
rents persones pertanyents a les diferents 
comunitats del barri (Ciutat Meridiana).

Convivència intercultural, foment del vincle 
amb altres veïns i veïnes:

•  Proposar programes que serveixin per ha-
bilitar espais de reflexió i coneixement 
mutu de grups de persones de diferents 
cultures presents al barri / Crear espais de 
convivència on conèixer aspectes tant de 
la pròpia cultura com de les cultures de 
la resta de veïns i, així, trobar elements 
comuns (Poblenou, Apropem-nos).

Estratègies per a la participació propositiva

La darrera estratègia observada per tal de fo-
mentar la participació de la població nouvin-
guda és la de la participació projectiva o pro-
positiva, on el rol del veïnat nouvingut ja no 
només és assistir a activitats sinó crear-les i 
organitzar-les. Algunes estratègies perseguei-
xen que els diferents col·lectius participin de 
les diverses activitats i se’n responsabilitzin; 
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d’altres, en canvi, han optat per la creació de 
grups multiculturals que treballin en exclusi-
va la diversitat cultural del barri. Detallem a 
continuació el conjunt d’aquestes estratègies 
recollides a les fitxes.

Implicació de població nouvinguda en acti-
vitats del Pla amb l’assumpció de responsa-
bilitats:

•  Implicar de manera puntual persones: 
involucrar-les en la realització d’una en-
questa sobre els rumors al barri (Sagrada 
Família).

•  Els projectes específics relacionats amb 
la diversitat cultural [...] persegueixen dos 
objectius: la capacitació i transmissió de 
coneixement per part de les persones que 
participen en les accions (Besòs-Mares-
me).

•  Les activitats han de crear confiança per tal 
que les persones participants mateixes puguin 
proposar altres activitats (Ciutat Meridiana).

Creació d’un grup de treball format per veïns 
nouvinguts per treballar la interculturalitat al 
barri:

•  Formació d’un grup de veïns per treballar en 
aquests temes: Grup d’Interacció Multicul-
tural (GIM) amb la realització d’activitats 
puntuals amb el barri, organitzades des del 
propi GIM (Sagrada Família).

Estratègies enfocades a gestionar la diversi-
tat del barri de manera transversal:

Bona part dels plans coincideixen a reconèixer 
la diversitat cultural com un element a tenir 
en compte de manera transversal en tots els 
àmbits d’actuació. La realitat social d’alguns 
d’aquests barris, amb la presència de dife-
rents col·lectius provinents d’arreu del món, 
fa necessari partir d’aquesta premissa a l’hora 
de proposar qualsevol programa o activitat. 
Aquesta perspectiva és molt present en casos 
com els de la Ciutat Meridiana, el Verdun i 

el Besòs-Maresme. En alguns plans, com per 
exemple el de Carmel Amunt, s’ha descartat el 
format multicultural traduït en festes de mos-
tres culturals com era la Setmana Intercultu-
ral, per apostar específicament per la creació 
d’espais comuns amb l’objectiu de compar-
tir experiències, introduint de facto una visió 
més orientada cap a la interculturalitat.

Tenint en compte la diversitat del barri

•  La pròpia realitat del barri implicarà que, 
en qualsevol activitat que es programi, la 
diversitat cultural serà un element a tenir 
en compte (Ciutat Meridiana).

•  Tenir present la diversitat en totes les lí-
nies de treball del Pla (Verdun).

•  La diversitat cultural es troba present en 
pràcticament tots els projectes i accions que 
es realitzen des del Pla (Besòs-Maresme).

Des d’una perspectiva intercultural

•  Potenciar les relacions intergeneracionals 
i interculturals en totes les seves accions. 
La interculturalitat ha de ser un element 
transversal sobre la qual s’estructurin el 
gruix d’accions que es porten a terme 
(Carmel Amunt).

Finalment, un altre tipus d’estratègia identi-
ficada en alguns plans, com seria el cas de 
les Roquetes i del Poble-sec, té a veure amb 
una actitud per part dels tècnics i dels veïns 
i veïnes de tractar i treballar específicament 
els prejudicis i les pors relacionades amb la 
diversitat cultural (Roquetes i Poble-sec).

Actitud oberta i sense condicionaments a 
l’hora de treballar amb la població nouvinguda

•  Intentar no jutjar (Roquetes).

•  No tenir por a la relació i proposar el ma-
teix a una persona nouvinguda, no discri-
minar a priori (Poble-sec).
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Les principals dificultats identificades als 
PDC que treballen i gestionen la diversi-
tat cultural als barris de la ciutat es poden 
classificar en tres grups diferenciats. Els 
dos primers grups de dificultats podrien ser 
comuns al treball desenvolupat per qual-
sevol altre àmbit d’actuació d’un PDC i no 
necessàriament són exclusives a l’hora de 
treballar la diversitat cultural, aquest se-
ria el cas dels dèficits dels PDC i de les 
dificultats per aconseguir la participació 
de la població. El tercer grup, en canvi, sí 
que faria referència de manera específica a 
problemàtiques derivades de la manera de 
treballar la diversitat cultural.

Dificultats derivades de dèficits estructurals 
o de plantejament dels PDC:

Dins d’aquest gran grup hi trobaríem 2 ti-
pus de dificultats, les derivades de la forma 
d’organització dels propis plans i les deriva-
des de la dinàmica de funcionament dels di-
ferents espais de participació dels PDC. Les 
detallem a continuació:

Dificultats derivades de la forma d’organització 
dels propis plans:

•  La coexistència i la descoordinació entre 
altres plans, projectes i espais de partici-
pació que existeixen en el territori. Com 
és el cas de la Taula de Convivència de 
Poble-sec, espai que coexisteix amb la 
Comissió de Convivència i Coneixement 
Mutu del PDC.

•  La falta de temps i recursos, ja siguin 
econòmics, materials o de personal, per 
portar a terme determinats projectes que 
la situació actual requereix. La recerca de 
recursos per als projectes també implica 
destinar-hi temps i esforços (Apropem-
nos, Besòs-Maresme).

Dificultats derivades de la dinàmica dels es-
pais de participació existents als PDC:

•  Els espais de participació creats des 
dels plans comunitaris (comissions, reu-
nions, etc.) no sempre són atractius per 
a totes les persones i són excloents en si 
mateixos. Falten espais de participació 
d’altres tipus. Existeixen també temps i 
ritmes diferents (Sagrada Família).

•  Proposar programes i activitats que s’adeqüin 
a les necessitats actuals de la població, com 
per exemple, davant el context de crisi, apos-
tar per la configuració d’una xarxa de treball 
(Poblenou-Apropem-nos).

Dificultats relacionades amb la participació 
dels veïns i les veïnes:

Aquest tipus de dificultat relacionada amb la 
participació seria propi de qualsevol procés 
o projecte que tingui com a objectiu impli-
car de manera activa la població, sigui o no 
un Pla comunitari. Per una banda, trobaríem 
aquelles dificultats que fan referència al fet 
genèric que fer participar la població és una 
tasca difícil i, per l’altra, la manca d’eines 
metodològiques per abordar aquesta tasca.

Dificultats a l’hora de fer participar a la po-
blació en general:

•  La principal dificultat recau a aconseguir 
arribar a totes les persones presents al 
barri, tant se val que siguin nouvingudes 
com autòctones. Aquest problema és ge-
neral i va més enllà de la diversitat cul-
tural (Carmel Amunt, Besòs-Maresme, 
Poblenou-Apropem-nos).

•   La falta d’una implicació i participació 
regular en determinades activitats o en 
determinats moments de l’activitat; per 
exemple, en la fase prèvia de l’activitat en 

4.3. Dificultats
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qüestió (Poblenou-Apropem-nos).

•  Dificultat a l’hora d’implicar el col·lectiu 
jove en projectes que vagin més enllà del 
consum d’una activitat (Carmel Amunt).

•  La participació ha de passar de l’assistència 
a la implicació en l’activitat. Actualment 
hi ha una manca d’implicació prèvia. Cal 
que el lideratge d’aquest tema sigui assu-
mit pels propis veïns (Ciutat Meridiana).

•	  Malgrat la bona dinàmica d’un grup deter-
minat de persones o de l’èxit d’algunes de 
les propostes plantejades, és molt difícil 
arribar a un major nombre de població. 
Aquest fet, però, es dóna tant en la pobla-
ció nouvinguda com autòctona del barri 
(Besòs-Maresme).

•	  Generar confiança és clau, però és un pro-
cés lent i complex (Carmel Amunt, Besòs-
Maresme, Poblenou-Apropem-nos).

Dificultats relacionades amb el procés i la 
manca de metodologies per abordar el tema 
de la participació:

•  Procés lent i complex a l’hora d’acabar ge-
nerant confiança entre la població. Els re-
sultats són a llarg termini (Besòs-Maresme).

•  Manca d’habilitats i eines per al treball con-
junt, respectuós i cooperatiu entre les per-
sones i els grups. Per exemple, el fet de no 
saber-nos posar al lloc de l’altre, assumir 
postures paternalistes o bé no saber escoltar 
i tenir tendència a anticipar-se a les neces-
sitats de l’altre sense consultar-lo (Sagrada 
Família, Poble-sec, Roquetes, Verdun).

Dificultats pròpiament derivades del treball 
sobre la diversitat cultural com a nou feno-
men o nova necessitat a abordar:

•  La necessitat d’una formació mínima so-
bre el tema per poder portar a terme meto-
dologies més eficaces (Sagrada Família).

•  La dificultat de comunicació, concebuda 
més enllà del trasllat d’informació en dife-
rents llengües, que sorgeix de la necessitat 
de saber com són interpretats els missatges, 
compartir codis, etc. (Poble-sec, Verdun).

•  La dificultat d’afrontar amb garanties 
determinats problemes de convivència i 
espai públic. Fins ara la dimensió de la 
convivència s’està abordant des de les ac-
tivitats i el treball que es pot desenvolupar 
als equipaments (Besòs-Maresme).

•  L’existència de rumors i prejudicis, dins 
i fora de les persones que participen en 
la quotidianitat dels PDC. Per exemple, 
atorgar el rol d’usuaris a les persones 
nouvingudes és, en certa manera, actuar 
sota un prejudici que et donen determi-
nades pautes de relació. A aquest fet, se 
li poden sumar els imaginaris negatius, 
els rumors i les falses creences, derivats, 
també, dels pocs espais de contacte i 
intercanvi real entre grups de diferent ori-
gen. L’existència de tot aquest “soroll” 
(rumors, estereotips, etc.) pot generar fins 
i tot discrepàncies importants a l’hora de 
plantejar com abordar el tema entre els 
membres més involucrats en el propi Pla 
(Sagrada Família, Carmel, Ciutat Meridia-
na, Roquetes).

•  La dificultat de no poder treballar des 
de la igualtat de drets, el fet que hi hagi 
col·lectius en situació d’il·legalitat difi-
culta la seva participació i presència en 
determinats espais a l’hora de proposar 
de manera conjunta dinàmiques als plans 
(Carmel).
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Els principals aprenentatges identificats 
pels PDC que treballen la diversitat cultural 
es poden classificar en quatre grans blocs. 
Un bloc que faria referència a aquells apre-
nentatges vinculats a les estratègies de 
treball en un sentit ampli. Un altre bloc 
configurat per aquells aprenentatges de ti-
pus metodològic, és a dir, que plantegen 
concretament com fer les coses. Un tercer 
bloc, on es mostren els aprenentatges en 
relació amb la xarxa organitzativa i els ac-
tors per impulsar el treball. I, finalment, un 
bloc on s’ubiquen els aprenentatges rela-
cionats amb el ritmes i la temporalitat dels 
canvis per gestionar la diversitat cultural.

Aprenentatges en relació amb les estratègies

Aquest tipus d’aprenentatges poden ser 
considerats transversals i aplicables a 
qualsevol línia de treball dels PDC, és a dir, 
no exclusivament aplicables a la diversitat 
cultural. En aquest grup trobem:

Apostar per una lògica a llarg termini com 
a necessitat del procés

Aquest seria el cas de Carmel Amunt, el Ver-
dun, Apropem-nos, Besòs-Maresme. Aquest 
aprenentatge ens mostraria l’efectivitat 
d’apostar per projectes que vagin més enllà 
d’actes o activitats esporàdiques de contac-
te entre comunitats, afavorint dinàmiques de 
treball en grup i amb cert grau d’estabilitat 
en el temps. Es tractaria de consolidar pro-
grames i estratègies de treball lent i constant. 
Dins d’aquest enfocament d’implementació 
d’actuacions a llarg termini, se situen, en pri-
mer terme, les que estableixen un contacte; 
després, les que estableixen un vincle entre 
els diferents col·lectius de població del barri, 
i, posteriorment, les que acaben consolidant 
aquests vincles per passar a plantejaments 
més proactius.

Focalitzar esforços per generar implicació i 
autonomia sostinguda en el temps

Aquest objectiu va més enllà de concentrar 
la ciutadania en una participació puntual i 
massiva. I és que, a partir l’aprenentatge 
fet pel PDC del Verdun, ens adonem que 
l’exposició itinerant “D’on venim?” ha per-
mès vincular el grup de persones que par-
ticipava a les xerrades amb l’explicació de 
la seva procedència, l’aportació de fotos 
per a l’exposició, etc. i, actualment, és un 
grup potencial que pot donar continuïtat a 
aquesta línia de treball de la diversitat de 
la població. En canvi, la Festa Multicultu-
ral, que es feia anys enrere, feia participar 
molta gent com a assistent o consumidora 
de l’activitat, però no generava cap tipus 
de vincle, continuïtat o participació futura.

Promoure vincles de confiança i proximitat 
perquè afavoreix la sostenibilitat dels resultats

Aquest aprenentatge el podríem resumir 
en la importància de configurar espais de 
confiança des dels quals es pugui arribar 
a proposar projectes i activitats de mane-
ra consensuada (Besòs-Maresme); tenir 
en compte que les dinàmiques són len-
tes i complexes i que depenen de la con-
fiança que es va consolidant a mesura que 
es creen i reforcen les relacions de vincle 
entre els participants (Carmel Amunt); i, 
finalment, tenir present la proximitat com 
a element fonamental a l’hora de tirar en-
davant activitats amb èxit (Apropem-nos).

Fomentar la relació i el coneixement mutu 
entre els participants dels projectes

Cal enfortir el vincle entre els membres dels 
grups i entre els membres dels diferents 
grups que participen en el Pla comunitari 
(Poble-sec).

4.4. Aprenentatges
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Evitar pràctiques d’usuari-servei

Aquest objectiu es pretén per tal de no con-
tradir l’enfocament dels PDC com a procés 
participatiu i d’apoderament de la població 
als barris, i per no confondre els PDC amb 
l’assistencialisme (Poble-sec).

Com a aprenentatge més centrat en l’enfocament 
de la diversitat cultural, s’assenyala:

Promoure espais interculturals

Anant més enllà de les dinàmiques multi-
culturals, aquest aprenentatge, plantejat 
explícitament pels PDC: Carmel Amunt, 
Ciutat Meridiana i Apropem-nos, ens par-
la de la necessitat de passar d’una visió i 
d’unes pràctiques que reprodueixen la lò-
gica diferenciadora de col·lectius i comu-
nitats segons el lloc d’origen, a un enforti-
ment de la interacció entre aquests grups 
des d’una perspectiva més integradora i de 
veïnatge.

Aprenentatges metodològics

Els aprenentatges metodològics fan re-
ferència al tipus d’accions a desenvolupar 
o a com desenvolupar-les, en distingim al-
gunes tipologies:

La importància de la proximitat en les ac-
cions i els espais de participació

Des de l’experiència dels PDC: Sagrada 
Família, Ciutat Meridiana, Apropem-nos i 
Besòs-Maresme, es planteja que cal apostar 
per accions de proximitat amb seguiment. 
Des de la Sagrada Família s’emfatitza la 
importància del treball a peu de carrer, 
aspecte esmentat també a l’Apropem-nos 
quan diuen que cal ser insistent, anar da-
rrere de la gent, recordar activitats, animar 
la gent a participar, tot això com un ob-
jectiu constant de treball. La Ciutat Meri-
diana hi afegeix la necessitat de portar a 
terme accions pràctiques, amb objectius 

concrets, que suposin contacte i interacció 
veïnal.

En relació amb els espais més efectius, el 
Besòs-Maresme subratlla els que permeten 
crear confiança, des de la qual es puguin 
arribar a proposar activitats i projectes de 
manera consensuada; és a dir, espais de 
disseny i deliberació participativa.

La importància de la comunicació i del dis-
seny dels espais i les accions

A l’hora de comunicar-nos cal que gestio-
nem la tensió entre la informació gaire-
bé nul·la i la sobredosi d’informació: tot 
i que és important compartir el sentit de 
les accions (per a què estem fent les co-
ses), podem caure en voler explicar-ho tot, 
i convertir, així, les activitats en espais in-
formatius i poc operatius, amb sobredosis 
d’informació (Poble-sec). En aquesta línea 
s’ha après que és millor dissenyar espais 
que afavoreixin l’acció per damunt de la 
reflexió. A vegades, convidar les persones 
a un espai dissenyat amb interrogants del 
tipus: “Què és la diversitat cultural?”, en 
dificulta l’assistència i implicació (Ciutat 
Meridiana).

D’altra banda, es parla de dissenyar ac-
cions i espais que privilegiïn la veu dels 
nouvinguts, de comptar amb ells com a 
agents actius (Poble-sec), i de posar en 
diàleg aquestes veus amb les visions dels 
tècnics i representants d’espais més orga-
nitzats; així com fomentar que els veïns i 
les veïnes parlin de les seves necessitats i 
interessos, per evitar treballar només des 
d’una visió més tècnica (Roquetes).

La importància de les actituds per part dels 
tècnics i de les persones que assumeixen el 
repte de treballar la diversitat cultural

En aquest sentit, la comunicació es consi-
dera un element clau per assolir la proximi-
tat que s’esmentava abans. Relacionar-nos 
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des d’una escolta activa, parlar en funció 
de l’altre, fer servir el llenguatge com una 
eina d’apropament i fer-ho sempre amb ac-
titud positiva (Poble-sec, Sagrada Família).

Aprenentatges en relació amb els actors i la 
seva forma d’organitzar-se

En aquest punt els aprenentatges poden 
ser dividits entre perills i alternatives a 
aquests perills.

En termes de perill, s’assenyala com la 
coexistència de diferents programes, pro-
jectes, serveis es pot traduir en desorien-
tació i dificultar la implicació veïnal, com 
a exemple concret trobaríem la Taula de 
Convivència (creada pel districte) i la Co-
missió de Convivència i Coneixement Mutu 
del PDC del Poble-sec.

Com a alternativa a aquest perill es plante-
jaria afavorir l’articulació i el treball coor-

dinat entre actors per tal de no duplicar 
esforços que acaben ocasionant aquesta 
dispersió i desorientació als veïns (tant en-
tre els de “tota la vida” com entre els nou-
vinguts) (Ciutat Meridiana i Apropem-nos).

Aprenentatges en relació amb els ritmes i 
la temporalitat dels canvis

En aquest últim grup, es reconeix que es-
tem parlant de canvis culturals, de subjec-
tivitats, i això, sens dubte, suposa ritmes 
lents (Sagrada Família, Carmel Amunt). 
Aquest posicionament, que resulta cohe-
rent amb les estratègies i principis meto-
dològics descrits anteriorment, introdueix 
un aprenentatge que és també un repte: 
la necessitat de compatibilitzar de manera 
efectiva tota aquesta feina amb el model 
de treball dels PDC, és a dir, els recursos 
disponibles, les formes de fer, les expecta-
tives i els imaginaris dels participants, etc. 
(Sagrada Família).
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En termes d’oportunitats, els PDC identifi-
quen un conjunt d’aspectes referits al con-
text de barri, actors, espais i relacions que 
es poden classificar en quatre blocs:

oportunitats derivades del teixit associatiu i 
de les característiques de la població del barri

S’esmenta el grau de receptivitat i pro-
posta dels veïns organitzats i no organit-
zats, la seva obertura a l’aprenentatge, la 
seva voluntat de fer xarxa i millorar el barri 
(Sagrada Família, Poble-sec i Roquetes). 
Això, que és clau si parlem de treball co-
munitari, resulta central per a l’abordatge 
de la diversitat cultural. Justament perquè 
podem plantejar accions col·lectives, po-
dem comptar amb la gent, no és només un 
interès dels tècnics dels PDC, o de tres o 
quatre persones més, implicades o sensibi-
litzades amb el tema.

Aquesta implicació i acció col·lectiva està 
molt vinculada amb l’altra dimensió en què 
s’expressa aquesta oportunitat: l’arrelament 
dels PDC a les estructures del barri, la ca-
pacitat de fer perdurar tot el que es fa, la 
seva sostenibilitat (Sagrada Família).

oportunitats derivades de l’espai públic 
com a espai d’interacció

Aquesta oportunitat fa referència al paper 
dels espais públics als barris com a punt 
de trobada, d’interacció, i de vincle poten-
cial. Com la topografia dels barris pot afa-
vorir aquesta feina comunitària, si ho fem 
visible com a oportunitat i som capaços de 
potenciar-ho (Poble-sec).

oportunitats derivades de les metodologies 
i dels abordatges plantejats pels PDC

En aquest sentit les oportunitats expressa-
des són:

•  La plataforma de treball que habilita o 
constitueix el propi PDC per abordar el 
tema i arribar a tothom (Ciutat Meridia-
na, Roquetes).

•  L’abordatge o tractament transversal, 
qualsevol acció i àmbit d’intervenció es 
pot treballar des d’un enfocament inter-
cultural (Carmel Amunt, Ciutat Meridia-
na).

•  El conjunt de metodologies i eines per 
assumir aquest tractament transversal; 
comptem amb moltes maneres de fer, 
no només amb el què volem transformar 
(Ciutat Meridiana).

En un àmbit més concret, a tall d’exemple, 
en aquest bloc es visualitza com a opor-
tunitat el vincle construït amb volunta-
ris nouvinguts (Poble-sec), per l’escenari 
de treball que obre i com a oportunitat 
d’impulsar accions més centrades en les 
seves necessitats i interessos per aconse-
guir que hi participin. En un futur, es po-
dria fomentar que es constitueixin i enfor-
teixin com a grups amb certa autonomia.

oportunitats que ofereix el Grup d’interacció 
Multicultural (GiM), com a espai estable de 
reflexió i acció, amb un enfocament centrat 
en la diversitat cultural

D’una banda, l’existència del GIM, a més d’un 
valor, constitueix una oportunitat, perquè els 
membres són persones molt implicades que 
voluntàriament han decidit dedicar part del 
seu temps a treballar per això. En termes de 
composició, el grup compta amb diferents 
perfils que es complementen (Sagrada Fa-
mília). D’altra banda, suposa una oportunitat 
per arribar a diferents col·lectius de nouvin-
guts que no tenen una representació en la 
vida pública del barri (Carmel Amunt).

4.5. oportunitats
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Pel que fa als reptes identificats als plans 
comunitaris, podrien ser classificats en dos 
grans grups. Per una banda, aquells que te-
nen a veure amb la diversitat cultural de for-
ma específica i, per altra banda, els reptes 
que podrien ser traslladables a qualsevol àm-
bit o temàtica d’acció d’un PDC.

Els reptes dels PDC en relació amb la di-
versitat cultural de manera específica són:

naturalitzar la diversitat, integrant-la als PDC, 
i impulsar la interculturalitat com a tema 
transversal

Aquest repte plantejaria donar una major 
visibilitat a la diversitat (Carmel Amunt), 
i incorporar-la com a element transversal. 
Això suposaria no treballar-la en un grup de 
manera específica sinó fer que tots els es-
pais de participació l’abordessin de manera 
estratègica, aplicant metodologies específi-
ques per a fer-ho (Sagrada Família, Carmel 
Amunt, Roquetes).

Enfortir i generar autonomia de grups i pro-
jectes en relació amb la diversitat cultural

Encara que aquesta és una dificultat que 
podríem trobar a d’altres temes o proble-
mes abordats des d’un PDC, en el cas de la 
diversitat cultural té una concreció especí-
fica que fa que es converteixi en un repte 
per a vàries experiències (Sagrada Família, 
Carmel Amunt, Ciutat Meridiana, Verdun).

En aquest cas, a més, els nivells del repte 
seran diferents, pel fet que els grups que 
estan desenvolupant aquestes experiències 

també tenen diferents nivells de maduresa 
i consolidació.

En els casos de la Sagrada Família i Carmel 
Amunt, ja existeixen grups específics que 
han tingut l’origen en aquest tema i l’estan 
liderant de certa manera: els GIM8,en el 
primer cas de manera consolidada i, en el 
segon, de manera més incipient.

En el cas del Verdun trobaríem un grup de per-
sones vinculat al projecte d’exposició itinerant 
“D’on venim?”, que tenen un important nivell 
d’implicació però no formalitzada. El repte ani-
ria en aquesta línia, i en la definició de com 
plantejar les accions des de l’autonomia i la 
capacitat reflexiva del grup mateix.

En el cas de la Ciutat Meridiana, s’estaria 
en un moment més incipient encara, el PDC 
hauria promogut activitats amb l’objectiu 
de fomentar la interculturalitat i el repte 
rauria en aconseguir que les persones que 
hi han participat com a “consumidores” de 
l’activitat, es poguessin anar involucrant en 
l’organització d’activitats futures.

Millorar la comunicació en relació als PDC 
i la diversitat cultural

La comunicació en aquestes experiències 
es plantejaria com a repte pel fet de tenir la 
voluntat d’anar més enllà de la transferèn-
cia d’informació. El plantejament passaria 
per l’enfortiment d’un vincle entre els propis 
col·lectius diversos, també amb tècnics dels 
plans comunitaris, per tal de comprendre co-
dis, generar diàleg, reconèixer la seva capaci-
tat intel·lectual, conèixer les seves maneres 

4.6. reptes

referències
8 GiM: Grup d’Interacció Multicultural. Aquests grups assumeixen el nom originari del projecte impulsat per la Confederació 
d’Associacions de Veïns de Catalunya, que tenia com a objectiu la formació de veïns amb la finalitat que fossin futurs promo-
tors d’accions interculturals als barris. Els propis alumnes del grup, serien —en ambdós casos— els que s’haurien constituït 
com a grups impulsors d’accions interculturals vinculats al PDC.
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de pensar i, en definitiva, aconseguir una co-
municació veritable. El conjunt de les expe-
riències coincideixen en parlar d’anar molt 
més enllà de traslladar els missatges en les 
llengües de les comunitats diverses del barri, 
cal generar vincles i complicitats (Poble-sec, 
Carmel, Verdun).

Aprofundir en la convivència i l’espai públic

Aquest tema es planteja com a repte, sobre-
tot davant la dificultat de poder treballar en 
espais oberts, al carrer (Besòs-Maresme), 
i des de relacions més intergeneracionals, 
que podrien donar-se a l’espai públic com a 
d’altres espais de convivència a compartir, 
com el dels equipaments (Carmel Amunt).

Millorar els recursos i les capacitats internes 
dels PDC en relació amb la diversitat cultural

Aquest tipus de reptes es plantejarien en 
clau d’aconseguir més recursos humans o 
econòmics (Apropem-nos del Poblenou) o 

bé en relació amb la millora dels recursos ja 
existents, en aquest cas mitjançant la forma-
ció per als grups d’interacció multicultural, 
o bé adreçada a tècnics i veïns de manera 
més genèrica (Roquetes). En aquest segon 
cas, s’està participant de les accions impul-
sades per la Xarxa Antirumors, i la valoració 
positiva fa plantejar el repte de poder crear 
espais de formació i reflexió d’aquest tipus 
vinculats a la quotidianitat dels PDC.

Reptes traslladables a d’altres àrees dels PDC:

Establir mecanismes d’avaluació per millo-
rar els projectes en cas necessari

Aquest repte, plantejat pel PDC del Besòs-
Maresme, no només és exclusiu de la di-
mensió intercultural dels PDC, ja va ser ex-
plicitat per vàries experiències en l’anàlisi 
dels PDC del 20099, així com en diferents 
converses mantingudes amb els tècnics co-
munitaris en el desenvolupament de ses-
sions formatives o de treball conjunt.

referències
9 Els Plans de Desenvolupament Comunitari. Fitxes 2009.
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El darrer apartat d’aquesta anàlisi comparati-
va se centra en la presentació dels projectes 
més significatius relacionats amb la diversi-
tat cultural i la interculturalitat que han iden-
tificat els propis PDC a través de les fitxes.

Els vuit projectes identificats, un per a 
cada PDC, els hem classificat a partir de 

les estratègies, en relació amb el vincle, 
presentades anteriorment:

•  Projectes per a la creació del vincle

•  Projectes per a l’enfortiment del vincle

•  Projectes per a una participació proposi-
tiva amb autonomia del grup

4.7. Projectes més significatius

Generació del vincle Enfortiment del vincle Participació propositiva amb autonomia del grup

Menjars del món
Ciutat Meridiana

Projecte franja
Roquetes

Grup interacció Multicultural (GiM) - Sagrada Família

Exposició 
d’on venim? 

Verdun

Espai de reforç de cata-
là per joves nouvinguts 
Apropem-nos Poblenou

Grup interacció Multicultural (GiM) - Carmel Amunt

fem un cafè?
Poble-sec

Ciutadanes del Món. veïnes del barri - Besòs - Maresme

font: Elaboració pròpia.

Projectes per a la creació del vincle

Existeixen tres projectes que tenen com a 
objectiu la creació i generació del vincle 
com a estratègia a l’hora de tractar la diver-
sitat cultural. Són els projectes de “Men-
jars del món”, del Pla comunitari de la Ciu-
tat Meridiana; l’exposició “D’on venim?”, 
del Pla comunitari del Verdun i, finalment, 
“Fem un cafè?”, del PDC del Poble-sec.

El projecte “Menjars del món” es realitza al 
barri des de fa dos anys i consisteix a realit-
zar una festa per tastar menjars de diferents 
parts del món cuinats per persones que 
viuen al barri. Es pretén ampliar el nombre 
de trobades de cara a un futur ja que la par-
ticipació de l’activitat és cada cop més alta. 
L’objectiu d’aquesta activitat busca que a 
través d’un element comú, com és el men-

jar, es configuri un primer contacte i una 
primera relació entre veïns i veïnes que nor-
malment no comparteixen un espai comú. 
La implicació d’un grup de veïns i veïnes 
en l’organització de l’activitat permetrà a la 
llarga consolidar una xarxa de persones per 
tal d’establir un grup més o menys cohesio-
nat que pugui proposar altres activitats on 
ells siguin coresponsables.

El projecte exposició “D’on venim?”, acti-
vitat emmarcada dintre del projecte “Ver-
dun: barri obert” —del PDC del Verdun—, 
busca la construcció del vincle i la relació 
a partir de l’experiència migratòria entre la 
població arribada durant els anys seixanta 
i setanta, i la població arribada més recen-
tment. L’elaboració de l’exposició ha estat 
possible gràcies a l’aportació de fotogra-
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fies dels propis veïns i veïnes del barri. 
Paral·lelament a l’exposició, que és itine-
rant per diversos espais del barri i locals 
de les entitats, es realitzen, també, taules 
rodones amb una persona del barri arribada 
als anys seixanta, una altra arribada recen-
tment i un expert/a en temes migratoris. 
Els objectius d’aquesta activitat són diver-
sos. Entre d’altres, es pretén reflexionar en 
relació amb el propi fet d’emigrar, inter-
canviant les vivències de la migració entre 
emigrants d’abans i els emigrants actuals, 
alhora que es defineixen elements comuns 
en tots els processos migratoris per tal de 
poder compartir experiències viscudes. Per 
últim, l’activitat té com a objectiu identifi-
car persones sensibles amb el tema per in-
corporar-les a un grup motor que en treballi 
la sensibilització futura amb criteri propi i 
autònom.

El projecte “fem un cafè?” del Poble-sec es 
planteja objectius específics per treballar la 
diversitat i objectius transversals com a Pla 
comunitari. Els primers objectius fan re-
ferència a: potenciar l’intercanvi i el vincle 
entre el veïnat (entitats, cultures i genera-
cions), generar espais d’apoderament veï-
nal, promoure el sentiment de pertinença 
al barri, fomentar la relació i el contacte 
des de la proximitat, impulsant el conei-
xement mutu per trencar estereotips i pre-
judicis, afavorir la confiança i millorar la 
convivència al barri. Els segons objectius, 
els transversals com a PDC, es concreten a: 
donar a conèixer la Comissió de Convivèn-
cia i Coneixement Mutu i el PDC, i implicar 
el veïnat en l’organització d’activitats.

En relació amb la seva metodologia podem 
destacar que el disseny de l’activitat —amb 
una freqüència mensual— es fa d’una ma-
nera participada des de la Comissió de Con-
vivència i Coneixement Mutu. S’avalua la 
sessió anterior i es proposen els continguts 
i les dinàmiques a treballar en la propera, 

considerant les propostes de la gent que hi 
assisteix. Algunes d’aquestes trobades ja 
han estat dinamitzades pels propis assis-
tents, i una s’ha desenvolupat al carrer. Es 
treballa mitjançant dinàmiques relacionals, 
promovent l’intercanvi de perspectives, opi-
nions i vivències entre el veïnat (de diversos 
orígens i generacions), en aspectes de con-
vivència, visió del barri, etc.

Projectes per a l’enfortiment del vincle

Dintre d’aquest grup trobem dos projectes: 
el projecte “Franja”, del barri de les Ro-
quetes i l’”Espai de reforç de català per 
a joves nouvinguts” del PDC Apropem-nos, 
del Poblenou.

El projecte “franja” al barri de les Roquetes 
té com a objectiu la millora de les relacions 
interculturals entre grups de joves per tal 
de poder acabar fomentant una bona con-
vivència i la seva participació en la xarxa 
social del barri. El projecte està basat en 
una metodologia participativa on, per una 
banda, es busca la participació i implica-
ció del màxim nombre d’agents educatius, 
de manera que es formalitzi una xarxa de 
treball basada en el treball col·lectiu, el 
suport mutu i l’horitzontalitat; i, d’altra 
banda, es busca la creació d’una actuació 
atraient per als nois i les noies de 12 a 16 
anys. Es treballen les relacions de l’entorn 
amb respecte per tal de poder pal·liar o 
prevenir possibles conductes de risc (ta-
llers de lleure, que són l’eina principal del 
projecte, tallers durant el mes de juliol, 
activitats extraordinàries aprofitant l’espai 
públic i les activitats comunitàries del ba-
rri, i espais dins de l’IES La Guineueta on, 
en hores de tutoria, es treballen temàtiques 
determinades).

El projecte “Espai de reforç de català per 
a joves nouvinguts” es porta a terme des 
de fa dos cursos, al barri del Poblenou 
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(Apropem-nos). Aquest projecte té com 
a principals objectius, reforçar el català 
com a llengua vehicular en adolescents 
nouvinguts al barri (la majoria provinents 
de processos de reagrupaments familiars) 
i alhora, enfortir les relacions de vincle 
d’aquests adolescents, ja sigui amb el ba-
rri i la ciutat o amb el seu entorn social 
més proper. Aquests objectius es concre-
ten en dues activitats paral·leles: amb les 
classes setmanals de reforç de català a cà-
rrec d’una professora amb els adolescents 
de les aules d’acollida de dos instituts del 
barri (IES Front Marítim i IES Icària) i amb 
sortides per visitar determinats centres o 
equipaments del barri o llocs significatius 
de la ciutat, on participen també alumnes 
voluntaris de 4t d’ESO de diferents centres 
educatius del barri (com l’Escola Voramar i 
l’IES Front Marítim). Durant el curs 2009-
2010 la participació de l’alumnat fou molt 
alta, amb més de 35 alumnes. Es van aca-
bar realitzant 15 visites a diferents espais 
del barri i la ciutat. El 2010, des de l’inici 
del curs, s’han seguit visitant altres espais 
del barri i de la ciutat.

Projectes per a la participació propositiva i 
autonomia del grup

En aquest grup trobem aquells projectes on 
el paper de la població nouvinguda passa a 
ser proactiu, és a dir que, a més de parti-
cipar en activitats, tenen la responsabilitat 
de crear-les i organitzar-les juntament amb 
grups de veïns i veïnes del barri. Aquests 
tipus de projectes s’han desenvolupat o 
promogut per diferents col·lectius del ba-
rri que participen de diverses activitats i 
se n’acaben responsabilitzant; o bé s’han 
creat grups multiculturals que d’entrada ja 
són els organitzadors de les activitats.

Dins d’aquesta tipologia trobem tres pro-
jectes. Per una banda, el projecte “Ciuta-
danes del món, veïnes del barri” del Pla 
comunitari del Besòs-Maresme on s’ha 
aconseguit crear una comissió de grups de 
dones de diferent origen dins del Pla que 
s’encarrega de consensuar activitats i ac-
cions del grup. Per altra banda, dos Grups 
d’Interacció Multicultural als barris de la 
Sagrada Família i el Carmel que tenen com 
a objectiu tractar temes relacionats amb la 
diversitat cultural, la convivència i la cohe-
sió social a través d’un grup obert a tots els 
veïns i totes les veïnes del barri.

El projecte “Ciutadanes del món, veïnes 
del barri” del Pla comunitari del Besòs-
Maresme, es va iniciar l’any 2010, quan es 
va crear una comissió composta per repre-
sentants de les diferents associacions de 
dones del barri així com de veïnes a títol 
individual; el seu objectiu era proposar ac-
tivitats de dinamització pel barri. Aquesta 
comissió era el resultat de dues línies de 
treball paral·leles: per una banda, el suport 
associatiu als diferents grups de dones ja 
existents al barri i, per altra banda, la dina-
mització de grups de dones no “formals”. 
Finalment, s’ha consolidat un grup autò-
nom de veïnes de diverses cultures del ba-
rri des d’on es consensuen i es decideixen 
activitats i actuacions a portar a terme. En-
tre aquestes, destaquen els tallers de cuina 
(intercanvi de cuina i llengua), els tallers 
de costura, l’exposició de vestits i la festa 
de la dona.

Els Grups d’Interacció Multicultural o GiM10, 
en canvi, serien un exemple d’aquelles es-
tratègies que tenen com a objectiu configu-
rar grups oberts a tots els veïns per tractar 
temes de diversitat cultural. Actualment en 
els plans comunitaris de la ciutat en trobem 

referències
10 GiM: Projecte formatiu desenvolupat per la CONFAVC (Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya).



42

dos: el de la Sagrada Família i el del barri 
del Carmel.

El GiM del Pla comunitari de la sagrada 
família va sorgir l’any 2009. Actualment 
està format per un grup de veïns i veïnes 
de procedències diverses que es trobem un 
cop a la setmana a l’equipament sociocul-
tural del barri ESPAI 210. El grup treballa 
de manera assemblearia, atent a la realitat 
canviant del barri i buscant establir alian-
ces amb altres agents i col·lectius del terri-
tori per consolidar una xarxa de ciutadans 
i ciutadanes sensibilitzades en matèria 
d’interculturalitat. Donada la complexitat 
del tema, es considera necessària una for-
mació continuada dels membres del grup 
en clau de gestió multicultural, així com 
participar de manera activa en altres es-
pais de treball, tant en l’àmbit de barri com 
el de ciutat. Aquesta formació constant és 
la que ha permès durant aquests anys una 
molt bona evolució del grup i generar un 
discurs conjunt. Des del GIM s’organitzen 
activitats de manera regular amb la finali-
tat d’abordar i reflexionar sobre la diversitat 
cultural, per les quals han passat més de 
1.000 persones. L’any 2010, per exemple, 

es van proposar diverses activitats com ara 
una xerrada sobre adolescència i dol migra-
tori, el Grup de Suport a Dones Immigrades 
del barri de la Sagrada Família, la 2a Festa 
de la Diversitat o el Projecte Antirumors.

El Grup d’interacció Multicultural (GiM) 
del Carmel, amb el suport de l’Associació 
de Veïns i Veïnes del Carmel, es va iniciar 
a finals del 2010; és, per tant, encara in-
cipient. Va sorgir arran del curs en gestió 
multicultural i intervenció en immigració 
que organitza la CONFAVC i que se cele-
bra a la biblioteca Juan Marsé del barri. Al 
curs hi participen persones tant del barri 
com de la resta de la ciutat i de fora. D’una 
durada total de 90 hores, entre els mesos 
de febrer i novembre, el curs treballava di-
versos aspectes al voltant de la formació 
intercultural de cara a l’abordatge social 
del fenomen de la immigració. Una de les 
finalitats del curs era acabar generant una 
dinàmica de grup que pogués consolidar-
se al territori i, així, poder seguir desen-
volupant aquells aspectes treballats durant 
les classes i arribar a reflexionar i portar a 
terme accions a favor de la convivència i la 
diversitat cultural.
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5. Conclusions finals

Les conclusions que presentem a continua-
ció són fruit de l’anàlisi de les fitxes identi-
ficatives dels PDC i de les informacions que 
hem pogut recollir a partir de les entrevistes i 
converses mantingudes amb els tècnics i les 
tècniques comunitaris dels PDC en els pro-
cessos d’acompanyament i suport a algunes 
experiències. Aquestes conclusions no són 
un resum de la informació recollida a les fi-
txes, per tant, si teniu interès a aprofundir en 
aquesta informació dirigiu-vos directament als 
apartats d’aquest informe, o bé al document 
de recull que s’ha elaborat amb les fitxes.

A l’inici d’aquest document parlàvem dels 
reptes inicials dels PDC. Aquests reptes, 
encara vigents, resumidament es concre-
taven a fer que aquests processos siguin 
realment públics, integrin la diversitat de vi-
sions i inquietuds del territori, contribueixin 
a la millora de les necessitats identificades 
col·lectivament i siguin capaços de fer-ho 
de manera inclusiva, contemplant els orí-
gens i les vivències participatives diverses 
dels habitants i serveis públics dels barris. 
Les reflexions aportades en aquest document 
donen moltes respostes a aquests reptes i a 
l’hora ens permeten identificar problemes i 
resistències estructurals a resoldre, que po-
den generalitzar-se en les formes de fer dels 
PDC, més enllà del tema de l’abordament de 
la diversitat cultural.

L’anàlisi realitzat ens permet visualitzar, des 
de l’experiència pràctica, alguns principis 
teòrics o metodològics dels PDC, com la ne-
cessitat de la dinamització de les relacions 
entre les persones, la seva cura, creació, 
enfortiment i generació d’autonomia no ve-
hiculada eternament a través dels tècnics 
comunitaris. Aquest treball ha de tenir la 
intencionalitat posterior que aquestes re-

lacions entre les persones acabin generant 
consciència, voluntat i apoderament per 
a l’organització comunitària amb voluntat 
transformadora de la realitat, és aquí on tro-
bem el veritable repte dels PDC.

El conjunt dels setze plans comunitaris de 
la ciutat tenen en comú impulsar projectes 
o actuacions adreçats a la participació de la 
població del territori, sense fer-ne distinció 
de procedència. D’aquests, vuit es plantegen 
fer front a l’abordatge de la diversitat cultural 
d’una manera planificada i amb certa prioritat 
(el 50% del total). Cal destacar l’existència 
d’un Pla que parteix i es defineix de manera 
central per la voluntat de voler treballar els 
problemes identificats amb la població nou-
vinguda, és el cas del PDC Apropem-nos, del 
Poblenou.

La principal conclusió que podem extreure 
d’aquests vuit PDC és que el primer pas per 
generar certa organització comunitària, amb 
la voluntat de millorar la qualitat de vida de 
les persones, passa per treballar des de i per 
a la proximitat amb aquestes, sigui quin sigui 
el seu origen, per generar vincle entre elles i 
amb el Pla comunitari com a referència. No-
més d’aquesta manera, allò que anomenem 
vincle —i que podríem resumir en la con-
fiança, la comunicació i el reconeixement de 
l’altre en relació amb un espai de referència 
compartit com el barri— serà possible. A par-
tir de la generació d’aquest vincle podrem di-
rigir les voluntats individuals cap al bé comú, 
permetent començar a fer coses per al bene-
fici de tots i, progressivament, sota nivells de 
consciència i organització majors, millorant 
l’efectivitat i la voluntat d’implicar a d’altres 
persones.

Aquests vuit casos analitzats,  que disposen 
d’estratègies i accions per treballar específi-
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cament amb nouvinguts, impulsen projectes 
que tenen la intencionalitat de generar aquest 
vincle entre veïns i veïnes de diferent ori-
gen; és a dir, aquests PDC són l’oportunitat i 
l’aposta per l’aproximació entre els col·lectius 
diversos, ja que intenten promoure la cohesió 
i la convivència als barris, fet que també té les 
seves resistències i dificultats.

Aquests obstacles, són tan propis dels PDC 
com dels contextos en què es treballa. La for-
ma de funcionament dels PDC se centra, ori-
ginàriament, a treballar amb el teixit associa-
tiu del barri, on cada entitat hi aporta la seva 
posició i on, d’entrada, el treball es dóna a 
partir de comissions —cosa que, malgrat tot, 
pot fer que no tothom se senti integrat i part 
del PDC, sobretot si no s’han tingut experièn-
cies associatives prèvies, o si no formen part 
d’estructures de representació.

Els PDC que treballen des de la diversitat, 
ja han après a superar alguns d’aquests obs-
tacles. Es té clar que arribar a participar 
d’aquestes estructures més formals passa 
per un procés de canvi de les persones, que 
va des de la participació a alguna activitat, 
inicialment com a «consumidors», a —des-
prés de generar aquest vincle— fer que els 
nivells de consciència i compromís augmen-
tin, de manera progressiva.

Aquests processos són costosos en temps i 
esforços, i, tal i com ens reconeixen, els re-
cursos humans per fer-ho no són suficients. 
També es necessiten eines metodològiques 
o, fins i tot, formació per saber gestionar la 
diversitat de procedències. El que tampoc es 
pot obviar, és que els PDC són reflex i caixa 
de ressonància del que passa als barris, de 
les tensions entre els grups i les persones; i, 
per tant, no queden al marge ni dels prejudi-
cis existents, ni dels conflictes, ni de les acti-
tuds paternalistes que, en ocasions, es tenen 
amb la població nouvinguda, ni de les opor-
tunitats que genera la relació entre els di-

versos i diferents grups. El conjunt dels PDC 
reconeixen que això existeix i que s’ha de 
treballar, a l’hora que identifiquen iniciatives 
que estan contribuint de manera efectiva a 
millorar-ho, com són els projectes de la Xarxa 
Antirumors de Barcelona. Però, com dèiem, 
l’arribada de nouvinguts als barris també ha 
possibilitat l’impuls de determinats projectes 
als barris. Aquest seria el cas dels projectes 
de voluntariat per a l’acompanyament a la 
gent gran, els casos de “Baixem al carrer” 
del Poble-sec, o “Voluntaris per als grans” 
del Besòs-Maresme, on la major part de vo-
luntariat és desenvolupat per nouvinguts i 
també es produeix un interessant intercanvi 
intergeneracional.

Retornant al procés de canvi de les persones, un 
repte existent —quan es genera aquest vincle 
que arriba a tenir com a referència la participa-
ció en les accions i estructures més organitza-
tives del Pla— és l’assoliment d’autonomia per 
part d’aquests grups i d’aquestes persones. Els 
tècnics comunitaris tenen una centralitat impor-
tant a treballar amb els grups i el repte és fer que 
aquests grups siguin més autònoms, que siguin 
capaços d’autoorganitzar les seves reflexions i 
promoure les seves accions, que se’n sentin part 
i vegin què està passant al conjunt del PDC. En 
aquest àmbit, també hi ha molt a treballar, no 
només per tal de tenir eines metodològiques, 
d’avaluació per visualitzar si s’està avançant en 
aquest camí, sinó també per conscienciar els 
participants per tal que visualitzin que és cap a 
aquest camí cap on es vol anar.

Com a experiències significatives en l’avenç 
en aquest procés d’autonomia, cal destacar 
l’experiència dels GIM de la Sagrada Famí-
lia i del Carmel, però també el de l’avenç de 
projectes que, a partir del treball amb grups 
semioberts de veïns i veïnes dels barris, re-
collint la diversitat dels seus orígens, estan 
treballant en aquesta línia de l’autonomia i 
l’autoorganització, com podria ser el cas del 
projecte «Dones del món» del Besòs-Mares-
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me, o “Fem un cafè?” del Poble-sec.

Si veiem ara el conjunt dels PDC que no 
aborden la diversitat cultural, també podem 
formular algunes hipòtesis sobre per què no 
ho fan, al marge de les raons que tenen a 
veure amb l’existència, o no, de la població 
diversa als territoris.

Les hipòtesis en relació amb el motiu pel 
qual determinats plans no treballen aquest 
abordatge de la diversitat cultural serien 
dues: per una banda, el motiu aniria relacio-
nat amb les característiques de la població 
del territori i les dinàmiques que es podrien 
donar entre la seva població; i, per altra ban-
da, aniria relacionat amb la forma amb què 
s’han iniciat els PDC i en el seu punt de ma-
duresa com a procés.

Per començar, hem de tenir en compte que 

l’impuls dels PDC va més estretament lligat 
a l’interès i potencialitat del teixit associatiu 
dels barris per posar-los en marxa, vinculat 
sempre a una justificació de la seva necessi-
tat a les Administracions, que no pas a una 
projecció per part de l’Administració sota 
criteris de necessitats socials o de població 
realitzades de manera unilateral. Sí que és 
cert, ho podem constatar, que barris que van 
ser receptors de la immigració dels anys 50 i 
60, han estat receptors d’aquesta segona im-
migració d’inicis del segle XXI i el seu teixit 
associatiu ha estat impulsor de la posada en 
marxa dels PDC. Aquest és el cas de la tota-
litat dels PDC de Nou Barris, amb la Trinitat 
Nova, la Ciutat Meridiana, les Roquetes i el 
Verdun, i altres de la ciutat com el Carmel a 
Horta-Guinardó i Besòs-Maresme a St. Martí.

figura 4. Els PDC i els barris amb població estrangera a la ciutat de Barcelona. Any 2010.
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Segons la nostra hipòtesi, la diversitat esdevé 
repte i oportunitat allà on les relacions entre 
les persones necessiten o volen ser millora-
des, és a dir, on la interacció entre els grups 
diferents forma part de la vida dels barris, a 
l’espai públic, a les escoles, als centres de 
salut, etc. Aquest fet ens permetria explicar, 
per què els immigrants de països occidentals, 
o amb nivells de renda o desenvolupament 
superiors o similars als de l’Estat espanyol, 
poden tenir cert pes estadístic en relació 
amb la seva presència als barris, però una 
important invisibilitat, ja que el seu nivell 
de renda no els permet articular la seva vida 
amb presència als espais de relació quotidia-
na dels barris, satisfent les seves necessitats 
a partir d’estratègies més individuals, amb 
l’accessibilitat a recursos de qualsevol in-
dret de la ciutat no necessariament públics. 
De fet, viuen en barris on es donen aques-
tes dinàmiques més individuals, també en-
tre la població autòctona que hi resideix. En 
aquest sentit, per exemple, en districtes com 
els de Gràcia, Sarrià, St. Gervasi o les Corts, 
també hi ha un percentatge certament signi-
ficatiu de població estrangera, però aquests 
estrangers residents procedeixen de països 
desenvolupats europeus, com per exemple 
França o Itàlia, i les seves relacions comuni-
tàries són molt diferents a les d’altres barris 
més populars. Seria, doncs, en aquests barris 
més populars on s’estan desenvolupant PDC 
que aborden la diversitat cultural.

El cas que seria una excepció a la regla, seria 
clarament el del PDC PICA del Casc Antic. I és 
que, com dèiem abans, sempre hem de tenir en 
compte que l’impuls dels PDC s’articula i im-
pulsa conjuntament amb les entitats i serveis 
dels territoris. Aquest PDC va tenir el seu origen 
en una taula de coordinació de, principalment, 
organitzacions del tercer sector que desenvo-
lupaven projectes per a la inclusió social i que 
en el seu moment no es plantejaven estratègies 
d’abordament de la diversitat com a tal.

Si fem una anàlisi de la resta de PDC, veiem 
que n’hi ha d’altres que potser no aborden la 
diversitat cultural per motius similars. Potser 
en els de les Corts i St. Gervasi, a part de les 
característiques de la població, el fet de tre-
ballar en una dimensió de districte fa difícil 
consolidar aquest vincle i identitat de proxi-
mitat tan necessaris per impulsar els PDC. 
Tampoc ho fan a barris com Navas o, fins i 
tot, la Salut, que estan en un moment inci-
pient, amb molta articulació del treball entre 
entitats, però poca amb persones individuals.

Per finalitzar aquestes conclusions creiem 
important remarcar que els aprenentatges, 
les iniciatives i els projectes que estan abor-
dant la diversitat cultural són molts. Que el 
conjunt d’experiències visualitza aquest full 
de ruta, el de generar oportunitats de rela-
ció i convertir-les en relacions de proximitat 
per, posteriorment, transformar-les en orga-
nització. De vegades aquest full de ruta, que 
pot ser molt clar per a tothom, costa de ma-
terialitzar-se per diferents motius: per man-
ca de temps, de recursos o manca de pers-
pectiva com a conseqüència del fet d’estar 
totalment immersos en els processos, amb 
una important necessitat d’immediatesa en 
els resultats dels projectes, compartida per 
tècnics, entitats, veïns i serveis. El que és 
clar és que aquests processos necessiten in-
tensitat i temps, amb una planificació a mig 
i llarg termini.

Les possibles solucions, o almenys impor-
tants contribucions per avançar en aques-
ta línia, les podem trobar als propis plans 
comunitaris, potser només es qüestió de 
possibilitar moments i espais d’intercanvi, 
d’aconseguir conèixer in situ com s’estan 
abordant aquests temes, de poder compartir 
i posar en pràctica vivències dinàmiques i es-
tratègies grupals que estan funcionant amb 
èxit. Com sempre, la manca de temps, i en 
ocasions la no-priorització de l’aprenentatge 
des de l’intercanvi, fa que aquest fet sigui 
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poc possible; i és que no es tracta només 
que els tècnics i les tècniques comunitàries 
ho tinguin clar, sinó que entitats gestores 
i administracions vegin l’interès d’apostar 
per aquesta línia. Al mateix temps, tampoc 
hem d’oblidar, que es tracta d’un procés de 
treball complex, lent i incert, que haurà de 
treballar paral·lelament i de manera natural 

prejudicis i estereotips, tant dintre com fora 
de les estructures participatives dels PDC, i 
que, en ocasions, ens trobarem amb barre-
res i resistències estructurals difícils de su-
perar, com la no-igualat de drets o la impos-
sibilitat de fer plans a llarg termini per part 
dels col·lectius que no tenen regularitzada 
la seva situació.
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