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Junts per la convivència
Cada vegada més, el món sencer i els diferents països –i Espanya entre ells– tenen al davant el
formidable repte de gestionar la diversitat cultural, ètnica, d’origen, lingüística i religiosa. És un
desafiament que no tan sols afecta cada país en si mateix, sinó també les regions i els municipis,
i implica així mateix les institucions i les organitzacions i cadascun dels ciutadans.
Un dels compromisos de l’Obra Social ”la Caixa”, des que es va crear fa més de cent anys, ha estat
prestar atenció a les noves realitats socials i desenvolupar programes a favor de les persones, amb
sentit d’anticipació i transformació social, que puguin servir de model per a actuacions futures.
Amb aquesta vocació neix i es desenvolupa el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.
Des de l’any 2010 el Projecte ICI s’ha dut a terme en 17 territoris d’alta diversitat cultural, proposant un model d’intervenció social i de gestió de la diversitat centrat en el protagonisme de
les comunitats locals que busca afrontar de manera organitzada, eficaç i positiva el repte crucial
de la convivència i la cohesió social. El juliol del 2014 el Projecte ICI es va ampliar a 40 territoris.
Sense relació no és possible la convivència. Per això, el Projecte ICI promou, juntament amb
les administracions locals i les entitats del territori, la creació d’espais de trobada, relació i
interacció positiva entre persones de diferents procedències i pertinences culturals i religioses, per facilitar la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la promoció de
la convivència.
Treballar junts, tant responsables polítics i institucionals com organitzacions que actuen al territori i ciutadania, des de la coresponsabilitat i el compromís compartit i a favor de la convivència, és una idea tan bàsica com innovadora i transformadora. I és des d’aquest treballar junts que
el Projecte ICI impulsa la convivència i pretén millorar la qualitat de vida d’un territori.
El treball dut a terme durant els últims quatre anys ha implicat més de 1.800 professionals i ha tingut la participació de més de 280.000 persones. Els notables resultats i impactes obtinguts en la
millora de la convivència* i de les polítiques socials als territoris d’intervenció han posat en valor
la capacitat d’adaptació del model conceptual i metodològic del Projecte ICI a territoris diversos
pel que fa a les característiques sociodemogràfiques i la tipologia.

* Enquesta 2012 sobre convivència intercultural en l’àmbit local.
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La col·lecció Junts per la Convivència. La Intervenció Comunitària Intercultural sintetitza el
treball fet durant els tres primers anys d’intervenció. Aquesta tasca, basada en la retroalimentació entre teoria i pràctica, ha derivat en la construcció d’un coneixement compartit pels que
han participat activament en el procés, el qual es posa a disposició de les persones i les institucions interessades a desenvolupar polítiques per fomentar la convivència i la cohesió social.
L’Obra Social ”la Caixa” agraeix la col·laboració i l’aportació inestimable de l’experiència, el
coneixement i la voluntat política de totes les persones, entitats i institucions participants en
el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.
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Presentació
Una obra col·lectiva teoricopràctica, a partir d’un projecte mancomunat, i per a una praxi comunitària

Aquesta sèrie de llibres sintetitza l’experiència, els èxits, les limitacions i els aprenentatges obtinguts durant la primera etapa del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, és a dir, del
treball col·lectiu per la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social dut a terme no per
centenars sinó per milers de persones en 17 territoris locals de 15 municipis d’Espanya entre el
setembre del 2010 i l’agost del 2013. En l’actualitat –escric aquestes línies el novembre del 2014–,
el Projecte ICI s’ha ampliat a 39 llocs i aquesta obra és, entre altres coses, una aportació clau
per poder afrontar, amb visió compartida i intel·ligència col·lectiva, els nous i complexos reptes.
A l’hora de presentar la col·lecció Junts per la Convivència permeteu-me començar assenyalant
dues deficiències que amb massa freqüència s’observen en els plans, les polítiques, els programes
o els projectes socials. No m’agrada començar pel que és «negatiu», però considero que ajudarà
a enquadrar la naturalesa i el valor del que el lector o la lectora té a les mans. Em centraré en el
cas dels projectes d’intervenció social, ja que és en aquesta categoria on s’ubica el Projecte ICI.
Primera deficiència: en els projectes d’intervenció social la dimensió del coneixement no
sempre té el paper rellevant que hauria de tenir. Aquestes iniciatives pateixen amb massa
freqüència la manca de la fonamentació científica i conceptual deguda. A partir d’aquí, el grau
d’encert o èxit d’aquesta iniciativa serà menor. Si la fonamentació teòrica i conceptual falla o és
dèbil, la tasca pràctica dels protagonistes del projecte no es constitueix en praxi dinàmica i dialèctica, en la qual es retroalimenten en simbiosi creativa pensament i acció, teoria i pràctica,
saber i transformació. La pràctica, en definitiva, esdevé practicisme.
Segona deficiència: amb massa freqüència també en els projectes d’intervenció social, una vegada ha conclòs el projecte o alguna de les seves etapes, l’experiència que ha suposat –sempre
complexa, per definició– no se sistematitza i es publica, de manera que se’n perd la riquesa
acumulada. Dit amb unes altres paraules, no es culmina, degudament i entre tots, l’actuació corresponent. Per la resta, es debiliten greument les possibles noves etapes que es poden escometre. I encara més quan aquest projecte és col·lectiu, comunitari i públic, aquesta carència –en
la tasca de síntesi de l’experiència i en la difusió dels seus aprenentatges, resultats i impactes–
suposa una falta de devolució als actors socials, professionals i institucionals que van fer possible el projecte i l’experiència viscuda.
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Doncs bé, aquests cinc volums que ara es presenten als diversos i nombrosos actors del
Projecte ICI, com també a tots els interessats en aquestes qüestions rellevants, decisives i
urgents de la convivència i la cohesió local, mostren, d’una banda, l’enorme rellevància que
té el coneixement col·lectiu i aplicat en aquest projecte i, de l’altra, suposen un exercici
responsable de sistematització, publicació i devolució del que s’ha fet i s’ha après.
En efecte, aquests llibres, dedicats respectivament a –i faré servir només la paraula clau de cada
text– enfocament, mètode, educació, salut i participació, estan redactats a partir dels coneixements sobre gestió de la diversitat, desenvolupament local, immigració, minories, intervenció comunitària, conflictologia o mediació que van servir per dissenyar, cap a l’any 2009, amb
el fonament més rigorós possible, aquest projecte d’impuls de la convivència i validació d’hipòtesis de treball comunitari i mediador. Però, i això encara és més important, aquest bagatge
previ ric i col·lectiu es va aplicar, validat o no, ajustat i desenvolupat, a partir de la pràctica de
17 equips en 17 territoris i la participació de responsables institucionals, professionals
i tècnics, desenes d’entitats i milers de ciutadans d’aquestes localitats.
En aquest procés d’intervenció:
a. Es va configurar una base de dades o quadre de comandament en què es va anar recollint
una multiplicitat d’informes setmanals, mensuals i anuals.
b. Es van dur a terme audicions i col·loquis.
c. Es van elaborar monografies comunitàries, com a producte clau del coneixement compartit.
d. Els anys 2010 i 2012 es van aplicar enquestes sobre convivència en territoris d’alta
diversitat.
e. Es van anar registrant les múltiples i constants reflexions i aportacions.
Sense tot això, sense aquesta intensitat de coneixement aplicat i reflexió per a la pràctica, no
s’hauria pogut elaborar aquesta obra.
I, per fer-ho, ha calgut establir –també en aquesta fase d’elaboració– uns eixos de sistematització que unifiquessin el treball d’elaboració i redacció dels textos. Com el lector pot apreciar,
els diferents volums s’estructuren a partir de quatre preguntes centrals que donen el fil conductor als capítols corresponents de cada obra:
1. Com ens hem plantejat en el Projecte ICI la qüestió abordada. Per exemple, la metodologia del volum 2, el treball en educació del volum 3, etc.
2. Com ho hem posat en pràctica. Per exemple, l’impuls de la convivència en el volum 1, la
línia específica de salut comunitària en el volum 4, etc.
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3. Quins han estat els èxits obtinguts en aquest àmbit o matèria. Per exemple, els resultats
de la línia específica de relacions socials i participació del volum 5.
4. I, finalment, quins aprenentatges hi ha hagut i quines recomanacions es desprenen per
a la segona etapa del Projecte ICI, iniciada el setembre del 2013.
La col·lecció Junts per la Convivència és una obra col·lectiva tant en el disseny com en l’elaboració.
En efecte, l’elaboració de cada un dels volums ha recaigut, de manera col·laborativa, en els assessors del Projecte ICI i en els membres de l’equip de la Direcció Científica. No obstant això, es pot
afirmar que aquesta obra col·lectiva posseeix un abast encara més gran, ja que sense les experiències locals dutes a terme pels equips d’intervenció del Projecte ICI conjuntament amb professionals, ciutadans i representants institucionals a cada territori, aquesta obra no hauria estat possible.
El treball general d’edició s’ha organitzat a partir d’un coordinador tècnic de la publicació en
estreta coordinació amb el director científic del Projecte ICI.
No ha estat gens fàcil, entre altres coses perquè s’ha redactat durant molts mesos en els quals
el Projecte ICI no tan sols tirava endavant amb noves activitats i desafiaments, sinó que es trobava en plena expansió. Però ho hem aconseguit. Des d’aquí, gràcies a tothom per les vostres
valuoses aportacions i gràcies també a l’Obra Social ”la Caixa”, i especialment a l’Àrea Social i el
seu equip, ja que no tan sols està fent possible aquest ampli i innovador projecte sinó també la
difusió d’aquesta obra.
Ara només resta que la col·lecció Junts per la Convivència serveixi als seus propòsits: és a dir,
continuar creant coneixement per a l’acció, tornar l’experiència als que l’han fet possible i
ser útil als que estem compromesos en la lluita contra l’exclusió i la discriminació mitjançant
la promoció de l’autèntica convivència –no tan sols la coexistència– en les comunitats locals i
diverses de ciutadans i ciutadanes.
Carlos Giménez Romero
Director científic del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
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Introducció
1. La sistematització d’una experiència innovadora d’intervenció social
La col·lecció Junts per la Convivència. La Intervenció Comunitària Intercultural consta de cinc
volums que sistematitzen cadascuna de les dimensions en les quals s’ha desenvolupat l’experiència
del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural durant la seva primera etapa, del 2010 al 2013.
A causa d’una proposta d’intervenció social molt innovadora, que conjuga línies específiques
d’actuació –salut, educació, participació– amb una línia global vertebradora del conjunt del
Projecte ICI, i l’enorme riquesa i diversitat de les accions fetes en 17 territoris d’intervenció,
la sistematització de la primera etapa del Projecte ICI s’ha organitzat en cinc volums que responen a cada una de les seves dimensions: la convivència i la cohesió social, la metodologia,
l’educació, la salut i la participació.
El Projecte ICI és una proposta innovadora d’intervenció social i gestió de la diversitat social
i cultural que s’està estenent a nous barris, pobles i ciutats de tot Espanya, validada pels seus
bons resultats i els impactes que ha tingut en la millora de la convivència i de les polítiques socials dels territoris en els quals ha intervingut.
Per aquests motius, després de més de tres anys de praxi, de retroalimentació entre la teoria i
la pràctica i de construcció d’un coneixement compartit per tothom qui hi ha participat activament, ha arribat el moment de socialitzar aquest coneixement amb la finalitat de facilitar-ne la
transmissió a altres persones, organitzacions i institucions que puguin estar interessades a posar
en marxa processos comunitaris interculturals per a la convivència i la cohesió social. L’elaboració d’aquests cinc volums és una via, entre altres, per facilitar aquesta transmissió.
——El volum 1, Convivència i cohesió social, aborda l’enfocament teòric i la finalitat de la intervenció comunitària intercultural.
——El volum 2, Metodologia, se centra en el desenvolupament metodològic seguit per implementar processos comunitaris interculturals.
——El volum 3, Educació, sistematitza el que s’ha fet des de la línia específica d’educació en el
marc del procés comunitari intercultural.
——El volum 4, Salut, igualment, aborda la línia específica de salut en el marc del procés comunitari intercultural.
——El volum 5, Participació, per últim, centra la seva sistematització en la participació de la ciutadania i la relació que té amb els altres protagonistes.
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2. La primera etapa del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
El 2010, a iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa”, va arrencar l’aventura del Projecte ICI en 17
territoris locals amb una diversitat social i cultural intensa, ubicats en vuit comunitats autònomes. Territoris variats pel que fa a les característiques sociodemogràfiques i les ubicacions: zones rurals, grans ciutats, centres històrics, zones d’extraradi, zones costeres o ciutats d’àrees metropolitanes.
Una àmplia gamma de situacions i contextos en els quals el Projecte ICI ha posat en valor la
seva flexibilitat i capacitat d’adaptació, i en què ha estat capaç d’obtenir resultats notables gairebé a tots els territoris gràcies a la implicació activa de tots els actors: les administracions públiques, els recursos professionals i la ciutadania.
El desenvolupament de la primera etapa (setembre del 2010 - agost del 2013) ha possibilitat
validar en la pràctica la hipòtesi de partida. Una gran part de l’èxit de la seva implementació
ha estat deguda a la combinació entre la flexibilitat que requeria la diversitat dels contextos
locals i la unicitat en l’enfocament i en la metodologia de la intervenció desplegada, comuna
als 17 territoris.
Aquesta combinació d’unitat d’enfocament i mètode amb diversitat d’actuació local ha estat
potenciada per les sinergies establertes entre les entitats socials responsables de la implementació a cada territori, posseïdores d’una llarga trajectòria de treball, i la Direcció Científica del
Projecte ICI (DECAF) de la Universitat Autònoma de Madrid, que ha format, capacitat i fet un
seguiment continu als equips d’intervenció en l’enfocament i els mètodes propis dels processos
comunitaris interculturals, i que han disposat d’assessorament expert tant en el plantejament
metodològic general com en les línies específiques d’actuació de salut i educació.
Un altre factor que ha contribuït a explicar els bons resultats de l’experiència en la primera etapa
ha estat gràcies a la combinació d’actuacions específiques, en àmbits com ara la salut i l’educació, amb el desenvolupament d’una línia d’actuació global que vertebra i dóna coherència al procés comunitari intercultural.
Aquests bons resultats es troben en la base de l’expansió d’aquest model innovador i mancomunat d’intervenció a 23 territoris més en la segona etapa del Projecte ICI, iniciada el setembre del
2013. Entenem «model» no com una cosa exemplar i irreprotxable, sinó com un conjunt dinàmic d’hipòtesis validades mitjançant la praxi articuladora de teoria i pràctica. Així doncs, en la
segona etapa i com a conseqüència de la validació del model d’intervenció, el Projecte ICI s’ha
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ampliat a altres contextos locals, ara ja distribuïts en 11 comunitats autònomes més Ceuta i que
ha augmentat fins a 32 els municipis implicats, i tot incrementa notablement tant la diversitat
com la complexitat del Projecte ICI. La col·lecció Junts per la Convivència constituirà un instrument útil per afavorir la transmissió dels aprenentatges extrets als nous territoris, com també
a les organitzacions i les institucions interessades a implementar processos similars.

3. La proposta del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
La proposta del Projecte ICI ha consistit i consisteix en una idea tan bàsica com innovadora i
transformadora: treballar junts –responsables polítics i institucionals, professionals i tècnics, organitzacions i ciutadans– per la convivència i el desenvolupament social de les comunitats locals
–barris, pobles i ciutats– i fer-ho com a coprotagonistes de la comunitat i en coresponsabilitat.
Tan fàcil i tan complicat com això. A tots ens sembla de sentit comú i, malgrat això, a la pràctica no s’acostuma a produir. Mentre que als territoris hi ha una gran varietat de recursos professionals, ONG, serveis públics i associacions treballant per resoldre els problemes que afecten la població, l’enorme complexitat d’aquests i la sectorialització dels recursos públics i privats
en dificulten enormement l’articulació conjunta en projectes comuns per a la convivència i el
desenvolupament social.
La proposta del Projecte ICI consisteix precisament en això, a facilitar i donar suport a l’articulació de projectes comuns en què hi càpiguen tots: les administracions, els recursos tecnicoprofessionals del territori i la ciutadania. Tots, com a protagonistes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.
La intervenció comunitària intercultural ha implicat un procés de transformació a les comunitats locals, tot facilitant un tipus de relacions abans inexistents entre els protagonistes. Aquest
procés ha generat connexions i espais de relació la primera conseqüència dels quals ha estat
l’enfortiment de les capacitats i les oportunitats de les comunitats locals per enfrontar-se amb
els reptes derivats de la crisi econòmica i de la diversitat social i cultural que les conformen.
El procés comunitari intercultural també ha facilitat la comunicació, el diàleg, la col·laboració i
la interacció positiva entre veïns i veïnes de diferents procedències –població estrangera, població gitana, població autòctona–, i ha millorat les relacions, prevenint conflictes i promovent la
convivència en carrers, places i espais públics.
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El treball conjunt de tantes persones, grups, professionals i representants de les diferents administracions està aconseguint una adequació més bona dels serveis i les institucions a les necessitats reals de la població i de la seva diversitat social i cultural creixent. Això es produeix, en
particular, en dos dels pilars bàsics del benestar social: la salut i l’educació.
Potser l’èxit més important és el salt qualitatiu que s’ha produït en assumir-se que les respostes a les temàtiques locals han de ser integrals i compartides entre tots els protagonistes. Naturalment, això no pot passar sempre i en tots els temes/problemes que afecten la vida comunitària, però el procés permet que això ocorri sobre les grans qüestions comunes i generals que
tenen relació directa amb una convivència i cohesió social efectives. Pensem que no hi ha cap
mètode més eficaç i eficient per afrontar temàtiques i resoldre problemes que enfonsen les
seves arrels en múltiples causes i en la creixent diversitat, pluralitat i complexitat de les societats postindustrials.
Sol ser una inquietud força estesa entre professionals, membres d’organitzacions socials i representants de les administracions la necessitat de treballar conjuntament per afrontar les temàtiques comunitàries en les quals intervenen; no obstant això, en la pràctica i en el dia a dia no acostuma a haver-hi ni el temps, ni el mètode ni els recursos necessaris per fer-ho. El Projecte ICI ha
contribuït a resoldre aquestes carències, fet que ha facilitat l’enfocament conceptual, el desenvolupament metodològic del treball i els recursos professionals necessaris.

4. El marc global del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
El Projecte ICI ha actuat com a impulsor de processos col·lectius i compartits de transformació del context social i institucional per adequar-lo als reptes de la diversitat i a les noves
necessitats socials.
Té un mètode definit clarament, un full de ruta, flexible i adaptable, que ha guiat tot el procés
en les diferents fases, acompanyat d’un seguit d’elements que han servit per impulsar, visibilitzar i consolidar els seus avenços.
El procés d’intervenció comunitària intercultural ha avançat des del primer moment en l’establiment de relacions col·laboratives amb i entre recursos tecnicoprofessionals, ciutadania i
representants de les administracions, per consolidar posteriorment aquestes relacions a través
de la generació de coneixements compartits de la realitat local i el desenvolupament d’accions
conjuntes entre els tres protagonistes.
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Així, s’han generat espais de relació que han possibilitat l’articulació d’un nou tipus d’organització de la comunitat local. S’han fet investigacions participatives els resultats de les quals
han afavorit l’emergència d’un coneixement compartit i l’elaboració de diagnòstics comunitaris. S’han dissenyat plans d’acció, partint del diagnòstic, que hem denominat programació comunitària, per donar resposta a les temàtiques comunitàries i als problemes i els reptes
principals que les comunitats locals estan afrontant, per contribuir així a nous plantejaments i
a una articulació més adequada de les polítiques socials al territori.
Tot aquest procés s’ha ajudat d’accions d’informació i de comunicació i l’organització de trobades comunitàries on s’han evidenciat les aportacions dels diferents protagonistes i s’han compartit els avenços fets. En aquest mateix sentit, s’han promogut activitats d’interès general que
han possibilitat anar construint una cultura de col·laboració entre els tres protagonistes, com
l’organització i la realització d’accions globals ciutadanes, d’escoles obertes d’estiu, d’activitats d’aprenentatge i servei, d’agents promotors de salut, jornades de dinamització comercial, celebració de diàlegs públics, configuració de territoris socialment responsables, etc.
L’educació i la salut, per la importància crucial que tenen en el benestar de la població, han constituït dos àmbits idonis per afavorir la confluència d’interessos i d’iniciatives conjuntes. Des
d’aquests àmbits específics de treball, s’ha contribuït enormement al procés global d’enfortiment comunitari.
A través d’accions preventives i de promoció de la salut, com ara els agents promotors de salut,
o de programes de servei i aprenentatge, en l’àmbit de l’educació, per esmentar-ne un parell
d’exemples, no tan sols s’ha aconseguit articular la col·laboració entre institucions, professionals i ciutadania, sinó que s’ha arribat a implicar famílies, joves i infants, els tres col·lectius prioritaris d’actuació del Projecte ICI.
La visió global del procés i l’articulació entre elles de les diferents iniciatives i accions empreses
dins del procés mateix s’han aconseguit gràcies a l’existència d’equips comunitaris, a cada territori, que han connectat entre ells els tres protagonistes i els espais de relació respectius –espai
tècnic de relació, espai de relació institucional, espai de relació i participació ciutadana.
Els equips comunitaris han actuat com a dinamitzadors i facilitadors de tot el procés, dotant de
coherència el conjunt. En un primer moment els professionals dels equips comunitaris els ha aportat el Projecte ICI a través de les entitats socials col·laboradores, per anar incorporant-hi posteriorment professionals pertanyents als diversos recursos i serveis públics i privats dels territoris.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convivència i cohesió social

20

El procés comunitari intercultural també té una dimensió mediadora que ha contribuït a promoure la convivència i la cohesió social als territoris. Són diversos els aspectes socials que s’han
contribuït a millorar, com la revaloració dels diferents col·lectius socials i culturals o la transformació de les relacions socials, tot afavorint el diàleg, la interacció positiva i el reconeixement
igualitari de totes les parts. No obstant això, ha estat la promoció d’un nou context social, gràcies a l’adaptació mútua entre persones i col·lectius diversos i a l’adequació de les institucions a
aquesta realitat, l’èxit més gran que està propiciant el procés comunitari intercultural. Un èxit
sobre el qual s’està cimentant una cultura de prevenció, regulació i resolució pacífica del conflicte i de convivència ciutadana intercultural.

5. Una guia breu de lectura o consulta dels cinc volums de la col·lecció Junts per
la Convivència
És convenient no agafar de manera aïllada cadascun dels volums que integren la col·lecció. Seria
ideal llegir-los segons l’ordre que tenen, començament pel número 1, després el número 2 i així
successivament. No en va, els continguts s’han articulat d’allò més global a allò més específic.
Si no es pot fer la lectura seqüencial dels cinc volums i se n’aborda la lectura d’un de sol, sempre
hi ha la possibilitat de consultar els altres volums per aprofundir en aspectes que no s’hi desenvolupin. Aquesta tema té una importància particular amb relació als números 1 i 2.
Dins d’aquesta col·lecció, aquest volum s’ha centrat en la convivència i la cohesió social, i aporta l’enfocament d’intervenció i els elements teòrics que ajuden a interpretar adequadament les
finalitats perseguides i els resultats i els impactes esperats.
Mentre que la resta dels volums, per orientar-ne la consulta, s’han centrat en:
——La metodologia, aporta els elements metodològics: procedimentals i operatius que han permès posar en pràctica l’enfocament d’intervenció i donar coherència als mitjans utilitzats.
——L'educació: aporta l’enfocament d’intervenció comunitària intercultural des de l’àmbit educatiu i els elements pràctics que l’han fet possible.
——La salut: aporta l’enfocament d’intervenció comunitària intercultural des de l’àmbit de la
salut i els elements pràctics que l’han fet possible.
——La participació: aporta l’enfocament d’intervenció comunitària intercultural des de l’àmbit
de les relacions i la participació ciutadana i la seva aplicació pràctica.
No obstant això, en cas que resulti impossible en el moment de la lectura d’algun dels volums
consultar-ne la resta, aquesta introducció comuna als cinc volums ajudarà el lector a obtenir
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una comprensió bàsica i global del Projecte ICI, fet que facilitarà emmarcar el volum en el qual
estigui centrant l’atenció dins del conjunt.

6. Territoris d’actuació 2010-2013
——Barcelona (Nou Barris / Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona) · Associació Sociocultural El Torrent
——Barcelona (Ciutat Vella / El Raval) · Fundació Tot Raval
——Barcelona (Sant Martí / El Clot) · Surt, Fundació de Dones
——Daimiel · Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes
——Elx (El Carrús) · Fundación Elche Acoge
——El Ejido (Las Norias de Daza) · Cooperación y Desarrollo en el Norte de África, CODENAF
——Getafe (Las Margaritas) · Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR
——Granada (districte nord) · Asociación Gitana Anaquerando
——Jerez de la Frontera (zona sud) · Centro de Acogida de Inmigrantes, CEAIN
——Leganés (centre, San Nicasio i Batallas) · Fundación Universidad Autónoma de Madrid,
FUAM
——Logronyo (San José i Madre de Dios) · Fundación Rioja Acoge
——Madrid (Ciudad Lineal / Pueblo Nuevo) · Asociación La Rueca
——Paterna (La Coma) · Fundación Secretariado Gitano
——Salt · Casal dels Infants
——San Bartolomé (Playa Honda) · Fundación Canaria El Patio i Asociación de Mujeres Tiemar
——Tortosa · Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat, ACISI
——Saragossa (barri històric) · Fundación Federico Ozanam
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El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (d’ara endavant, Projecte ICI) té en la noció
i l’ideal de la convivència –i més específicament de la convivència ciutadana intercultural en el
marc de la cohesió social– el nucli del seu enfocament teòric conceptual i la meta i l’objectiu central. Aquest primer capítol està dedicat a treballar el plantejament de tot això dins del disseny
general del Projecte ICI i a ubicar bé els tres capítols següents, dedicats, respectivament, al que
hem dut a terme per promoure aquesta convivència, als èxits, els resultats i els impactes assolits durant la primera etapa del Projecte ICI (setembre del 2010 - agost del 2013) i als aprenentatges obtinguts.
Alguns dels interrogants als quals volem respondre en aquest primer capítol són els següents:
——Quina és la naturalesa de fons del Projecte ICI? És un projecte d’immigració, d’integració o
és més ampli?
——Per què es va centrar el Projecte ICI entorn de la gestió de la diversitat i l’impuls de la convivència i a quins desafiaments o necessitats es pretén donar resposta amb això?
——Com s’ha definit, s’entén i es concreta en el Projecte ICI la convivència en general i la convivència ciutadana intercultural en particular?
——Quin ha estat el disseny de la intervenció per al foment o la promoció de la convivència ciutadana intercultural, quins trets propis té el Projecte ICI i què hi pot haver d’innovació, en això?
El capítol està estructurat en tres apartats. Primer, aprofundirem en la naturalesa del Projecte ICI,
les característiques principals i el paper que ocupa la convivència en el disseny general. El segon
apartat està dedicat a exposar la fonamentació teòrica de la intervenció i els elements conceptuals de referència. Finalment, en el tercer apartat s’aborda quina va ser la línia base del Projecte
ICI i com es va establir la situació de partida.
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11
.

La convivència en el disseny general
del Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural
1.1.1 Un projecte per a la gestió positiva,
pacífica i participativa de la diversitat

El Projecte ICI es va dissenyar amb molt de detall i una àmplia deliberació al llarg del 2009 i la
primera meitat del 2010. Van intervenir en el desenvolupament un nucli ampli de professionals
i es van prendre com a referència les conceptualitzacions, les experiències i les bones pràctiques
que es feien internacionalment i nacionalment en matèria d’integració i interculturalitat. El punt
de partida institucional va ser la voluntat i la decisió adoptada a l’Àrea d’Integració Social de la
Fundació de l’Obra Social ”la Caixa” en el sentit d’anar, dins del seu Programa d’Interculturalitat
i Cohesió Social i una vegada finalitzat el projecte de la Xarxa de Mediació Intercultural, a un nou
projecte que abordés els nous reptes de la integració social i la diversitat. Durant mesos, l’equip
de ”la Caixa” i el de l’IMEDES-UAM1 vam estar treballant en aquest disseny, en què es van elaborar diferents esborranys i es van fer diverses reunions d’experts.
Sabíem, o vam anar assentant, que volíem abordar aquesta tasca des de l’esfera local i amb plena
participació dels ajuntaments, que la mediació estaria present però juntament amb altres modalitats d’intervenció i que, entre altres àmbits, s’hauria de treballar intensament educació i salut,
com també abordar com a transversals els aspectes referents a infància, joventut i família. Però
encara mancaven moltes peces clau del que seria el disseny inicial del Projecte ICI, que havia de
fonamentar la convocatòria de projectes que es duria a terme des de l’Obra Social ”la Caixa” el
març del 2010 i a la qual es van presentar 227 propostes.

1 Ja aleshores els responsables del projecte a l’Obra Social ”la Caixa” van formular la idea que el Projecte ICI es dotés d’una direcció científica i
l’equip corresponent, cosa que va ser assumida des de l’Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universitat Autònoma de
Madrid. Des de la fase de disseny també es va poder comptar amb les valuoses aportacions de Marco Marchioni, que va actuar com a assessor
general del Projecte ICI des del començament.
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Més enllà de la immigració

Una qüestió clau va ser enfocar aquest projecte no com una iniciativa centrada en la immigració
sinó com un programa centrat en la gestió positiva de la diversitat, i més concretament de tota
la diversitat local. Un projecte que abordés conjuntament els importants reptes de la «comunitat diversa», és a dir, la formada per autòctons i persones d’origen estranger, per veïns de tota
la vida i nous veïns, fossin aquests últims espanyols arribats per migració interna o estrangers
vinguts d’altres latituds, per minories autòctones –com ara els gitanos– i al·lòctones o immigrades –com ara magrebins, subsaharians, eslaus de l’est d’Europa, asiàtics, etc.–. Aquest és un
dels trets innovadors del Projecte ICI i una de les aportacions que s’està fent en el camp de les
polítiques d’intervenció social.
Es tractava de configurar un projecte per a tota la comunitat i amb tota la seva diversitat.
Sens dubte, érem conscients que la immigració a Espanya es trobava en un punt crucial. Partíem del fet que el fenomen complex de la immigració –que s’estava produint a Espanya des de
mitjan dècada dels setanta del segle xx– estava en un canvi de cicle migratori, en el qual la
presència i l’arrelament de milions de persones d’origen estranger havia incrementat la intensa
diversificació sociocultural del país.
Un context que requeria incidir en la integració i reconèixer la diversitat com una font de riquesa
i desenvolupament. D’altra banda, a mesura que es va anar dissenyant el Projecte ICI durant el
2009 i bona part del 2010, s’incrementava l’evidència que aquesta intervenció es produiria en
el marc d’una creixent crisi econòmica i social del país, iniciada ja el 2007, però que prenia tota
la seva força i cruesa just quan s’estava dissenyant el projecte i durant la mateixa convocatòria.
Ara bé, el Projecte ICI no és un projecte sobre immigració. Com dèiem, una de les seves aportacions és plantejar la conveniència de treballar amb tota la població, incloent-hi la població d’origen estranger en aquest tot social. El Projecte ICI aborda, i a fons, la problemàtica de la integració de i amb els immigrants estrangers, però la seva finalitat o missió és més àmplia i es refereix
al conjunt de la societat, concretament, al conjunt de la comunitat local.
El Projecte ICI es va dissenyar, cal insistir en aquest punt clau, per beneficiar el conjunt de la
localitat, és a dir, a tots i totes els residents, veïns, empresaris, comerciants i assidus, al conjunt
dels professionals, especialistes o tècnics que treballin al territori local, al conjunt de les administracions amb competències sobre aquest àmbit local, i, per tant, està pensat per ser un suport
rellevant a l’acció institucional i social de l’Administració local.
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I, en aquest sentit, s’havia de basar, d’una banda, en categories vàlides per al conjunt social,
i d’aquí ve la definició holística que en el Projecte ICI es fa d’integració, cohesió, convivència, interculturalitat i ciutadania, com s’exposa a l’apartat següent. I s’havia de basar, d’altra
banda, en els models de gestió de la diversitat, assumint tres punts: a) la crítica als models
d’exclusió basats en la discriminació, b) les deficiències que durant dècades s’han anat evidenciant en els models d’assimilació i de multiculturalisme i c) el desenvolupament a escala comunitària de l’enfocament interculturalista, com de seguida precisem.
Així doncs, molt més enllà d’un projecte sobre immigració o d’«integració d’immigrants», el
Projecte ICI es va definir com un projecte de gestió de la diversitat des del plantejament de la
convivència de tots els membres de la comunitat, amb la qual cosa es busca una cohesió social
dinàmica que afavoreixi el desenvolupament social. Però abans de tot això, ubiquem internacionalment i nacionalment el repte de la gestió de la diversitat, contextualització que va ser un
altre dels punts de partida en el disseny de la intervenció.
Diversificació en el món: un desafiament global

Cada vegada més, un repte comú es presenta a la humanitat: com es pot fer que la diversitat humana
sigui un factor positiu de la nostra evolució i no, contràriament, font perenne de recels, hostilitats,
desavinences i conflictes. Al començament de l’edat contemporània, cap al segle xix, molts van predir que, a aquestes altures de la història, el món seria molt més homogeni, un món –se suposava o es
volia– totalment industrialitzat, urbanitzat, secularitzat, en el qual desapareixerien els pagesos, les
ètnies, fins i tot alguns deien que també les nacions i les religions. Tindríem una llengua universal.
Però res de tot això no ha passat. És cert que el món s’ha internacionalitzat i globalitzat i pertot
arreu apareixen fenòmens semblants i de cultura cosmopolita i global. Sens dubte, però al mateix
temps –i aquesta és l’altra cara de la moneda– hi ha en marxa des de fa dècades i de manera creixent processos de diversificació social, urbana, cultural, ètnica, lingüística, religiosa… intensos i variats, processos que afecten la vida quotidiana, les polítiques públiques, la construcció
de la nació i de les entitats supranacionals, com per exemple la Unió Europea.
Però la diversitat i les diferències no sempre es comprenen, s’accepten i s’estimen. Al contrari, assistim cada vegada més a tot tipus de xocs ètnics, persecucions, ascens del racisme i de la
xenofòbia, l’atac a l’altre, al diferent. Des de determinades posicions polítiques i mediàtiques,
s’aprofita la diversificació per impulsar la desigualtat, la discriminació i fins i tot l’odi i la violència. Per a tots els països del món, per a cadascuna de les comunitats autònomes i regions, per
a cada ciutat i municipi, per a moltes escoles, centres de salut, barris i famílies, per a cadascun
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de nosaltres, es va mostrant de manera més directa i crua el repte de com es pot fer de la nostra diversitat una font de riquesa, de pau i de desenvolupament.
Aquest punt de partida mundial del Projecte ICI es pot veure reflectit en el preàmbul del Compromís Municipal per la Convivència, signat el 5 de novembre de 2013 a CaixaForum Madrid
per part dels alcaldes i les alcaldesses dels 14 municipis on s’ubiquen els 17 territoris de la primera etapa del Projecte ICI (vegeu l’annex i).
Les característiques històriques i actuals d’aquest desafiament a Espanya

La qüestió política, ètica i pràctica de com s’ha d’abordar la gestió de la diversitat –d’orígens,
cultural, ètnica, lingüística, religiosa, jurídica, etc.– afecta més i més tots els països i, dins seu,
les unitats geopolítiques constituents. Ara bé, aquest repte comú es planteja de manera diferenciada i, a més de compartir experiències i establir polítiques comunes, cada país, cada nació,
cada estat, ha de respondre, i respondre de fet, de maneres diferents.
Espanya té un passat i una història en què la diversitat és un tret de llarga durada, un tret central en els seus avatars polítics i institucionals. Tot i que indubtablement hi ha hagut moments,
experiències i aportacions positives, la veritat és que amb freqüència aquest desafiament s’ha
abordat negativament des de la intolerància, el centralisme, els prejudicis, quan no des de la
imposició i la violència. Des de la constitució del 1978, Espanya s’ha dotat d’un sistema de reconeixement de la seva pluralitat. En aquesta nova conjuntura històrica en la qual estem immersos,
la diversificació s’ha vist intensificada per múltiples factors, des d’una major llibertat i expressió
de les llengües i les cultures pròpies, i l’emergència amb més força de les identitats i les cultures
locals i urbanes, fins a les migracions i mobilitats internes i la configuració com a país d’immigració, passant per la conformació de variades subcultures d’edat i gènere.
Al punt 2 de la Declaració Municipal per la Convivència que acabem d’esmentar, s’afirma
sobre això que:
En el cas d’Espanya, l’arribada i l’establiment als diferents municipis de milions de persones d’origen estranger durant les últimes dècades ha sumat diversitat a un país ja molt
divers com el nostre. El nostre punt de partida és constatar la nova i complexa diversificació dels nostres municipis: en efecte, a la profunda diversitat històrica de milers d’anys,
a la conformació democràtica d’un país amb reconeixement constitucional de comunitats
autònomes i llengües oficials, a l’existència de nombroses minories ètniques autòctones,
entre les quals destaca el poble gitano, i a la diversificació procedent de les intenses migracions internes, s’hi suma la presència de persones i col·lectius procedents de les parts del
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món més variades, els quals aporten a la vida local nova fisonomia, comerç, associacions,
llengües, centres de culte, etc.
I al punt 3 s’especifiquen alguns dels reptes que la diversificació planteja als municipis:
Som conscients que aquests processos de diversificació sociocultural suposen un desafiament
de gran envergadura per a la vida local des de molts punts de vista, entre els quals destaquen: l’acomodació de tothom en la vida quotidiana, els perillosos processos de concentració
residencial i formació eventual de guetos, la multiculturalitat a les escoles i els centres de salut,
la necessitat d’adequar les polítiques públiques, els riscos de marginació, el reciclatge necessari
de funcionaris i professionals, l’emergència en alguns indrets d’actituds xenòfobes de rebuig, etc.

1.1.2 Carències en les polítiques
d’intervenció i context de crisi
Enfront de la fragmentació, metodologia comunitària

Els municipis i l’Administració local han anat fent front a aquests reptes de la integració, la immigració i la diversificació amb plans, programes, polítiques i iniciatives locals de molt de valor i
que, juntament amb les iniciatives de les organitzacions socials, han permès avenços en la integració social i han impedit, o almenys pal·liat, que el racisme, la xenofòbia i la islamofòbia creixin com ho han fet i com passa en diferents països d’Europa.
Ara bé, aquestes polítiques locals d’immigració, integració i interculturalitat patien i continuen
patint, com la resta de la intervenció pública en matèria social, de determinades deficiències,
defectes i limitacions. Ens referim, sobretot, a la falta de coordinació interadministrativa, la sectorialització dels plantejaments, la fragmentació consegüent de les actuacions i, per tant, els ineludibles solapaments, amb tot el que això comporta de manca d’eficàcia i eficiència.
La crisi com a problema i com a oportunitat

D’altra banda, aquestes carències de les polítiques d’intervenció social en general i, en particular,
en aquest camp de les polítiques d’immigració i interculturalitat, es veien incrementades, i en un
grau molt elevat, pel context de crisi econòmica i la política de retalls pressupostaris i de personal.
A mesura que es dissenyava el Projecte ICI ens anàvem adonant que, ineludiblement, es tractaria d’una intervenció en un context de crisi econòmica, fragmentació social i desafecció ins-
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titucional, i anàvem prenent consciència que l’enfocament i el mètode que s’anaven dissenyant
adquirien més i més significació.
Aquí afegirem que va ser tot just començada la intervenció i amb la praxi quan vam prendre
plena consciència, i ja concretament sobre el terreny i amb els protagonistes, de l’absoluta necessitat i validesa d’un projecte d’aquestes característiques.

1.1.3 Reptes de partida i trets definitoris
Reptes de partida que es van tenir en compte

A partir de la convicció de la necessitat d’un plantejament de gestió inclusiva de la diversitat centrat en la convivència, i d’una metodologia comunitària i mediadora, el Projecte ICI en
conjunt afrontava la necessitat de donar resposta a un seguit de reptes de partida que es van
tenir en compte:
——L’escassa visibilitat, o fins i tot de vegades nul·la, de la cohesió social, la convivència
i la interculturalitat en l’agenda pública i política.
A Espanya, a diferència d’altres països del nostre entorn, no s’han produït esclats importants de xenofòbia i racisme, en part a causa del treball valuós, intens i adequat de diferents
administracions i organitzacions socials per gestionar l’arribada dels fluxos migratoris, les
reagrupacions familiars i l’accés de la nova població als recursos socials, educatius i de salut.
Malgrat això, no s’ha aprofundit en una integració bidireccional i intercultural, per la qual
cosa cal fer un salt a un nou model de gestió de la diversitat. I tot, tenint en compte, entre
altres coses, els canvis estructurals al país que s’han referit i que, gairebé durant una dècada –primera del segle xxi–, Espanya ha estat el segon país del món amb més percentatge
relatiu de recepció de població migrant –nombre de persones immigrants / població total.
——La realitat local presentava una fragmentació evident en la intervenció social i una
absència important de projectes comuns que incloguessin la població social i culturalment diversa.
L’enfocament d’intervenció social de les administracions en general, i de la local en particular, es concebia de manera desagregada i sobre col·lectius específics –incloent-hi la població immigrant–, però sense generar espais per al disseny de projectes comuns amb una visió
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integral, fet que ha restat eficàcia a les intervencions i ha afavorit la duplicació de serveis i
de recursos, sense millorar per això l’atenció de les necessitats del conjunt de la població.
La crisi econòmica ha posat de manifest la necessitat de canviar aquest enfocament de polítiques fragmentades per un altre amb una visió més integral i comunitària en contextos multiculturals i que, a més, ha de donar resposta a demandes creixents en un context de reducció de recursos disponibles.
——Impactes severs de la crisi econòmica i sociopolítica en contextos territorials d’alta
diversitat cultural.
El Projecte ICI es va iniciar en un context de canvis estructurals i un augment de les demandes
socials, amb crispació, conflictivitat latent i explícita en molts territoris, com a conseqüència de
l’impacte de la crisi en la situació econòmica i familiar de cada vegada més sectors de la població i,
particularment, dels col·lectius més vulnerables: infància, gent gran, persones en situació d’atur,
persones d’origen estranger amb permisos temporals de residència o laborals o en situació irregular.
El Projecte ICI havia de ser, en aquest sentit, una oportunitat per millorar la convivència local
i la cohesió social d’una manera eficaç i eficient, optimitzant els recursos existents, generant espais de relació i col·laboració entre els protagonistes de la comunitat i impulsant polítiques públiques inclusives.
——La necessitat d’establir un reconeixement mutu entre els diferents protagonistes del territori –enfront de la fragmentació i els conflictes latents o manifestos– a través de camins
de participació ciutadana creats a partir de la generació d’espais de relació i trobada.
En general, els projectes es van iniciar en territoris on es registraven situacions com ara l’enfrontament entre organitzacions de la ciutadania i el govern local, fragmentació associativa
i escassetat de projectes i accions comunes, dependència de subvencions públiques, obsolescència i divisió del moviment veïnal, existència de col·lectius culturalment diversos que
feien augmentar la complexitat comunitària, òrgans de participació constituïts formalment,
però en molts territoris inactius o poc operatius, etc.
Es tractava, per tant, de començar a generar noves relacions entre actors que suposessin un
coneixent i reconeixement mutu, un ressorgiment de la confiança, la col·laboració i la cooperació –co-responsabilitat– i la construcció d’un relat alternatiu superador de la situació de partida.
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——La falta d’una visió rigorosa i compartida sobre el territori i les necessitats de la població en els diferents projectes d’intervenció social.
En la majoria dels territoris, els projectes d’intervenció social estaven orientats com a respostes puntuals a demandes rebudes per l’Administració o les entitats socials. No hi havia
una anàlisi de la realitat –diagnòstics previs– per abordar l’enfocament i el marc conceptual
de la intervenció que calia fer, sinó que hi prevalia la urgència i, de vegades, la seva visibilitat; en definitiva, les intervencions tendien a ser majoritàriament de caràcter assistencial,
sense abordar les causes dels problemes.
Tampoc no s’hi apreciava que la pràctica fos objecte d’avaluació o sistematització ni, encara
menys, harmonització entre intervenció i investigació social des d’un enfocament que tingués en compte la diversitat cultural i la promoció de la convivència, aspectes que sí que es
preveuen en l’ADN del Projecte ICI.
Trets definitoris del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural en el disseny inicial

A partir de tot això, el Projecte ICI es va dotar ja des del disseny d’una sèrie de trets essencials
que el definien i el diferenciaven d’altres propostes, a partir dels elements següents:
——Èmfasi en l’esfera local i la comunitària, amb una intervenció clarament delimitada administrativament i a una escala poblacional adequada i abastable.
——Convivència ciutadana intercultural com a enfocament i eix bàsic per crear espais de relació, interacció positiva i convivència de debò en barris d’alta diversitat.
——Interdisciplinarietat en els equips locals d’intervenció, constituïts cada un per quatre professionals.
——Treball local en xarxa, sempre a partir de la relació i la connexió dels recursos locals existents
i amb la mirada posada en una gestió més eficaç i eficient.
——Metodologia específica i comuna per a tots els projectes locals d’intervenció comunitària
intercultural posats en marxa per possibilitar la sistematització i la transferència de bones pràctiques. El nucli de la metodologia es conformava per la interacció entre les eines del desenvolupament comunitari i la mediació intercultural.
——Equip central de coordinació científica i tècnica per al desenvolupament d’un sistema mancomunat, col·lectiu i compartit d’informació, seguiment, capacitació, sistematització, avaluació
i transferència del coneixement dels 17 territoris que implementaven un projecte comú d’intervenció comunitària intercultural.
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1.1.4 Els objectius del Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural
En coherència amb el que s’ha exposat, la finalitat o la missió del Projecte ICI és doble. D’una
banda, promocionar la convivència ciutadana intercultural en aquests llocs, és a dir, aconseguir que les relacions entre els veïns, els residents i els comercials de cada indret siguin pacífiques, de respecte, de col·laboració. O, dit d’una altra manera, que la comunitat local no estigui
dividida en subgrups enfrontats o marcada pel recel i l’hostilitat: entre autòctons i immigrants, entre gitanos i no gitanos, entre veïns de tota la vida i acabats d’arribar, entre joves
d’orígens i cultures diferents, entre uns comerciants i uns altres, etc. Això va portar a formular així l’objectiu central 1.
OBJECTIU 1

Generar processos i accions locals per promocionar la convivència ciutadana i intercultural, afavo·
rint la integració de tothom per contribuir així a la promoció de la cohesió social i la capacitació de la
comunitat mateix per afrontar les seves problemàtiques, mitjançant la creació d’una estructura de col·
laboració i acció mancomunada entre equips interdisciplinars ubicats en una mostra representativa estatal de localitats amb una aguda problemàtica social i alta diversitat sociocultural.
El segon objectiu central del Projecte ICI és transferir a la societat i a les administracions un
model d’intervenció que sigui eficaç i eficient a l’hora de treballar per la convivència i el desenvolupament de les comunitats. Quan diem model no volem indicar la idea de «modèlic» o que
cal imitar, ni tampoc d’una cosa rígida que cal aplicar sense més en qualsevol part, sinó que ens
referim a un conjunt interrelacionat o articulat d’hipòtesis de treball validades en la pràctica de
la intervenció. Així doncs, el Projecte ICI va molt més enllà de les localitats en les quals es treballa, i té com a finalitat última potenciar un camí viable i d’èxit per a tots els que volen construir comunitats locals –pobles, barris, districtes, municipis– on no hi hagi hostilitat sinó convivència. D’acord amb tot això, es va formular així l’objectiu central 2.
OBJECTIU 2

Aplicar, ajustar i aportar un model compartit d’intervenció comunitària intercultural que propi·
ciï la generació d’una pràctica social innovadora i sostenible en la gestió de la diversitat cultural,
amb un fort impacte estatal i projecció internacional, capaç de crear un patrimoni d’accions socials que
permeti la seva implementació en múltiples territoris i contextos multiculturals.
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.

Enfocament teòric i conceptual
El Projecte ICI disposa d’un enfocament i un mètode: un enfocament de convivència ciutadana intercultural en el marc de la cohesió social i un mètode que combina i unifica dues metodologies complementàries com són ara el desenvolupament i la intervenció comunitària i la mediació intercultural. A continuació exposem quines estan sent les premisses conceptuals que
fonamenten la intervenció, abordant successivament les categories d’integració, cohesió, convivència, ciutadania i interculturalitat.

1.2.1 Integració com una cosa de tots
En el Projecte ICI, la categoria i l’ideal social, polític i ètic de la «integració» –clau i central en les
polítiques de la Unió Europea i en les nacionals– es té molt en compte però no en constitueix el
nucli, i això mereix algun aclariment. La integració s’associa unilateralment a immigració, si bé
s’estan fent esforços des de fa molt de temps per mostrar que, ben entesa, és cosa de tots o, dit
en altres termes, afecta tota la societat. El problema radica en el fet que, si la integració s’entén
parcialment, i acostuma a passar així, com només afectant la minoria immigrant i el seu camí
unilateral necessari cap a la societat de destinació, aleshores aquesta categoria es converteix en
assimilació, que és precisament el que es vol evitar o superar.
Potser aquesta distorsió, confusió o malentès es va donar, a més de per tendències i interessos
cap a l’assimilació, per les limitacions de les concepcions inicials a Europa. Ja el 1989, des de la
Comunitat Europea es va subratllar que la integració era un procés pel qual l’immigrant s’incorporava a la societat de recepció en igualtat de drets i deures, però sense per això haver de perdre la cultura i la identitat pròpies. Era vàlid el fet de distingir-la d’assimilació però no deia res
de l’altra banda de l’equació: la societat receptora.
Per això, al començament de la dècada dels noranta hi va haver propostes en aquest sentit. En les sessions formatives i les trobades del Projecte ICI hem considerat i estudiat definicions com la següent:
La integració és el procés d’adaptació mútua de dos segments socioculturals mitjançant el
qual: a) la minoria s’incorpora a la societat receptora en igualtat de condicions, drets, obli-
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gacions i oportunitats amb els ciutadans autòctons, sense que per això suposi la pèrdua de
les cultures d’origen, i b) la majoria accepta i incorpora els canvis normatius, institucionals
i ideològics necessaris perquè això sigui possible.2 (L’èmfasi és nostre.)
En aquesta definició –que en alguns aspectes va en la línia del que altres, com ara Ricard Zapata, han plantejat com a «acomodació»– apareix la concepció d’adaptació mútua, que hem
desenvolupat molt en el Projecte ICI, com es veurà en els capítols següents, atès que la convivència suposa en gran mesura una adaptació d’uns als altres en el si de la comunitat i el territori compartits.
I, en efecte, l’evolució de les pràctiques als diferents països i de les reunions i els documents de
la Unió Europea ha anat en la línia de redefinir en aquest sentit més omnicomprensiu la categoria d’integració. Així, el 2004, ja es formula consensualment com a:
Integration is a dynamic, two-way process of mutual accommodation by all immigrants
and residents of Member States.3 (L’èmfasi és nostre.)
La influència d’aquesta evolució, d’aquest gir i reformulació, s’ha fet sentir en alguns països, polítiques i dirigents més que en altres. En el cas d’Espanya, no tan sols es va incorporar plenament
a la política del Ministeri, sinó que es va desenvolupar com a element clau dels Plans estratègics
de ciutadania i integració de 2007-2010 i de 2011-2014 de la Direcció General d’Integració dels
Immigrants del Ministeri de Treball i Afers Socials, entenent-se integració com a:
[...] procés bidireccional que implica l’adaptació tant per part de les persones immigrants
com per part de la societat receptora, dins del respecte a la dignitat humana i els drets
humans, l’apreciació del valor del pluralisme i el reconeixement que la pertinença a la societat es basa en un seguit de drets, però que també inclou responsabilitats per a tots els
membres.4 (L’èmfasi és nostre.)

2 GIMÉNEZ, C. «¿Qué entendemos por integración de los inmigrantes? Una propuesta conceptualizada.» Entre culturas. Boletín del Programa de
inmigrantes de Caritas Española. Octubre del 1993, p. 12-14.
3 Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU (establert el 2004 pel Consell de la Unió Europea i els governs dels estats
membres).
4 Pla estratègic de ciutadania i integració 2007-2010, Ministeri de Treball i Afers Socials. Direcció General d’Integració dels Immigrants.
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1.2.2 Cohesió social com un fet dinàmic
i que incorpora la gestió del conflicte
Aleshores, quina és la relació de la integració, ara ja ben entesa, amb la cohesió social, horitzó
clau en el Projecte ICI? L’interrogant no tan sols prové de la seva connexió particular o específica en el si del Projecte ICI –i del Programa d’Interculturalitat i Cohesió Social de l’Obra Social
”la Caixa”, on s’ubica el Projecte ICI– sinó que respon a qüestions més generals. En efecte, des
de les albors de les ciències socials –i en especial des de l’obra de Durkheim– fins a l’actualitat
s’ha dit, teoritzat i escrit molt sobre cohesió social com a categoria vàlida per al conjunt de la
societat o la comunitat, que és justament el que ara ens interessa pel que hem exposat més
amunt. És a dir, de nou, la cohesió no remet a immigrants o a poble gitano sinó al conjunt de la
societat… precisament com la integració ben entesa.
Per això, en les trobades i les formacions a l’interior del Projecte ICI hem estudiat aquesta altra
definició, en què integració s’homologa a la generació de cohesió. Es tracta d’una definició relacionada estretament amb la considerada abans i en la qual també queda clar que la integració
no afecta només els immigrants sinó el tot social:
La integració implica la generació de cohesió social i convivència intercultural mitjançant
processos d’adaptació mútua entre dos subjectes jurídicament i culturalment diferenciats,
mitjançant els quals: a) les persones d’origen estranger s’incorporen en igualtat de drets, obligacions i oportunitats a la població autòctona, sense perdre per això la identitat i la cultura
pròpies, i b) la societat i l’estat receptor introdueixen gradualment els canvis normatius, organitzatius, pressupostaris i de mentalitat que es facin necessaris.5 (L’èmfasi és nostre.)
Ara bé, la cohesió social com a concepte té el problema que es pot entendre com una cosa estàtica
i sense conflicte. Per això, en el Projecte ICI s’entén aquesta noció des del dinamisme de la societat democràtica –com una cosa sempre per construir– i des de la inclusió de la gestió de la conflictivitat, fet que ens fila aquesta categoria amb la de convivència. Però abans d’entrar-hi, hem
d’aprofundir més en com s’entén la cohesió, categoria clau en el Projecte ICI.
Per fer-ho, ens remetrem –complementant-lo i concretant-lo per al Projecte ICI– a un text
recent elaborat pel director científic del Projecte ICI en col·laboració amb el director de la Fundación Encuentro i en el qual exposen detalladament una conceptuació de cohesió corres5 GIMÉNEZ, C. (2003). ¿Qué es la inmigración? Barcelona: RBA Integral, p. 78-79.
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ponent a la que inspira el Projecte ICI.6 Ens referim a les consideracions general de l’Informe
España 2014 d’aquesta fundació.
En aquest assaig s’indica que, en la literatura cientificosocial existent, la cohesió social es considera com «l’estat o la situació d’una determinada societat o comunitat –barri, entitat local, ciutat,
país o nació, àrea geopolítica supranacional, comunitat internacional–. Les parts que la constitueixen es mantenen relacionades voluntàriament i positivament a un tot més ampli. Dins d’aquesta
unitat sociopolítica, les parts constituents mantenen diferents trajectòries, identitats, posicions
i interessos. Això no s’oposa al fet que lògicament es puguin produir tensions i fins i tot tendències centrífugues entre elles» (J. M. Martín Patiño i C. Giménez, 2015, p. xvi). I s’hi afegeix: «El pacte
de convivència subscrit entorn del sistema democràtic, constitucional i a l’estat social de dret, es
distingeix, generalment, com a aspecte clau. Tal és l’exigència d’un bon funcionament del sistema
democràtic i institucional, com també un nivell suficient d’equitat» (ídem, p. xvi).
Si apliquem aquesta concepció al territori local, en destaquen diversos elements, però es pot
destacar que la cohesió social del barri, el districte o el municipi no hi pressuposa en absolut
l’homogeneïtat sinó que, al contrari, aquesta cohesió local s’estableix entre diferents i perquè a
l’interior i l’exterior d’aquesta comunitat territorial es comparteixen uns vincles determinats.
Els autors engloben la noció de cohesió en el marc internacional, concretament l’europeu: «En
l’estratègia del Consell d’Europa, per a la cohesió social s’entén com: “la capacitat d’una societat per assegurar el benestar de tots els seus membres, minimitzar les disparitats i evitar la
polarització: una societat cohesionada és una comunitat de suport mutu formada per individus lliures que persegueixen aquests objectius comuns per mitjans democràtics”. I s’hi afegeix:
“en una societat cohesionada la gent també accepta la responsabilitat mútua, per la qual cosa
cal reconstruir un sentit de societat de pertinença i de compromís amb objectius socials compartits”» (ídem, p. xvi).
Així doncs, i tornant a posar la mirada en la comunitat local, una societat o comunitat cohesionada és aquella en què:
a. Hi ha, almenys en la majoria dels membres, una consciència de pertinença voluntària i
compartida a la col·lectivitat.
b. Hi predominen els interessos generals sobre els particulars.

6 MARTÍN PATIÑO, J. M. i GIMÉNEZ, C. (2015). «Consideraciones generales», pàgines xiii-xxxvi, a Informe España 2014. Una interpretación de una
realidad social, Madrid: Fundación Encuentro.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convivència i cohesió social. Capítol

1

39

c. Hi ha establertes unes «regles del joc» acceptades i respectades, amb mecanismes per a la
seva modificació.
d. Hi ha vincles positius entre les diferents «parts» –persones, sectors, regions, pobles– i d’alguna manera «tots guanyen» amb el pacte i el sistema establert.
e. Funcionen adequadament les seves institucions.
f. Hi ha equitat, almenys en un grau suficient, de tal manera que les desigualtats no són excessives i la inclusió social predomina clarament sobre l’exclusió.
g. La conflictivitat hi està previnguda i regulada, i funcionen els mecanismes per a la resolució dels conflictes.
En la conceptualització que estem seguint, són d’un interès especial els quatre aclariments que es
fan –concretament sobre la relació que hi ha entre cohesió i: a) desigualtat, b) diversitat, c) conflicte i d) transformació–, ja que totes orienten en gran mesura com s’ha de dur a terme la intervenció comunitària intercultural en territoris locals d’alta diversitat. Per comprendre bé aquesta
conceptualització de cohesió, o almenys per saber el que no és, convé aclarir aquestes qüestions.
Una primera qüestió és la relació que hi ha entre cohesió i desigualtat/exclusió.
Cal ponderar […] la distància que hi ha entre la concepció més àmplia del que entenem per
cohesió i les situacions clares de desigualtat i fins i tot d’exclusió. Es pot produir la cohesió
sense un mínim grau d’equitat i justícia social? Es pot afirmar que la cohesió requereix no
traspassar uns límits determinats de desigualtat o d’injustícia social? La reflexió de Sousa
Santos (2011) pot ser oportuna: «L’estat capitalista modern té com a funció general mantenir
la cohesió social en una societat travessada pels sistemes de desigualtat i d’exclusió.» Segons
aquest autor l’estat aborda la desigualtat mantenint-la dins d’uns límits «que no impedeixin
la viabilitat de la integració subordinada». (Ídem, p. xvii.) (Èmfasi a l’original.)
Des del punt de vista de la promoció de la convivència ciutadana intercultural, als barris sembla evident la correlació que hi ha entre el grau d’avenç del Projecte ICI i del procés d’intervenció comunitària i l’evolució de les situacions d’equitat/desigualtat i de justícia/injustícia social.
Una segona qüestió que cal abordar és la relació que hi ha entre cohesió i diversitat.
Si la cohesió implica compartir principis, béns, valors, normes i pertinences comunes, com es compagina amb la pluralitat social? Aquí l’error és identificar cohesió amb homogeneïtat. Molt al contrari:
[…] la idea i realitat de la cohesió, considerada en la versió social, sorgeix precisament per l’exis-
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tència de parts diferenciades, siguin persones, grups, institucions, sectors socials o comunitats
etnoculturals. Cal donar per descomptada l’heterogeneïtat estructural de la societat. D’aquí
ve que concebem la cohesió com a «unitat en la diversitat», tal com es postula des de l’antropologia social, quan es considera, per exemple, en conjunt la unicitat de l’espècie humana i les
seves múltiples cultures. Ara bé, aquesta «unitat» s’ha d’entendre no com a unificació o homogeneïtzació, sinó com a convergència no imposada o definida pels dominants; és a dir, tolerada, en construcció dialèctica permanent. Una «unitat» que s’aconsegueix i s’enriqueix només
perquè es genera equitat i es respecten les diferències, i una «diversitat» que només es pot tenir
com a societat, perquè el marc general que la uneix ho és d’equitat i justícia. (Ídem, p. xviii.)
Aplicant-ho a la intervenció comunitària intercultural en territoris locals, d’aquí s’infereix la
noció de fons de treballar per un barri o lloc d’unitat en la diversitat, fet que suposaria, almenys:
a) un procés participatiu i no imposat de co-construcció per part dels protagonistes de la comunitat d’una identitat o sentiment de pertinença i vinculació local, i b) una actitud majoritària
d’assumir, respectar i valorar el pluralisme i les diversitats existents a l’indret.
Com veurem, sobretot a l’hora de detallar la noció de convivència, aquesta implica saber manejar, prevenir i resoldre la conflictivitat. Considerem ara la relació de tot això –les tensions, les
disputes, els plets, les desavinences, les baralles, etc.– amb la cohesió social. Seguim de nou el
text de marres:
Una tercera qüestió sobre la qual hi ha d’haver claredat és la relació entre cohesió i conflicte.
Què és l’oposat a cohesió? L’oposat a cohesió no és el conflicte, sinó la desunió o la ruptura.
El conflicte és consubstancial amb la vida social. La categoria de cohesió no s’oposa a conflicte sinó que l’assumeix i l’incorpora. Una societat cohesionada és aquella en què els conflictes
–socials, urbanístics, comercials, polítics, territorials, intergrupals, interpersonals, etc.– es
preveuen, es regulen i es resolen per mètodes pacífics. En aquest sentit la cohesió requereix
una «cultura cívica del conflicte», d’unes actituds i uns mecanismes favorables al diàleg cooperatiu i la negociació. (Ídem, p. xviii.) (Èmfasi a l’original.)
I aquest –l’expansió d’una cultura cívica del conflicte als territoris d’intervenció– és precisament un dels objectius específics del Projecte ICI, i també un dels èxits més notables, com es
podrà veure als capítols següents. Considerem que amb això s’està fent una aportació notable
a la vida social en democràcia.
Finalment, una quarta qüestió per delimitar i fer operativa la categoria de cohesió és la relació
existent entre cohesió i transformació social.
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Si la societat està cohesionada, com es poden entendre els seus canvis i els projectes orientats
a la seva transformació? Formulat d’una altra manera: els desitjos i els projectes de transformació suposen pèrdua de cohesió? Importa no confondre cohesió amb statu quo, amb «allò
establert», amb l’harmonia idealitzada o utòpica. Com hem exposat, la cohesió és un estat o
situació dinàmica, en construcció permanent. De fet, es pot considerar com un procés continu de restabliment de noves i autèntiques cohesions. (Ídem, p. xviii.)
El Projecte ICI és un projecte de canvi i transformació, de millora de les relacions socials i d’enfortiment comunitari –pel que fa a organització, capacitació, desenvolupament social…–. I tot,
orientat a generar noves cotes de cohesió social a la localitat.

1.2.3 Convivència com un fet molt més enllà
de la simple coexistència
Arribem ara al terme, el concepte i l’ideal clau en l’enfocament del Projecte ICI. Però abans de
començar-ne l’exposició, i de les dues adjectivacions d’aquesta convivència com a «ciutadana» i
«intercultural», hem de fer un aclariment al lector. En el si del Projecte ICI s’han treballat molt a
fons aquestes tres categories de convivència, ciutadania i interculturalitat. Ja estaven incorporades als estudis inicials de l’estat de convivència i en el disseny del qüestionari i indicadors de
l’enquesta 2010 sobre convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat –tots dos
es van elaborar al començament del Projecte ICI i a tots dos ens referirem en el pròxim i últim
epígraf d’aquest capítol.
En el transcurs del Projecte ICI es va anar veient la necessitat de concretar al màxim possible
aquestes categories abstractes per poder aplicar-les a la pràctica quotidiana dels equips d’intervenció. Tot això va portar a formular una matriu conceptual i operativa que es coneix i es
denomina en el si del Projecte ICI com la «reixeta». I, en efecte, constitueix això mateix: una reixeta, estructurada en vint subcategories i llistats de preguntes, des de la qual es pot mirar i atorgar sentit al conjunt de les accions globals o específiques del Projecte ICI. El lector té a la seva
disposició aquest document com a annex ii.
Comptant amb això, el que farem a continuació cobrirà dos aspectes: d’una banda, exposar
només el que és essencial de l’enfocament i, de l’altra, glossar-ho o aplicar-ho al que seria un territori –municipi, districte o barri– on imperés i predominés la convivència ciutadana intercultural.
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Pel que fa a convivència, i sempre a efectes del Projecte ICI, les premisses i les consideracions
fonamentals són:
a. Entendre la convivència com una relació de fet, predominantment positiva, de respecte
i de comunicació, però en absolut exempta de conflictivitat.
b. Diferenciar la convivència de la simple coexistència, entesa com estar diferents subjectes o grups en el mateix espai i temps, ja que en aquesta certament no hi ha agressió però
també relació o amb prou feines, i, en tot cas, és superficial i dèbil.
c. Oposar convivència i coexistència –totes dues positives tot i que de manera diferent– a l’hostilitat, latent o manifesta, pel que té de negatiu la tipologia proposada, ja que hi ha rebuig,
segregació, insult, agressió, etc., i és clarament rebutjable.
d. Partir del fet que, en general, és habitual que en un determinat espai públic, educatiu, associatiu, etc., sempre hi pot haver elements propis dels tres tipus de sociabilitat.
e. És fonamental no perdre de vista que es tracta d’un model dinàmic, ja que els tres pols interactuen i canvien en preponderància, amplitud i elements en els quals es manifesta.
f. És necessari i possible concretar i operacionalitzar aquests tres modes de sociabilitat mitjançant un conjunt de dimensions, variables i indicadors, que es poden consultar en la seva
forma actual a l’annex ii.
En síntesi, en l’enfocament i el plantejament del Projecte ICI s’entén la convivència de manera molt
exigent, no tan sols com a simple coexistència o respecte passiu entre les gents o els habitants d’un
indret sinó com a relació pacífica d’acceptació, respecte i confiança. No n’hi ha prou de viure juntament amb els altres, d’habitar en un lloc determinat sense tenir cap relació amb els altres. Sens
dubte, aquesta coexistència és molt millor que l’hostilitat al barri, molt millor que l’enfrontament
entre uns i altres per afers siguin d’origen, d’aparença o d’identitats, etc. Però a més de la coexistència pacífica, i més enllà, cal que els veïns i les veïnes es coneguin, que comparteixin espais comuns,
que col·laborin en el desenvolupament de la seva comunitat, d’aquesta comunitat que és de tothom.
Finalment, podríem dir que un barri o territori local amb una forta incidència de la diversitat
és un lloc de convivència quan:
——Hi ha una relació acceptable entre els seus conveïns o membres i, tot i que per descomptat es
respecta que cadascú vagi amb qui vulgui i que cada grup sociocultural tingui les seves pròpies relacions –d’endogrup–, el cas és que també hi ha en aquest territori espais, moments i
possibilitats en què interactuen positivament persones amb bagatges culturals diferenciats.
——Juntament amb aquest tret essencial constitueix, a més, un lloc on predominen les actituds
de respecte, on hi ha civisme i si no s’està d’acord amb una norma hi ha mecanismes operatius per canviar-la, on es comparteixen valors bàsics de la vida en comú, etc.
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(Per a més detall vegeu el bloc ii, categories 4 a 12, de la «reixeta», annex ii)
Els esquemes següents poden servir de visualització del que s’ha exposat.
Gràfic núm. 1. Tipologia de situacions de sociabilitat7
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Gràfic núm. 2. Dimensions de la convivència8
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7 Cf: CARLOS GIMÉNEZ ROMERO (2005), text de l’article a OMCI.
8 Cf: CARLOS GIMÉNEZ ROMERO (2005), text de l’article a OMCI i ajustos posteriors.
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1.2.4 Ciutadania com a vincle fonamental
a la comunitat
La convivència local que prova de promoure’s des del Projecte ICI –i sobretot des dels processos
comunitaris interculturals de cada territori– es concreta i es qualifica mitjançant dues adjectivacions. Es tracta de promoure la convivència no en abstracte sinó una convivència que sigui
ciutadana i que sigui intercultural. Què implica i què aporten cadascuna d’aquestes dues categories i ideals?
L’èmfasi ciutadanista del Projecte ICI, molt lligat a la seva metodologia comunitària, es pot sintetitzar en les premisses i les consideracions següents:
1. El vincle més compartit i unitiu entre els membres de la comunitat és el de ser ciutadans:
de la societat general i de l’indret en particular.
2. Corol·lari d’això, és que la cultura i les identitats ètniques vinculen i uneixen els del grup
mateix, però quan es tracta de constituir llaços en la comunitat diversa la ciutadania, el
civisme i les identitats cíviques adquireixen una rellevància notable.
3. S’entén la ciutadania no tan sols en el sentit clàssic en la modernitat sinó també des de les
reflexions i les propostes actuals de «nova ciutadania».
4. La ciutadania es pot entendre –almenys en un pla normatiu i com a ideal– com una relació
entre subjectes lliures i iguals que: a) són titulars de drets i obligacions; b) i ho són en tant
que pertanyen a una comunitat juridicopolítica determinada, i c) en la qual hi ha institucions
legitimades democràticament per garantir i protegir aquests drets i exigir les responsabilitats.
5. D’aquesta manera, i a efectes del Projecte ICI, ciutadania implica, a més de participació,
atorgar tota la seva força en la intervenció comunitària a l’enfocament de drets, a l’ètica de la responsabilitat, a la qüestió de la pertinença local i a la relació dels ciutadans
amb les institucions.
6. Tot un seguit de processos estan plantejant en el món avançar cap a extensions i fórmules
de «nova ciutadania», i són essencials –i també per a les temàtiques del Projecte ICI– les que
fan referència a «desancorar» la relació entre nacionalitat i ciutadania, fet que dóna peu al
sorgiment de nocions com la de ciutadania transnacional i, especialment rellevants en la
intervenció comunitària, les de ciutadania local, de residència o cívica.
7. Un altre dels corol·laris de tot això és la potencialitat de la noció secular de veïnatge que
es pot revalorar, superant, això sí, tota concepció estreta, localista o xovinista del terme i
considerant-la, contràriament, una expressió de ciutadania local i una cosa en comú entre
tots els residents del lloc, siguin nacionals o d’origen estranger.
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En síntesi, pel fet de ser ciutadana la convivència es produeix entre veïns, entre membres de
la comunitat territorial i entre ciutadans, siguin nacionals o de tercers països. En ser ciutadana, adquireix una rellevància especial en el treball comunitari que es duguin a terme per promoure-la, i en el procés comunitari intercultural que la generi, qüestions com ara: a) l’exercici dels drets, b) el missatge i l’acord respecte del fet que cada càrrec institucional, professional
o tècnic, comerciant, etc., construeix comunitat quan compleix les seves obligacions, c) el fet
que tots o la majoria se sentin pertanyents al barri o lloc i d) que hi hagi un acostament i saber
fer de les institucions locals.
(Per a més detall vegeu el bloc iii, categories 13 a 17, de la «reixeta», annex ii)
Els esquemes següents poden ajudar a una millor visualització del que s’ha exposat:9
Gràfic núm. 3. Dimensions de la ciutadania
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9 Elaboració pròpia.
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Gràfic núm. 4. Processos que influeixen en la reformulació cap a una «nova ciutadania»
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1.2.5 Interculturalisme com a interacció
positiva i èmfasi en el fet comú
Una segona qualificació, o adjectivació, del concepte i l’ideal de la convivència, tal com se la defineix en el Projecte ICI, és el de convivència intercultural. I aquí intercultural té –com passa amb
multiculturalitat– dues accepcions, una de fet i una altra de normativa. Des del punt de vista fàctic, interculturalitat remet als conceptes antropològics de «relacions interculturals» i «relacions
interètniques», i aquestes són com són: s’han de descriure i analitzar.
Ara bé, quan es fa servir en un sentit normatiu ja ens estem referint a l’escola, el barri o la societat intercultural i, en aquest sentit, és millor i probablement clarificador parlar d’intercultu·
ralisme –com es fa precisament amb multiculturalisme.
L’interculturalisme es pot definir –i així s’ha proposat i acceptat en el Projecte ICI– com a «nova
expressió dins del pluralisme cultural que, afirmant no únicament el que és diferent sinó també
el que és comú, promou una praxi generadora d’igualtat, llibertat i interacció positiva en les relacions entre subjectes individuals o col·lectius diferenciats culturalment».11
Glossem, o detallem una mica més, aquesta definició sintètica per formular algunes de les premisses i les consideracions que han servit per a la seva fonamentació en el Projecte ICI, seguint
la mateixa pauta que hem seguit anteriorment amb «convivència» i amb «ciutadania».
1. El pluralisme cultural és el paradigma, dins dels models d’inclusió de gestió de la diversitat, que es diferencia i s’oposa en diversos aspectes a l’assimilacionisme, ja que accepta i celebra la diversitat i planteja una societat o comunitat d’iguals –davant de la llei i de tracte–
alhora que diferents.
2. Dins del pluralisme s’han anat diferenciant dues línies: d’una banda, el multiculturalisme, que n’ha estat la primera expressió històrica i que ja es formulava des de la dècada dels cinquanta –si bé amb precedents en la història–; va suposar, almenys tal com
ho considerem, ja que va rebre i rep múltiples crítiques, avenços notables en diferents
ordenaments jurídics i polítiques públiques; i, d’altra banda, l’interculturalisme que en
el món contemporani s’ha anat plantejant més recentment des de la dècada dels vuitanta i cada vegada amb més força.
11 Cf: GIMÉNEZ, C. (2003). ¿Qué es la inmigración?, p. 174.
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3. Des de la nostra òptica, l’interculturalisme accepta del multiculturalisme els principis d’igualtat i de diferència, si bé suposa una alternativa crítica i planteja complementar-lo amb
altres elements –als quals el multiculturalisme va prestar menys atenció, sobretot en la versió del «multiculturalisme diferencialista».12
4. Afirmant no únicament el que és diferent i sobretot no exacerbant les diferències sinó posant
l’accent també en les similituds i en tot el que es té en comú, l’interculturalisme promou «una praxi generadora d’igualtat, llibertat i interacció positiva» com expressa la definició que comentem.
5. Així definit, l’interculturalisme és un projecte sociopolític i ètic que és, alhora, una utopia cap a la qual val la pena orientar-se, un procés dialògic de tensions, avenços i retrocessos, i un mètode pràctic.
En síntesi, que la convivència sigui no tan sols ciutadana sinó intercultural vol dir:
——Que hi ha relacions d’igualtat, respecte i interacció positiva entre les diferents expressions
socioculturals presents al territori.
——Que en aquell lloc no hi ha discriminació etnocultural ni segregació o neteja ètnica.
——Que l’acceptació de l’altre no és a canvi que s’assimili totalment i se n’oblidi la cultura, la llengua o la identitat pròpies.
——Que en aquest barri o territori no tan sols es respecta, sinó que se celebra i s’aprofita la diversitat com un fet que enriqueix la comunitat i els projectes comuns.
——Que les diferències no s’exageren ni s’hi està obsessionat, en el sentit de remetre’s només o
principalment a elles.
——Que, a més de respectar-se les diferències, s’emfatitzen en tot moment els interessos generals i comuns com ara el desenvolupament local, la qualitat de vida, l’exercici dels drets, la
defensa de l’estat de dret i de la democràcia, etc.
——Que, en aquest marc de convivència i a partir dels interessos comuns s’estableixen aliances
i cooperació entre persones, grups o sectors diferenciats etnoculturalment –treballadors,
dones, joves, professionals, comerciants, etc.
——Que es cuida la formació dels ciutadans en habilitats per comprendre l’altre, l’empatia i altres
«competències interculturals».
——Que s’és conscient que cal crear espais de relació «improbables», com planteja John Paul Lederach, és a dir, espais on els que, generalment, mai no es veuen i es relacionen puguin compartir, intercanviar, cooperar o aprendre junts.

12 Per a alguns autors, com ara Lorenzo Cachón, el multiculturalisme té una altra versió com a «multiculturalisme integrador», noció que prefereix
a la d’interculturalitat o interculturalisme.
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(Per a més detall vegeu el bloc iv, categories 18 a 20, de la «reixeta», annex ii)
Els esquemes següents poden servir per visualitzar el que s’ha dit:
Gràfic núm. 6. Tipologia de models sociopolítics enfront de la diversitat sociocultural
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Gràfic núm. 7. Proposta terminològica i conceptual

PLURALISME CULTURAL

Pla normatiu
o de les propostes
sociopolítiques i ètiques
EL QUE HAURIA
DE SER

Pla fàctic
o dels fets
EL QUE ÉS

Modalitat 1

Modalitat 2

MULTICULTURALISME
Reconeixement de la diferència
1. Principi d’igualtat
2. Principi de diferència

INTERCULTURALISME
Convivència en la diversitat
1. Principi d’igualtat
2. Principi de diferència
3. Principi d’interacció
positiva

MULTICULTURALITAT
= diversitat cultural
(lingüística, religiosa)

INTERCULTURALITAT
= relacions interètniques
(interlingüístiques,
interreligioses)

13
.

La línia base o situació de partida
Quina era la situació de partida als 17 territoris quan vam començar a executar el Projecte ICI
cap al setembre del 2010? Més concretament, quina era la situació de partida respecte de la
convivència social, l’exercici de la ciutadania i les relacions interculturals? Com en tants altres
plans, programes i projectes, marcar amb la màxima claredat i precisió possibles la situació de
partida o línia base era una tasca col·lectiva no tan sols per ajustar el que s’havia d’anar fent
sinó per poder després anar avaluant, identificant i mesurant resultats i impactes.
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En el Projecte ICI, aquesta «línia base» es va establir a partir de dues metodologies complementàries. D’una banda, i creant el concepte d’«estat de la convivència», es van elaborar 17 estudis
inicials de l’estat de la convivència. D’una altra banda, això es va complementar amb la realització i l’exploració de la primera enquesta als territoris, la qual es va anomenar enquesta 2010
sobre convivència intercultural en l’àmbit local.

1.3.1 El que van aportar els estudis inicials
de l’estat de la convivència
Seguint un mateix índex temàtic i una mateixa estructura d’informe (vegeu l’annex iii), els 17
equips van redactar aquest document inicial sobre quina era a cada territori la situació de la
qual es partia. S’havia de fer en poc temps i sense confondre-ho amb un estudi o diagnòstic en
profunditat. Es tractava més aviat d’agrupar i sistematitzar el coneixement que ja es tenia de la
zona d’actuació, aprofitant que les entitats gestores estaven estretament vinculades al lloc de
feia temps –tret d’una excepció–, per la qual cosa en tenien un coneixement previ. Així mateix,
calia aprofitar la documentació local existent.
Així doncs, es tractava, i aquesta era una altra dificultat que calia superar, de bolcar tot això en
el nou motlle conceptual del Projecte ICI que s’ha definit més amunt. Per això, aquella redacció
àgil va tenir el mèrit d’haver anat creant i assumint una incipient terminologia comuna, tasca
que s’aniria desenvolupant a llarg de la intervenció. Així, l’elaboració dels 17 estudis inicials de
l’estat de la convivència va ser no tan sols una de les dues vies per marcar la línia base o situació de partida sinó també un procés intens de reflexió i formació en equip.
Els estudis locals van coincidir en el fet que el que predominava a cada lloc era la coexistència,
que hi havia alguns espais de convivència realment valuosos que s’havien de conservar i aprofitar, i també situacions, espais i processos d’hostilitat que calia tenir ben presents.
Aquí no podem exposar les peculiaritats de cadascun dels 17 territoris ni la casuística local
de cada problemàtica. El que farem és exposar sumàriament la síntesi de tot allò. S’ha de
tenir en compte que, per descomptat, no tots els trets es produeixen a tot arreu ni tampoc
amb la mateixa intensitat.
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El que aquells estudis van aportar va ser:
a. Manifestacions diverses del predomini de la coexistència en la vida local
——Relacions escasses o superficials entre veïns autòctons i veïns d’origen estranger.
——Tot i que, tret d’excepcions, no hi ha agressió en la vida quotidiana de la localitat, la veritat és que tampoc no hi ha relació ni coneixement mutu.
——Agrupament o corporació sobre si mateixos de determinats col·lectius etnoculturals
–el que hem proposat denominar endogàmia relacional.
——Concentració residencial de determinats col·lectius immigrants; s’estableixen relacions
només o principalment entre els del mateix grup de pertinença.
——Separació per nacionalitats en la vida escolar –patis, etc.
——No relació entre veïns/es de diferents confessions religioses ni entre els líders o els
representants d’aquestes confessions.
——Dèbil sentiment de pertinença comú a la localitat.
——Situacions i processos d’invisibilització dels immigrants.
b. Existència d’espais valuosos de convivència genuïna o iniciatives locals per a la seva
promoció
——En alguns indrets es disposa de programes municipals de convivència dins de la política d’immigració, integració o diversitat.
——Entitats socials en l’ideari o la pràctica dels quals figura explícitament el treball per la
convivència intercultural.
——Associacions i organitzacions no governamentals de component profundament multicultural, on col·laboren persones pertanyents a diferents grups socioculturals.
——Determinades bones pràctiques en l’ús d’espais públics –places, parcs– on es donen
cita quotidianament persones i grups de diferents bagatges culturals.
——Experiències de fusió cultural i artística, especialment en el món de la música i perfor·
mances d’art urbà.
——Diversificació normalitzada de l’oferta comercial tant en el petit comerç de proximitat com en alguns mercats municipals centrals.
——Algunes associacions de petits i mitjans comerciants en les quals aquests, de diferents
països i llengües maternes, es relacionen i col·laboren.
——Participació dels immigrants en les festes de l’indret.
——Aprofitament en determinats temples i llocs de culte de la relació habitual entre creients
d’orígens molt diferents per promoure tolerància i respecte.
——Tasca d’entitats o plataformes de diàleg interreligiós que ja funcionaven en alguns dels
territoris del Projecte ICI.
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c. Existència de clares, i negatives, situacions, espais i processos d’hostilitat latent o
manifesta
——Discursos racistes i actituds de rebuig cap a l’ètnia gitana, tant en representants públics
com en sectors de la ciutadania.
——Discursos xenòfobs cap a la immigració en general i cap als immigrants del lloc per part
d’algunes autoritats i càrrecs públics, i també en sectors de la ciutadania.
——Existència al territori de partits polítics d’orientació i pràctica xenòfobes, amb representació a la corporació municipal o sense.
——Tensions existents entre persones de diferents orígens en l’ús competitiu d’espais
públics, arribant en alguns casos a l’insult, la desqualificació o l’agressivitat.
——Culpabilització a les minories dels problemes d’atur, inseguretat i saturació de serveis
públics.
——Marcatge històric, en la memòria del lloc, d’esdeveniments conflictius i violents de caràcter racista o xenòfob.
——Existència ja no de simple concentració sinó de guetos ètnics –amb relació al poble gitano– o d’alguns processos de guetització –amb relació a col·lectius immigrats– i tant en
l’àmbit residencial com en l’educatiu o sanitari.

1.3.2 El que va aportar l’enquesta 2010 sobre
convivència intercultural en l’àmbit local
La segona via per establir la línia base del Projecte ICI o situació de partida de la intervenció
comunitària intercultural va consistir en una enquesta feta el novembre i la meitat del desembre del 2010 a 8.928 persones residents en 25 territoris, els 17 d’intervenció i 8 més de control
(vegeu l’annex iv amb les preguntes recollides al qüestionari).
A la taula següent es recull la fitxa tècnica de l’enquesta:
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Taula núm. 1. Fitxa tècnica de l’enquesta 2010
Univers d’estudi

—— Individus de 18 anys i més residents en l’àmbit d’estudi.

Àmbit d’estudi

—— 25 territoris: 17 territoris d’intervenció i 8 territoris de control.

Mostreig

Estratègic.

Mida de la mostra

—— 8.928 persones. Dues submostres segons el lloc de naixement: a España (6.747
entrevistes, 75,6%) o fora d’Espanya (2.181 entrevistes, 24,4%). S’han aplicat quotes de
sexe i edat.

Mètode de recollida d’informació

Entrevista personal (70% dels casos a les llars dels entrevistats i 30% restant en llocs de
trobada i lleure). A les cases es va utilitzar un sistema d’escombrada, és a dir, casa per casa,
entrevistant un únic membre per llar.

Treball de camp

Del 3 de novembre al 10 de desembre de 2010. Extensió a dos nous territoris el març del 2011.
ERROR DE MOSTREIG ±-1,1% (marge d’error aproximat per al total de la mostra a partir del
supòsit de màxima ineficiència mostral a causa de la distribució no proporcional d’una mostra
aleatòria, i en la hipòtesi més desfavorable de màxima indeterminació p = q = 50%).

Error de mostreig

±- 1,1% (marge d’error aproximat per al total de la mostra a partir del supòsit de màxima
ineficiència mostral a causa de la distribució no proporcional d’una mostra aleatòria, i en la
hipòtesi més desfavorable de màxima indeterminació p = q = 50%).

Tractament de la informació

Íntegrament en metroscòpia mitjançant tabulacions encreuades (sistema STAR).

Les conclusions d’aquell estudi van complementar les extretes dels estudis qualitatius, en què
hi va haver una notable convergència en les dues visions, la feta a peu de terreny i més qualitativa i la de representativitat mostral i estadística.
Sintetitzarem primer la idea central de l’estudi i després en resumirem les conclusions més
particulars.
La idea, conclusió o tesi central d’aquest informe és que en aquests territoris, i en termes generals –havent-hi una gran diversitat entre ells i encara més segons quin aspecte es consideri– els
processos de nova diversificació sociocultural i d’establiment de noves relacions socials i interculturals s’estan produint dins d’un marc predominantment positiu, en el sentit de relacions pacífiques, actituds de respecte i acceptació, i extensió gradual de sentiments compartits d’identificació local, si bé –i aquesta és l’altra cara de la moneda– amb un conjunt notable
de punts dèbils, situacions d’ambivalència, possibles riscos i altres aspectes clarament
negatius entre els quals destaca l’actitud –minoritària però indicativa– de rebuig en una franja rellevant de la població local com també d’ambigüitat i tolerància passiva en altres sectors
una mica més amplis. (Giménez i Lobera, 2012, p. 227.) (L’èmfasi és nostre.)
Després de la idea central –respecte de la qual s’indicava que «a cada territori i dimensió s’ha de
matisar àmpliament i concretar-se amb detall i rigor»– es formulaven tres conclusions principals que passem a exposar:
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1. Pel que fa als modes de la sociabilitat local, el que predomina és la coexistència de persones i grups, és a dir, d’ambients socials de respecte bàsic i acceptació de l’altre i de l’estat de coses, i tot en un marc habitual de relacions preferents amb els homòlegs i d’escassa o dèbil, però pacífica, interacció amb el diferent.
2. No obstant això, s’identifica també l’existència –minoritària– d’espais de convivència i
interacció positiva, i d’aspectes molt positius per a la promoció de la cohesió local sobre
bases ciutadanes i interculturals.
3. Així mateix, també és palpable la presència –també minoritària– de situacions d’hostilitat, que entranya aspectes molt desfavorables, de conflictivitat latent i de risc considerable per a la cohesió social. (Ídem, p. 228.) (Èmfasi dels autors.)
I s’hi afegia:
Dit d’una altra manera, hi ha una situació general positiva, però… De manera estimativa, es
podrien dibuixar o visualitzar aquestes tres conclusions a partir d’una campana de Gauss, en
la qual la part central i majoritària –es podria estimar entorn del 65%– estaria ocupada pel que hi ha de coexistència als territoris –i en les actituds d’una majoria de la població–; la part esquerra correspondria a un sector minoritari –potser el 20%– de manifestacions de convivència, i la part dreta reflectiria un altre sector minoritari –entorn del
15%– d’hostilitat. (Ídem, p. 228.) (L’èmfasi és nostre.)
Per la resta, l’informe de l’enquesta feia diverses consideracions de precaució interpretativa: «Cal
aclarir dos punts: primer, que l’anterior és una aproximació merament estimativa i simbòlica, la
concreció de la qual en xifres i per a variables concretes es presenta a l’informe […]; segon, que
la variabilitat segons territoris i temàtiques és apreciable, per la qual cosa aquestes conclusions
generals i aquesta campana de Gauss són tan sols una imatge o fotografia de conjunt que no es
correspon amb el detall, la riquesa i la complexitat del fet local […].» (Ídem, p. 228.)
A continuació indiquem succintament les conclusions específiques en cada una d’aquestes
tres conclusions principals, i cridem l’atenció del lector de la convergència entre aquesta mirada estadística i la indicada anteriorment dels estudis qualitatius a peu de terreny:
1. PREDOMINI DE LA COEXISTÈNCIA
——Percepció majoritària sobre relacions acceptables, tant en general com en àmbits específics.
——Predomini de les relacions amb els semblants i escassa interacció intercultural.
——Opinions molt diverses sobre el grau de compliment de les normes de convivència, sense
distinció rellevant entre autòctons i estrangers.
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——Sector considerable de la població autòctona amb posició assimilacionista.
——Presència escassa de minories i immigrants als espais participatius, en un context de baix
nivell general de participació.
——Sector amb actitud d’indiferència.
2. MANIFESTACIONS DE CONVIVÈNCIA, TOLERÀNCIA ACTIVA I ASPECTES FAVORABLES A LA COHESIÓ
——Valoració positiva de la diversificació cultural del territori per part d’una majoria àmplia
de la població.
——Actituds d’acceptació i valoració favorable cap a la immigració i el comerç regit per estrangers.
——Percentatges baixos d’existència de conflictivitat i abordatge predominantment pacífic.
——Sentiment de pertinença local també en una majoria dels arribats els últims anys.
——Altes taxes d’empadronament, amb el que això significa d’arrelament i d’accés normalitzat a recursos públics.
3. SITUACIONS D’HOSTILITAT, INTOLERÀNCIA I ASPECTES NEGATIUS PER A LA COHESIÓ
——Actituds de rebuig de la immigració, i el que això suposa, per part d’un sector minoritari però recurrent.
——Sentiments de maltractament o discriminació per part d’un sector minoritari però significatiu d’immigrants.
——Rebuig per part d’un sector rellevant a la participació electoral dels estrangers extracomunitaris.
——Recel d’un sector notable de la població cap a «allò musulmà».
Tanquem aquesta exposició de les conclusions de l’enquesta 2010 amb un esment a les conclusions complementàries, pel que tenen de resum de la situació de partida i de les implicacions
de tot això per a la intervenció.
De ser vàlides les conclusions anteriors [...], podem inferir un seguit de conclusions auxiliars a les anteriors. No ens referim ja a altres conclusions de continguts sinó a implicació pràctica dels resultats anteriors per a les polítiques locals i la intervenció comunitària
intercultural, com també la continuació de la investigació i l’aportació a aquesta de l’enquesta. (Ídem, p. 237.)
Entre aquestes implicacions pràctiques se’n van deduir diverses «per a les polítiques locals i
la intervenció comunitària intercultural». Eren les següents:
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1. Es fa absolutament convenient i necessari afavorir polítiques socials i formes d’intervenció que consolidin i aprofitin els espais de convivència existents, especialment el
reconeixement i la valoració de les actituds positives cap a la diversitat, les minories i la
immigració presents en la majoria de les poblacions locals.
2. Així mateix, seria convenient passar en la mesura en què sigui possible de les situacions de coexistència –predominants, tal com van mostrar els estudis inicials qualitatius i ha confirmat, ampliat i mesurat l’enquesta– a les de convivència, per a la qual cosa
és crucial generar espais de relació, coneixement i col·laboració entre els veïns i els residents en general i, en particular, entre els subjectes diferenciats culturalment, tal com
s’ha anat promovent des del Projecte ICI.
3. Les iniciatives mancomunades dels tres protagonistes de la comunitat –administracions
públiques i privades, recursos tècnics i professionals, ciutadania– han d’anar orientades
a aconseguir que la «zona baixa» o ambivalent de la coexistència no derivi en hostilitat, per a la qual cosa és fonamental –juntament amb la configuració d’espais comunitaris de trobada i relació– el treball d’educació cívica, sensibilització positiva i prevenció.
4. En qualsevol cas, cal redoblar els esforços per superar l’hostilitat present: aïllant-la
amb treball d’enfortiment comunitari, disminuint-la mitjançant el treball educatiu i prevenint-ne l’esclat en forma agressiva i violenta per mitjà de la generació d’una «cultura
cívica del conflicte». (Ídem, p. 237.) (L’èmfasi és nostre.)
Com es pot veure, tot això fila perfectament amb els plantejaments d’enfocament que s’han fet
anteriorment i, sobretot, obre els continguts dels pròxims dos capítols.
Així mateix, ara reproduirem el segon bloc de conclusions pràctiques –subtitulat a l’informe
«Respecte de la continuació de la investigació participativa i l’aportació a aquesta de
l’enquesta»–, pel que reflecteixen del procés d’aplicació del coneixement i la investigació participativa que es va dur a terme durant la primera etapa del Projecte ICI i es continua duent a
terme en la segona etapa:
5. La variabilitat local o territorial respecte dels resultats mitjans s’ha d’explicar a partir de
tot un seguit de factors tant extralocals –els quals, sent més o menys comuns, poden
afectar de manera diferenciada els territoris, com ara situació de l’economia, polítiques
socials, política migratòria, etc.– com locals –polítiques, programes i iniciatives institucionals i socials; conflictes i incidents crítics; nous assentaments, etc.–, fet que marca una
tasca de reflexió col·lectiva.
6. Una altra conclusió pràctica és que aquesta primera enquesta ha servit per generar una
àmplia sèrie d’indicadors –d’assimilacionisme, de sentiments de discriminació, d’is-
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lamofòbia, de compliment de normes de convivència, de participació social, d’acceptació/rebuig en termes de drets polítics, de pertinença local, de resolució de la conflictivitat i altres–, si bé la validesa o la utilitat d’aquesta sèrie d’indicadors s’ha d’anar
comprovant i ajustant en contrastar-los amb altres sèries d’indicadors –com els d’Eurostat 2011 sobre integració, l’INDEX, els de Ciutadania Cívica, etc.)– i també amb les
enquestes successives.
7. En efecte, unit a això i tal com està previst en el Projecte ICI, la realització de pròximes
enquestes periòdiques anirà permetent conèixer, primer, el canvi que es va produint
amb el transcurs del temps en aquesta o aquella variable –mesurades en bona part amb
el sistema d’indicadors– i, segon i ja més en general, l’estat de convivència a cada territori. A partir de la segona enquesta el 2012 es va fer possible, d’altra banda, contrastar els
resultats als territoris d’intervenció amb els territoris de control, fet clau per avaluar la
incidència del Projecte ICI mateix. (Ídem, p. 237-238.) (L’èmfasi és nostre.)
Però tot això ens porta ja més enllà de la situació de partida, i entrem als pròxim capítols, que
responen, respectivament, no a com ens ho hem plantejat i a partir de què, sinó a com ho
hem fet –capítol 2–, quins èxits s’han obtingut –capítol 3– i quins aprenentatges n’hem
obtingut –capítol 4.
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Aquest segon capítol està relacionat amb la reconstrucció de l’experiència global del Projecte ICI
durant la primera etapa pel que fa a la promoció de la convivència ciutadana intercultural, prestant una atenció especial a com ho hem fet.
Si reprenem les nou dimensions de la convivència exposades al capítol anterior, podrem fer una
primera síntesi exposant que el que hem fet ha estat:
1. S’han anat aprofitant i generant espais de relació de naturalesa diferent.
2. S’han valorat i fomentat a la comunitat les actituds d’inclusió i acceptació de la diversitat.
3. S’han promogut i compartit valors de respecte i tolerància ben entesa.
4. S’han obert noves línies de treball sobre convivència i normativitat.
5. S’ha evidenciat la necessitat de la participació i la coresponsabilitat com a requisits per al
desenvolupament de la convivència i la cohesió social.
6. S’ha avançat en la gestió pacífica i preventiva de la conflictivitat.
7. S’ha estimulat, facilitat i millorat la comunicació social entre veïns i col·lectius amb diferents
orígens i bagatges culturals.
8. S’han propiciat la identitat cívica comuna i la pertinença local.
9. S’han enfortit la democràcia local i la proximitat institucional.
Ara bé, com ho hem fet? A continuació s’exposen cinc peces clau, una per a cada apartat, amb
les quals mirem de sintetitzar la manera en què s’ha promogut la convivència en les diferents
dimensions que té.
Al primer apartat s’exposa l’absoluta rellevància de la via mediadora, com un fet central i imprescindible en el treball per la convivència, sempre dins d’una metodologia comunitària i intercultural.
El segon apartat, després d’ubicar els primers passos fets, aborda la generació d’espais de relació,
sense els quals no es pot parlar de convivència en el sentit exigent i genuí que se li dóna al Projecte ICI.
Al tercer apartat s’exposa la profunda connexió que hi ha entre, d’una banda, la promoció de la
convivència i, de l’altra, l’estratègia general del Projecte ICI (relació / coneixement compartit / programació comunitària).
El quart apartat se centra en la comunicació i com s’ha dut a terme, ja que és crucial tant per
a l’establiment de relacions com per al caràcter participatiu del Projecte ICI i, encara més important, del procés.
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Finalment, el cinquè apartat està dedicat al conflicte, categoria central per promoure la convivència, concretament pel que fa a la gestió preventiva, pacífica i positiva de la conflictivitat
latent i manifesta.

21
.

Un marc d’intervenció eminentment
mediador i intercultural
Al capítol 1 s’ha vist com l’enfocament conceptual de la convivència ciutadana intercultural es
connectava amb la seva fita pràctica a través de l’operacionalització de les dimensions de la convivència –relacional, actitudinal, axiològica, normativa, comunicativa, conflictual, etc.–. Gràcies a aquestes s’han determinat els aspectes de la realitat que s’havien d’analitzar i sobre els
quals calia impactar per aconseguir canvis en les comunitats locals. Aquest exercici, absolutament necessari per definir el punt de partida i el punt d’arribada, ha necessitat un marc d’intervenció que determinés com calia actuar sobre la realitat i que contextualitzés –i expliqués– les
sinergies metodològiques i operatives que es produïen dins del Projecte ICI.
El marc d’intervenció ha consistit en un treball eminentment relacional que ha teixit un nou
escenari de relacions socials, que ha impactat substancialment en el context social i institucional dels territoris d’intervenció. Un tipus d’intervenció que buscava de manera premeditada la transformació i la millora de les relacions socials a les comunitats locals, i el Projecte ICI
actuava com a agent mediador a escala comunitària. La relació està present, i de manera
essencial o definitòria, en els tres grans conceptes i ideals del Projecte ICI. En efecte, la convivència és, abans que res, i a diferència de la coexistència, relació positiva, si bé no exempta de tensions, conflicte i problemes. La ciutadania és, en primer lloc, relació entre membres d’una comunitat política que es reconeixen entre si com a subjectes lliures i iguals. I
la interculturalitat, abans de tot, relació o interacció positiva entre els subjectes etnoculturalment diferenciats.
Un enfocament d’intervenció que, aplicant les finalitats i els principis de la mediació a un àmbit
comunitari, ha promogut l’adaptació mútua entre persones i col·lectius de diferents procedències
i l’adequació de les institucions locals a la realitat diversa dels territoris en els quals s’ha inter-
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vingut. Ajudant-se de metodologies comunitàries i interculturals, ha dotat de sentit i coherència les sinergies establertes entre totes dues.
La promoció de la convivència i la cohesió social ha implicat intervenir en les relacions socials que
es produïen als territoris –entre persones, col·lectius, organitzacions, professionals, institucions,
etc.– per transformar-les en interaccions positives que facilitessin l’adaptació mútua, la cooperació
entorn d’un projecte comú de comunitat i l’adequació de les institucions locals a la diversitat social
i cultural. Aquesta tasca de transformació de les relacions socials, mediadora per naturalesa, s’ha
sustentat en dues estratègies d’intervenció social: la intervenció comunitària i la mediació intercultural.13 Totes dues tenen unes metodologies i unes tecnologies d’intervenció que s’han mostrat idònies per transformar les relacions dels actors de les comunitats locals i adequar els recursos i les institucions als nous reptes de la societat.
Partint d’aquestes premisses, la tasca mediadora del Projecte ICI a escala comunitària s’ha centrat en la modificació dels set aspectes següents de la realitat:
——Les relacions socials, interculturals i interètniques.
——La revaloració dels diferents col·lectius socials i culturals.
——El reconeixement de les parts.
——L’anivellament dels recursos.
——La creació d’un nou context a través de l’adaptació mútua i de l’adequació institucional.
——La construcció d’un relat alternatiu superador de la situació de partida.
——La creació d’una cultura de resolució pacífica del conflicte.14
La finalitat perseguida, i la lògica aplicada en cada un d’aquests aspectes, es descriuen sintèticament a les pàgines següents per obtenir les claus que ajudaran a interpretar els continguts
del conjunt del capítol.

13 Vegeu el volum 2 d’aquesta col·lecció.
14 Tots els elements indicats són propis de la mediació, especialment dels mètodes transformatius, enfocament principal de referència, i del mètode circular-narratiu, del qual es prenen les seves aportacions en l’àmbit de la comunicació. Vegeu a la bibliografia BUSH i FOLGER (1996), SUARES
(1999) i GIMÉNEZ (2002).
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2.1.1 La transformació de les relacions socials
L’aspecte essencial del treball desenvolupat pel Projecte ICI ha consistit en la millora de les relacions entre persones, col·lectius socioculturals diferenciats, teixit associatiu, administracions
públiques i recursos tècnics i professionals. Tota la inversió feta pel Projecte ICI a facilitar l’establiment de relacions entre els diferents actors i protagonistes, com també la seva translació a
la creació de diferents espais de relació i confluència, han contribuït fonamentalment a la transformació de les relacions intercomunitàries.
Quan diem relacions ens referim al conjunt o la totalitat de les relacions socials presents entre
els residents, comerciants, professionals, etc., vinculats al territori –relacions interpersonals,
intergrupals, institucionals–. Les relacions interculturals són un subconjunt de l’anterior, és
a dir, totes les relacions socials que es produeixen entre subjectes individuals o col·lectius amb
bagatges culturals diferenciats –diferències en l’origen nacional, racials, lingüístiques, religioses–. Alhora, les relacions interètniques són un subconjunt de l’anterior, de les relacions interculturals, només aplicable a les relacions socials i interculturals en què és rellevant la identificació, la classificació i la jerarquització ètnica.
La millora de les relacions s’ha concretat a través d’una arquitectura d’espais de relació –tècnics, ciutadans, institucionals, trobades comunitàries, etc.– com a canals estables d’interacció positiva, comunicació, diàleg i acord. Aquest últim aspecte és molt destacable, ja que si
bé l’objectiu primordial és la millora de les relacions, sent l’acord una possible conseqüència,
desitjable, d’aquesta millora, el Projecte ICI s’està mostrant eficaç a l’hora de facilitar la consecució d’acords, com evidencien les 16 programacions comunitàries interculturals consensuades en tants altres territoris.15
Des de l’enfocament mediador del Projecte ICI, el conflicte es percep com un fet positiu, com
un símptoma dels desajustos i les inadequacions que es produeixen dins de les comunitats, que
constitueix una oportunitat per avançar en la millora de la convivència, la cohesió i el desenvolupament social.
La transformació de les relacions socials està impactant, principalment, en les dimensions relacional, participativa, comunicacional, actitudinal i conflictual de la convivència ciutadana intercultural.

15 Vegeu el volum 2 d’aquesta col·lecció.
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2.1.2 La revaloració dels diferents
col·lectius socials i culturals
El Projecte ICI parla de protagonistes, de tres protagonistes, ciutadania, professionals i representants de les administracions públiques, en una clara al·lusió a la revaloració dels diferents actors
dins de la comunitat, el seu anivellament i apoderament, especialment dels col·lectius més desafavorits. Es tracta d’un anivellament i d’un apoderament en el sentit d’adquisició de protagonisme dins de les relacions socials que es produeixen en una comunitat.
Tots els elements metodològics desenvolupats pel Projecte ICI han estat en línia amb la noció
d’apoderament, revalorant i anivellant les relacions entre actors i col·lectius, elevant-los a la
categoria de protagonistes de la seva comunitat local. Aquesta revaloració no ha implicat difuminar els papers desenvolupats per cada actor dins de la comunitat, sinó que els canals, els instruments i els espais de relació construïts en el marc del Projecte ICI han facilitat la trobada, el
diàleg, la col·laboració i l’acord entre actors des del paper que duen a terme cadascun: els administradors públics com a representants del govern triat democràticament; els recursos professionals com a experts i tècnics especialitzats en l’aplicació dels projectes socials i de les polítiques
públiques, i la ciutadania com a partícip actiu en la detecció de les necessitats i els problemes
que els afecten i de la definició de les prioritats que cal satisfer.
El procés descrit ha implicat un augment de l’autoestima i de les capacitats dels actors i dels col·
lectius per participar i influir en el disseny i l’execució de les polítiques públiques que els afecten,
fet que ha enfortit la comunitat en conjunt, i també ha propiciat un escenari en què la comunitat es troba més preparada per afrontar els vertiginosos canvis propis de l’era de la globalització, alhora que s’està donant resposta a l’ideal democràtic de governança participativa dels afers
públics i d’interès general. Per últim, també ha promogut l’optimització dels recursos del territori en garantir una visió global que ha facilitat la integralitat de les actuacions i les sinergies
entre les diferents polítiques sectorials.
La revaloració d’actors i col·lectius està impactant, principalment, en les dimensions participativa, normativa, relacional, comunicacional, actitudinal i política de la convivència ciutadana intercultural.
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2.1.3 El reconeixement de les parts
En qualsevol procés mediador és fonamental el reconeixement de les parts entre elles, qüestió
central del procés d’intervenció comunitària intercultural als territoris. La metodologia participativa del Projecte ICI ho ha promogut així, facilitant la participació de tots els actors i els col·
lectius dins dels diferents elements del procés –espais de relació, monografia, trobades i programació comunitària, etc.–, i el reconeixement de la seva legitimitat com a interlocutors vàlids.
Totes les parts, actors i col·lectius, s’han atorgat reconeixement mutu, tot mostrant-se sensibles a les situacions i els posicionaments dels altres.
S’han treballat els factors personals, situacionals i culturals16 que han afectat cada actor i col·lectiu com a context necessari per comprendre la forma de veure i interpretar la realitat que posseïen cadascun. Aquest treball ha estat necessari per poder atorgar el reconeixement més gran:
l’adaptació mútua entre col·lectius socioculturals diferenciats i l’adequació de les institucions a
la realitat diversa de cada territori.
El reconeixement de les parts està impactant, principalment, en les dimensions relacional, actitudinal, participativa, comunicacional i axiològica de la convivència ciutadana intercultural.

2.1.4 L’anivellament dels recursos
Per avançar en la convivència i la cohesió social s’han d’abordar les situacions d’asimetria de
poder17 en les relacions i de desigualtat de recursos entre actors i col·lectius. Aquest abordatge s’ha produït des de dos àmbits: el del procés mateix d’enfortiment de la comunitat i el de la
intervenció directa sobre les necessitats i les problemàtiques socials existents. La creació d’equips
comunitaris i d’espais de relació tècnica ha posat a disposició del conjunt d’actors i col·lectius
recursos tècnics que estan possibilitant anivellar les asimetries i les disparitats de recursos existents entre uns i altres. Alhora, les actuacions, les iniciatives i els projectes impulsats des del procés comunitari intercultural han perseguit millorar les condicions de vida de la població, especialment les dels col·lectius amb menys recursos.
16 Sobre la metodologia multifactorial d’intervenció en contextos multiculturals, i en la qual es distingeixen factors personals, situacionals i culturals, es pot consultar GIMÉNEZ, C. (2002). «Planteamiento multifactorial para la mediación y la intervención en contextos multiculturales. Una
propuesta metodológica de superación del multiculturalismo», La inmigración en España: contextos y alternativas, volum ii. Actes del iii Congreso
sobre la Inmigración en España, Granada, Laboratorio de Estudios Interculturales.
17 El concepte de poder en el marc del Projecte ICI no s’entén en termes polítics, sinó com la capacitat de cada actor per influir en les posicions
d’altres actors socials, professionals i de l’Administració pública.
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L’anivellament dels recursos està impactant, principalment, en les dimensions normativa, política, participativa, relacional i comunicacional de la convivència ciutadana intercultural.

2.1.5 Creació d’un nou context social:
adaptació mútua i adequació institucional
El procés d’intervenció comunitària intercultural persegueix la creació d’un nou context social a través de l’adaptació mútua i l’adequació institucional. Adaptació mútua entre la població autòctona, la població immigrada i les administracions presents als territoris d’intervenció,
on els diferents col·lectius i actors estan duent a terme els canvis socials necessaris per facilitar la integració i la cohesió en igualtat de totes les parts, combatent situacions de desigualtat,
discriminació i intolerància. Aquest procés d’adaptació mútua, d’adaptació d’uns als altres, està
requerint, alhora, el compromís dels tres protagonistes per adequar les institucions al nou context que s’està creant, adequació institucional dels sistemes sanitaris, educatius, assistencials i
de les institucions en general.
Es pot afirmar que aquest és un dels grans èxits que s’estan obtenint en el Projecte ICI. Els tres
anys d’intervenció han generat les condicions perquè, al tancament d’aquesta col·lecció, s’estiguin assolint acords als territoris d’intervenció per a la constitució d’espais de relació institucional i el reconeixement per part de les administracions de la resta dels espais tècnics i ciutadans.
Tots els avenços que es produeixin en la transformació del context, a través de l’adaptació social i institucional a la diversitat, acostaran, cada vegada més, el procés comunitari intercultural a la seva finalitat última: la convivència i la cohesió social.
La creació d’un nou context social, d’adaptació mútua i adequació institucional, està impactant,
principalment, en les dimensions relacional, normativa, política, participativa, comunicacional,
actitudinal i axiològica de la convivència ciutadana intercultural.
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2.1.6 Construcció d’un relat alternatiu
de la comunitat local
Un altre element essencial del Projecte ICI és la comunicació, entesa com un tot que engloba les
parts i el missatge. En aquest sentit, està sent estratègic construir un relat alternatiu que superi
les situacions de partida, els bloquejos que hi pugui haver en la resolució de les problemàtiques
locals i els conflictes latents o manifestos que es puguin estar produint al territori.
Aquesta construcció d’un relat alternatiu s’està produint durant tot el procés, cuidant els missatges que es transmeten a tots els protagonistes i posant l’èmfasi en els punts en comú, en el
que uneix més que en el que diferencia. D’aquesta manera, s’ha facilitat l’acostament i la comprensió mútua entre actors i col·lectius. A través de diferents elements de la metodologia comunitària intercultural –fulls informatius, monografia comunitària, webs, blogs i xarxes socials,
etc.– s’ha construït aquesta nova narrativa en i de les comunitats locals, més objectiva i més en
positiu, vigilant que la comunicació del que s’està fent col·lectivament arribi a tots els actors i
col·lectius sense excepció i vetllant perquè es consolidin canals de comunicació estables.
Elements metodològics estratègics per a la construcció d’una narrativa objectivada i positiva
han estat la monografia i el diagnòstic comunitari.18 La seva qualitat per integrar la visió de tots
els col·lectius, actors i protagonistes, ha possibilitat reformular la història del territori i l’elaboració d’un relat alternatiu compartit, en el qual totes les parts s’han sentit reconegudes. Aquest
pas ha estat essencial per aconseguir l’apropiació col·lectiva del Projecte ICI i la implicació de
tots els protagonistes en les respostes que cal donar enfront de les necessitats i les problemàtiques del territori a través de la programació comunitària intercultural.
La construcció d’un relat alternatiu de la comunitat local està impactant, principalment, en les dimensions identitària, comunicacional, axiològica i relacional de la convivència ciutadana intercultural.

18 Vegeu el volum 2 d’aquesta col·lecció.
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2.1.7 Creació d’una cultura preventiva
i de resolució pacífica dels conflictes
Tots els aspectes descrits abans condueixen a un mateix resultat: la construcció i la consolidació d’una cultura preventiva dels conflictes i de resolució creativa i pacífica quan es produeixen.
La gestació d’aquesta cultura cívica i institucional és un requisit essencial de la convivència ciutadana intercultural.
La comunicació intercomunitària i les interaccions positives provocades pel Projecte ICI, l’arquitectura creada amb espais de relació i trobada o l’adaptació mútua i l’adequació institucional
promogudes, entre altres aspectes, contribueixen enormement a la construcció d’una cultura
de gestió pacífica, positiva i participativa de la conflictivitat social en l’àmbit local. Especialment, perquè s’estan construint espais i instruments de mediació i de gestió del conflicte que
són coneguts per tota la comunitat, i perquè es percep per part de la majoria dels actors i els
col·lectius dels territoris una voluntat d’adaptació mútua i de reconeixement de totes les parts.
El procés comunitari intercultural està provocant una transformació de les relacions socials,
pel fet d’afavorir el trànsit d’una cultura que percep el conflicte com una cosa només negativa i destructiva, a una concepció del conflicte com una cosa consubstancial a la naturalesa humana i social, que s’ha de normalitzar i reformular com una oportunitat per millorar les comunitats locals. Des d’aquesta perspectiva, s’està contribuint a fer que el conflicte
es percebi com la manifestació de desajustos i inadequacions que es produeixen dins de les
comunitats –desigualtats, discriminacions o intoleràncies– que, una vegada detectats, s’estan abordant a través dels espais i els mecanismes que el procés comunitari intercultural
està construint. El Projecte ICI, per tant, està facilitant el trànsit a una regulació positiva en
què tots els actors i els col·lectius afectats hi guanyen, però, sobretot, està promovent el salt
a una concepció que va més enllà del conflicte i que té com a finalitat la millora de la comunicació i de les relacions humanes.
La construcció d’una cultura preventiva i de gestió positiva del conflicte està impactant, principalment, en les dimensions conflictual, axiològica, comunicacional, relacional, normativa i política de la convivència ciutadana intercultural.
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2.1.8 Elements transversals: els principis
de la mediació i la metodologia intercultural
Als epígrafs anteriors s’ha descrit el marc d’intervenció del Projecte ICI a través dels aspectes de
la realitat que pretén modificar i sobre els quals està impactant. Així i tot, per aconseguir resultats
amb l’orientació descrita, cal disposar d’un mètode d’intervenció que sigui coherent amb les finalitats perseguides. En aquest sentit, el Projecte ICI en si és un mètode de mediació a escala comunitària que, partint de l’enfocament general de la mediació, ha desenvolupat una metodologia de
síntesi entre la intervenció comunitària i la mediació intercultural. Totes dues estratègies d’intervenció social, en relació sinèrgica i sintètica, s’han complementat, entrellaçat i potenciat per
donar llum a un mètode innovador d’intervenció social: la intervenció comunitària intercultural.
Les característiques de la intervenció comunitària intercultural, com també la descripció i el
desenvolupament dels seus elements metodològics propis, s’aborden en profunditat al volum
2 d’aquesta col·lecció, per la qual cosa aquest epígraf es limitarà a assenyalar els elements de
caràcter mediador i intercultural transversals a tot el Projecte ICI. Aquests elements aportaran
les claus bàsiques per interpretar la resta dels continguts d’aquest volum.
En tots els àmbits del Projecte ICI, des de l’enfocament d’intervenció fins als diferents elements
metodològics i operatius, s’han aplicat els principis de la mediació intercultural, a saber:
——Respecte actiu
——Comunicació i diàleg
——Coneixement mutu
——Interrelació o interacció positiva
——Participació en comú
——Intercanvi
——Enriquiment mutu
——Potenciació del que és comú
Principis que s’han aplicat en totes les actuacions del Projecte ICI, especialment als espais de relació que s’han articulat dins dels diferents processos comunitaris interculturals i en l’organització i
la realització de les diferents accions i activitats als territoris d’intervenció. De tal sort que, en tot
tipus d’acció, des de les pròpies de la investigació i el diagnòstic comunitari fins a les pròpies de la
programació comunitària i els espais de relació, s’ha promogut la comunicació, el diàleg, la interacció,
el coneixement mutu, el respecte, l’intercanvi, l’enriquiment mutu i la potenciació del que és comú.
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A aquests principis s’ha sumat un principi específic i fonamental del món de la mediació que
han de respectar totes les persones que han format part dels equips d’intervenció,19 atès que en
si mateix el rol mediador de l’equip dins del procés comunitari intercultural és indiscutible: la
neutralitat, la imparcialitat o l’equidistància entre totes les parts. No s’ha d’entendre, en absolut,
aquest principi com a asèpsia o desinterès, ni tampoc com l’absència o la repressió dels valors i la
ideologia pròpia. Molt al contrari, es tracta de l’adopció conscient d’un rol tècnic i metodològic
–de «tercera part»– diferent del dels protagonistes de la comunitat. Es treballa en i amb la comunitat però no se n’és membre o protagonista.
Els membres dels equips d’intervenció han adquirit un rol de facilitadors del procés i de mediadors entre les parts, tot mantenint la distància adequada que els ha permès no posicionar-se o
afavorir-ne cap en concret quan han sorgit diferències i conflictes. L’únic posicionament davant
de les parts ha estat el compromís, sense cap mena de dubte, amb el procés comunitari intercultural i amb la seva finalitat: la convivència i la cohesió social.
En si mateixos, els principis enunciats són alhora elements metodològics i operatius, ja que orienten quin tipus d’accions s’han d’implementar per afavorir el diàleg cooperatiu, la interrelació positiva, l’intercanvi enriquidor, el respecte actiu o el coneixement mutu. Accions que es tradueixen
en activitats de tota mena, però que tenen com a essència «provocar» la comunicació, la trobada, la interacció i la participació activa dels diferents col·lectius socials i culturals del territori.
La participació és un dels elements estratègics clau, fonamental en el procés d’intervenció comunitària i essencial en la mediació intercultural. Sense ella no seria possible aplicar els principis
que orienten totes les intervencions:
La participació és «estar present en, ser part de, ser pres en compte per i per a, involucrar-se,
intervenir en, etc. Participar és incidir, influir, responsabilitzar-se. La participació és un procés que enllaça necessàriament els subjectes i els grups; la participació d’algú en una cosa
relaciona aquest algú amb els altres també involucrats. Ser participant implica ser coagent,
copartícip, cooperant, coautor, coresponsable». (Giménez, 2002.)
L’enfocament participatiu incorpora tot un seguit de verbs que suggereixen acció (incidir, influir,
intervenir, involucrar-se…) i, per tant, la capacitat d’obrar de manera individual i col·lectiva per
aconseguir la transformació de les relacions socials, fonament dels processos d’intervenció
comunitària intercultural.
19 Vegeu el volum 2 d’aquesta col·lecció.
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En aplicació dels elements metodològics interculturals, s’ha prestat atenció a les dificultats comunicatives per superar les barreres idiomàtiques o d’interpretació entre els diferents col·lectius. En
aquest sentit, s’han tingut en compte les diferents visions culturals de la realitat dels actors fent
un esforç de traducció i mediació que afavorís l’establiment de llaços comuns i de col·laboració.
La perspectiva intercultural ha estat essencial per garantir que tots els col·lectius socials i culturals dels territoris d’intervenció s’integressin als diferents espais de relació –tècnics, ciutadans, institucionals– i participessin activament en les trobades comunitàries i en les diferents
activitats promogudes pel Projecte ICI.20 En aquesta línia, també s’ha promogut la participació
de les persones migrants i pertanyents a minories ètniques en el teixit social de la comunitat
–associacions de veïns, plataformes ciutadanes, AMPA, associacions esportives, associacions de
lleure i temps lliure, ONG, comissions de festes, etc.– i als espais de participació ciutadana que
possibiliten les administracions públiques –consells escolars, centres cívics, consells de salut,
consells ciutadans, etc.
S’ha vetllat perquè el Projecte ICI hagi facilitat l’accés en igualtat de la població migrant i pertanyent a minories ètniques als serveis públics d’educació, salut, serveis socials, ocupació,
esports, etc., dels territoris d’intervenció. La perspectiva intercultural ha estat útil per orientar els processos de canvi en els recursos i en les institucions tendents a afavorir l’adaptació
mútua i l’adequació d’institucions a la diversitat social i cultural existent a les comunitats locals.
Enfront del punt de partida d’inexistència o debilitat d’aspectes comuns de les comunitats
locals, amb una inquietant fragmentació sectorial en les intervencions i amb una dispersió
de discursos, visions, actuacions i recursos, ha emergit com un element innovador, dins de la
intervenció social, la construcció d’un relat comú, superador de la situació de partida, legitimador i cohesionador del procés d’intervenció comunitària intercultural. Durant tot aquest procés ha estat essencial facilitar la integració de totes les visions existents a la comunitat local i
l’articulació d’una narrativa positiva i compartida en què se sentissin reconeguts tots els col·
lectius i actors.

20 Vegeu la resta dels volums de la col·lecció, especialment el volum 2, centrat en la metodologia del Projecte ICI.
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22
.

Treballant comunitàriament per la
convivència: la generació d’espais de relació
Després del plantejament general de la convivència i la cohesió social com a meta i com a enfocament, com també el marc d’intervenció, procedeix abordar una qüestió crucial de la manera en què s’està treballant: ens referim a la generació d’espais de relació. Però abans cal indicar
alguns elements de l’actuació concreta els primers tres anys del Projecte ICI per fomentar la convivència ciutadana intercultural.

2.2.1 La construcció d’aliances estratègiques
Des d’un primer moment es va plantejar que l’èxit de les finalitats, els objectius i l’enfocament del
Projecte ICI passava per situar el tema de la convivència ciutadana intercultural dins de l’agenda dels actors principals que administren, treballen o resideixen al territori. A continuació, destaquem els acords clau que van permetre situar, desplegar i desenvolupar la metodologia d’intervenció per respondre a aquest repte.
Es va començar amb la formalització d’acords que comprometien destacats actors importants
dels territoris per impulsar el Projecte ICI. Així, es va signar un conveni entre l’Obra Social
”la Caixa” i les administracions locals. S’hi constatava l’interès de l’ajuntament a desenvolupar el Projecte ICI i la seva contribució a facilitar-ne la posada en marxa i el desenvolupament.
De manera paral·lela es va establir un conveni entre l’Obra Social ”la Caixa” i l’entitat col·laboradora a cada territori per dur a terme el Projecte ICI. En aquest altre conveni les parts es comprometien a implementar l’enfocament i la proposta metodològica, i l’entitat assumia la contractació d’un equip que respongués amb la qualificació adequada.
Per últim, cal destacar que un element imprescindible perquè l’entitat pogués assumir el desenvolupament del Projecte ICI era la presentació d’un document en el qual altres entitats, institucions o recursos públics o privats del territori reconeguessin l’interès i la predisposició per contribuir a les finalitats i els objectius del Projecte ICI.
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Aquests acords i documents van suposar un esforç important per explicar les finalitats del
Projecte ICI i la importància d’abordar la convivència intercultural com una qüestió comunitària, amb caràcter transversal a tots els àmbits d’actuació del territori i amb responsabilitats
compartides que necessitaven la implicació de tots els actors locals.
La inversió en contactes, reunions, esborranys, aclariments i, en definitiva, de temps en aquest
inici, va ser clau per superar la cultura dominant de sectorialització i que, sovint, desplega intervencions als barris, els districtes i els municipis sense disposar dels actors locals i desaprofitant
totes les sinergies que suposa partir de tot el que hi ha.

2.2.2 La situació de partida i l’establiment
inicial de relacions
Una vegada signats els convenis i establerts els acords de col·laboració, i una vegada seleccionats
els membres dels equips d’intervenció, aquests van començar a treballar als territoris amb un
perfil marcadament comunitari i mediador. Aquestes característiques van ser determinants per
afrontar amb garanties una intervenció social, orientada a crear les condicions necessàries perquè cada comunitat descobrís les potencialitats del treball conjunt que havien de fer per millorar les relacions, i la resposta endògena que els permetés afrontar de manera positiva les dificultats i els conflictes inherents a la vida de la comunitat.
La primera tasca que van desenvolupar els equips amb una gran dedicació i precisió va consistir en un treball de coneixement inicial de la realitat local. Aquest element va resultar fonamental per a un procés que pretén partir del que existeix, aprofitant tots els recursos i les sinergies possibles, per anar generant un procés de millora de la situació inicial. Com s’ha exposat
al capítol 1, per desenvolupar aquesta tasca es van fer servir dos instruments: a) l’estudi previ
comunitari i la valoració inicial de l’estat de la convivència, i b) l’enquesta sobre convivència social i interculturalitat en territoris d’alta diversitat. El primer el van fer els equips d’intervenció
durant els dos primers mesos d’actuació, mentre que el segon el va dur a terme una empresa
externa i en un període similar, concretament per Metroscopia, sota la supervisió de la Direcció Científica (vegeu l’annex iii).
L’estudi inicial va permetre recollir tota la informació fruit dels primers passos dels equips al terreny. Es va començar coneixent el territori, per a la qual cosa van resultar de gran utilitat eines
com ara el mapa de recursos del territori, el mapa de la diversitat o el de les situacions de
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sociabilitat. Aquests plànols i materials es van anar construint mentre s’establien relacions amb
cada un dels recursos identificats. Aquesta tasca es va desenvolupar de manera individual o a
través de la presència de l’equip en tots els espais que són significatius per a la vida de la comunitat, tinguessin un component de gestió i administració de recursos, una finalitat d’intervenció social directa sobre col·lectius específics o suposés simplement l’agrupament de persones
amb interessos o motivacions comuns que desenvolupen una acció social, cultural, esportiva,
etc., al barri, districte o municipi.
El treball en aquests espais ha estat fonamental per dues raons principals. En primer lloc, la relació i la sociabilitat present en aquests espais com a element determinant per a la situació general
del territori. Dit d’una altra manera, dependrà de les relacions entre els diferents actors la manera de resoldre les seves diferències, els interessos i les motivacions que comparteixen, la visió i
el sentit de pertinença cap al territori, l’obertura sobre la diversitat, fet que ha de determinar en
gran part el clima de convivència, coexistència o hostilitat present al barri, el districte o el municipi. D’altra banda, l’única manera d’arribar al conjunt del territori és fer-ho a través dels espais
formals i informals que hi operen; vinculat amb això, una línia de treball que ha aconseguit molt
bons resultats ha estat la d’introduir o reforçar entre les prioritats la convivència i la promoció
de la interculturalitat com a elements d’enfortiment i desenvolupament local.
La proposta del Projecte ICI, fonamentant-se en la metodologia comunitària, ha consistit a potenciar o crear, si calia, un seguit d’espais de relació que permetessin compartir coneixement
i visió general del territori. L’execució es va produir de maneres diferents, i es pot aprofundir
sobre aquest aspecte metodològic en el volum 2 d’aquesta col·lecció. Més endavant ens centrarem en els continguts treballats en aquests espais, que van resultar de gran importància per treballar a favor d’una convivència intercultural.
En síntesi, l’estudi previ comunitari i de valoració inicial de l’estat de la convivència va aportar
una informació important per a l’anàlisi i la contextualització general de les característiques pròpies del territori, i també de les relacions que s’hi produeixen.
D’altra banda, l’enquesta va tenir com a objectiu analitzar l’evolució de la convivència intercultural als territoris d’actuació, per mirar de constituir un instrument útil que ajudés a precisar
les actualitzacions fetes en el marc del Projecte ICI, de manera més concreta en el procés comunitari intercultural impulsat per aquest. En la primera enquesta del 2010 el treball de camp va
consistir en la realització de 8.928 entrevistes a persones majors d’edat i residents als 17 territoris d’intervenció i en 8 territoris de control més.
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L’encreuament d’aquests dos documents, l’estudi previ i l’enquesta, va aportar una informació
molt valuosa que va permetre establir la línia base o punt de partida de cada un dels territoris
i del Projecte ICI en conjunt. Això va permetre tenir més possibilitats per encertar-la en l’estratègia local d’implementació del Projecte ICI, i alhora obtenir la informació suficient per desenvolupar un procés avaluador que mesurarà científicament el treball fet.

2.2.3 Els espais com a elements essencials per
al diàleg públic i la construcció col·lectiva
El repte per desenvolupar una intervenció social que aportés una praxi ciutadanista i interculturalista en territoris d’alta diversitat exigia, com s’ha assenyalat amb anterioritat, una metodologia comunitària i mediadora que permetés una actuació conjunta de tots els actors locals.
Per fer-ho, es va centrar una part important del treball a construir i millorar les relacions amb
i entre: a) representants polítics de les diferents administracions, b) els recursos tècnics professionals i c) les persones residents als territoris.
La mediació intercultural va aportar instruments fonamentals per gestionar de manera adequada
i positiva entorns locals on la diversitat «racial» i etnocultural, els estils de vida, els orígens, les llengües i les religions, suposessin un repte alhora que una oportunitat. Així i tot, la situació de partida
va mostrar clarament com aquestes temàtiques s’estaven tractant de manera sectorial i fragmentada,
ubicant el procés migratori com un element extern conjuntural i ignorant la importància de situar la
integració com un procés bidireccional entre els que resideixen al territori i els últims a incorporar-s’hi.
La base que es va construir des d’un primer moment es va fonamentar en el diàleg públic com
un element imprescindible per crear una «nova narrativa», en la qual els canvis produïts al territori, amb la incorporació de persones procedents de l’estranger, es convertís en un element de
cohesió per afrontar junts processos per millorar la vida local a través de l’enfortiment comunitari. A continuació es descriuen algunes de les estratègies més importants per desenvolupar
aquest diàleg públic i construcció col·lectiva.
2.2.3.1 Espais tècnics de relació
En el volum 2, dedicat a metodologia, es detalla el que és relatiu a espais tècnics de relació, naturalesa, tipus, etc.; ara només s’indicarà el que fa referència a l’establiment de relacions. Després
d’una tasca d’identificació, presentació del Projecte ICI i establiment de relacions amb els recursos tècnics del territori, l’estratègia va consistir a estar presents de manera estable en tots els
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espais existents, aportant elements que poguessin millorar la pràctica social i optimitzar el treball de coordinació i cooperació que es feien des d’aquests espais.
Les característiques mateix dels equips comunitaris i mediadors aportaven elements molt interessants que permetien: a) connectar uns espais amb els altres, b) introduir temàtiques generals i c) aportar eines que poguessin gestionar de manera positiva elements de la diversitat o situacions de conflicte que sorgien a l’hora de tractar qualsevol temàtica. Així, aquests espais es
convertien en situacions idònies per anar dotant tots els professionals que hi participaven de
noves competències per gestionar en el seu dia a dia la diversitat sociocultural existent, per superar prejudicis, etiquetes o generalitat, fruit la majoria de les vegades o bé de la manca de coneixement, anàlisi o reflexió sobre els canvis produïts als territoris, o bé per la falta de connexió i
interacció entre els tècnics i les persones pertanyents a les minories autòctones o al·lòctones.
Un altre element important en les aportacions dels equips comunitaris i mediadors han estat les
múltiples iniciatives destinades a millorar les relacions entre recursos professionals molt diversos. Tot i que amb prou feines es van produir casos de mediacions explícites, van ser diverses
les eines mediadores desenvolupades per reprendre treballs conjunts entre uns i altres, millorar la comunicació o gestionar de manera constructiva les diferents posicions i interessos, i tot
això va anar agafant cos en el transcurs de les múltiples reunions fetes.
La fragmentació d’un ampli ventall d’espais tècnics i la falta de visió conjunta del territori van propiciar
que en alguns casos s’optés per fer una invitació extensa a professionals de diferents serveis públics i
privats, per participar en una jornada laboral amb la intenció de compartir la situació del territori, els
recursos existents i les situacions positives o complexes en relació amb la convivència intercultural.
Aquesta acció, lluny de suposar un moment puntual, el que va tractar va ser de propiciar, i així
es va aconseguir en tots els territoris on es va executar, la creació d’un espai tècnic de relació
amb un caràcter global i estable. Un espai que, amb un desenvolupament gradual, ha anat permetent optimitzar tot el treball de l’organització, i que ha aportat eficàcia i eficiència a la intervenció social duta a terme i s’ha convertit en un element fonamental per introduir elements de
millora de la convivència intercultural.
L’experiència de Logronyo (barris de Madre de Dios i San José)
Com a exemple, es pot sintetitzar l’experiència duta a terme a Logronyo, l’acció de la qual va
permetre crear noves relacions i potenciar les que hi havia. Entre les singularitats de l’activitat destaquem:
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——L’àmplia assistència: més de vuitanta recursos tècnics pertanyents a diferents administracions, com també a institucions o recursos privats i públics. Per primera vegada a la ciutat de
Logronyo, es creava un espai per compartir coneixement i estrènyer relacions amb la finalitat de generar sinergies que contribuïssin a optimitzar els recursos existents per millorar la
convivència ciutadana intercultural, centrada als barris de Madre de Dios i San José, territori d’actuació del Projecte ICI i on es concentren de manera significativa uns índexs importants de diversitat cultural de la població. Segons dades del padró municipal, el febrer del
2012, 21.989 persones resideixen en aquest territori, 5.394 de les quals, el 23,84%, són de
nacionalitat estrangera i sumen un total de setanta nacionalitats diferents. Després de l’espanyola, les nacionalitats majoritàries són la pakistanesa (1.455), la romana (1.318), la marroquina (741), la boliviana (260), la colombiana (223), l’equatoriana (218) i la ghanesa (204).
——La diversitat d’actors: es va aconseguir situar la convivència i la gestió de la diversitat cultural com a elements comuns a totes les administracions presents al territori, i també als treballs i les activitats que s’estaven fent des dels àmbits públic o privat.
——La necessitat comuna: es va compartir per tots els assistents la importància d’afrontar col·
lectivament els canvis i les situacions que s’estan vivint al territori, implicant els diversos
sectors i les expressions socioculturals presents.
——El punt de partida: aquesta primera trobada va suposar una fita realment clau per a l’estratègia local. De manera gradual, aquest espai de relació entre tècnics es va anar convertint en
una cosa estable, amb reunions periòdiques per analitzar, compartir, coordinar, executar accions per gestionar i millorar la convivència. Tal com es destacava amb anterioritat, també
va ser important des del punt de vista de la creació d’un excel·lent espai pròpiament de relació convivencial, on els diferents actors tècnics comparteixen i debaten i hi predomina un
interès comú per enfortir la comunitat.
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2.2.3.2 Els espais de relació des de i amb la ciutadania
En la publicació dedicada a participació –volum 5 d’aquesta col·lecció– es dedica un espai més
extens a explicar les bases i el desenvolupament del treball per millorar les relacions ciutadanes
als territoris. Aquí només es destacaran alguns aspectes clau que ha proporcionat la praxi feta
en relació amb la construcció del diàleg públic i la construcció col·lectiva.
Una de les primeres conclusions que es va obtenir de la situació de partida als territoris va ser la
necessitat d’abordar qüestions bàsiques com ara la debilitat general de relacions entre els «nous
veïns» i «els de tota la vida», com també les actituds d’uns i altres. Així, el primer treball dels
equips va consistir a conèixer bé qui són, on desenvolupen la vida al barri, el districte o el municipi, quins llocs freqüenten, on es produeixen interaccions entre els uns i els altres, quin tipus
de relacions s’hi estableixen i quines situacions d’hostilitat, coexistència o convivència hi ha als
espais; per a aquesta tasca es van fer servir diferents eines, entre les quals destaca el mapa de la
diversitat o el mapa de la sociabilitat que es detallen als annexos (vegeu l’annex v).
El treball de l’equip comunitari i mediador per construir relacions assertives amb tota la ciutadania ha estat fonamental. Per fer-ho es va haver de dedicar molt de temps i utilitzar estratègies
d’observació participant, escolta activa, presència en tot tipus d’espais, adequació als horaris,
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etc. El principal instrument per al treball des de i amb la ciutadania és la informació i el coneixement, i tot, des del respecte a la intimitat dels grups i les persones, atès que abordem espais i
manegem moltes vegades opinions de caràcter molt personal i fins i tot confidencial.
La construcció de relacions, amb i des de la ciutadania, en un context de diversitat cultural significativa no és senzilla; indagar i aproximar-se a nous grups exigeix de vegades afrontar dificultats com la idiomàtica, altres vegades conèixer competències culturals que permetin abordar
com adreçar-se a la família, els fills, les dones, quins temes poden resultar ofensius: són aspectes
fonamentals que els professionals han de saber afrontar, dotant-se de la informació i els coneixements necessaris per establir relacions correctes.
En aquest sentit és important una vegada més la mediació, en concret la mediació que alguns
denominen natural i que d’ara endavant anomenarem ciutadana. Sempre hi ha hagut, en la història, persones que per les seves pròpies característiques i habilitats personals han servit de pont
per crear relacions entre els diferents, de manera que és important detectar a cada territori qui
són i establir-hi una aliança que, sens dubte, s’anirà trenant en el devenir del procés comunitari i aportarà instruments fonamentals per generar diàleg i interacció entre els uns i els altres.
En l’aproximació a la població autòctona cal tenir molt present fer-ho de manera que generem
la confiança necessària perquè puguin manifestar les seves opinions, percepcions, pors o incerteses sobre el que està canviant al territori. És important recordar que l’equip comunitari i mediador representa una «posició tres», és a dir, que s’ha de distanciar prou de totes les posicions
per poder generar les condicions necessàries que permetin que les parts teixeixin les noves relacions. Destaquem aquest element, ja que en el si de relacions amb la ciutadania que ha nascut
al barri, o que fa molt temps que hi és, els canvis produïts amb l’arribada important de persones d’altres orígens nacionals i culturals desperta de vegades sentiments i expressions negatius.
Cal gestionar aquestes actituds des d’una posició que permeti, a partir de la relació construïda
amb l’equip comunitari i mediador, introduir elements de reflexió, anàlisi i espais de trobada.
Si des d’un primer moment etiquetem aquestes manifestacions com a racistes, i bloquegem la
relació, difícilment aconseguirem transformar aquestes situacions.
Les relacions des de la ciutadania s’han promogut principalment a través de quatre estratègies
fonamentals: a) la presència i la relació amb tot el teixit associatiu existent, b) el descobriment
i la relació amb grups no constituïts jurídicament, c) les activitats com a element de relació i d)
la construcció d’espais de relació ciutadana.
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a. La presència i la relació amb tot el teixit associatiu
Els estudis previs comunitaris van posar de manifest com les associacions de veïns en general,
i tret de molt poques excepcions, agrupaven pocs veïns i havien deixat de representar un espai
de trobada i relació important als barris. Alhora, en gairebé tots els territoris el nombre d’associacions era notable, si bé generalment cadascun representa motivacions i interessos sectorials, gremials, etc.
L’estratègia impulsada amb algunes d’aquestes associacions «de tota la vida» va consistir a aportar elements que permetessin actualitzar les finalitats de l’associació amb el perfil de veïns i veïnes del barri.
L’Associació de Veïns de Pueblo Nuevo
Un exemple n’és el que va passar amb l’Associació de Veïns La Popular, a Pueblo Nuevo (Madrid).
Quan va començar l’execució del Projecte ICI van respondre a aquesta associació unes poques
persones, i d’altra banda l’equip estava treballant amb persones que es reunien directament al
parc. A poc a poc es va anar treballant amb uns i altres per propiciar les condicions necessàries
que permetessin un diàleg conjunt.
La conflictivitat manifestada per alguns veïns i l’Administració local estava a punt de provocar la suspensió de les accions que es desenvolupaven a l’espai públic. Des d’aquesta situació
de partida, es va gestionar un procés que va permetre aflorar la necessitat d’estar associats i
acostar-se a l’administració corresponents per acordar l’ús d’aquests espais. Aquí l’equip d’intervenció comunitària intercultural (d’ara endavant, equip ICI) va tenir un paper fonamental,
i va permetre que el col·lectiu equatorià entrés en diàleg amb l’associació de veïns perquè els
ajudés a afrontar aquest diàleg amb l’Ajuntament.
L’aproximació entre tots dos col·lectius va suposar unes circumstàncies enormement significatives: d’una banda, l’associació va reviure el treball per donar resposta a les necessitats del
barri; d’una altra, es va reconèixer pels nous veïns com una entitat legitimadora per mantenir un diàleg o pressió sobre els usos i els hàbits dels ciutadans i les ciutadanes i les normatives, els horaris, etc., municipals.
Inicialment aquest treball entre els uns i els altres va anar acompanyat curosament per una
persona de l’equip, aprofitant les circumstàncies per obrir el diàleg sobre diversos aspectes
interrelacionats: la participació de veïns i veïnes en l’associació, els mètodes que es fan servir
per participar-hi, l’oportunitat que hi havia per incorporar els «nous veïns» a la vida de l’asso-
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ciació, etc. Tot això no és una feina fàcil, cal tenir molta paciència i avançar segons els ritmes
i les necessitats de tots els participants; ara bé, els resultats, abreujant molt i a mode de síntesi, no van poder ser millors.
D’una banda, la situació de dificultat va resultar clau per a la trobada i la relació entre veïns autòctons i associacions veïnals que, després d’anys en què van tenir un paper clau, avui dia necessiten
rehabilitar-se amb la participació dels nous perfils de veïns; a això, cal sumar-hi tot el diàleg establert
sobre drets i deures de la ciutadania per ocupar i manejar l’espai públic. Finalment, el procés de treball va deixar una associació més potent i en estat de renovació, ja que nous membres van assumir
iniciatives i es va acordar com s’havien d’utilitzar les instal·lacions municipals de manera correcta.
A través d’aquest exemple dels companys de l’equip comunitari que actua al barri de Pueblo
Nuevo a Madrid i que pertanyen a l’Asociación La Rueca, es vol posar de manifest l’existència
d’una línia de treball específica que mira d’incorporar els nous veïns al teixit associatiu existent
des d’un treball amb uns i amb els altres.
b. El descobriment i la relació amb grups no constituïts jurídicament
La dedicació que l’equip comunitari i mediador fa per conèixer i relacionar-se als territoris permet un coneixement profund de totes les relacions que hi ha en la vida social dels barris. Això
permet que es coneguin nombrosos grups que no consten en cap guia i que són invisibles per
a les administracions.
La relació amb aquests grups és absolutament rellevant, ja que amb un treball adequat es poden
connectar les afinitats pròpies d’un grup determinat –les quals són força variades pel que fa a origen cultural, gènere, aficions, solidaritat…– amb una visió de comunitat. Dit d’una altra manera, és fonamental des d’un punt de vista del treball per a la millora de la convivència establir un
diàleg cooperatiu i assertiu amb, entre i des d’aquests grups perquè es puguin implicar en temàtiques d’interès general que transcendeixin dels interessos propis del grup però que alhora conservin tota la idiosincràsia.
Els contextos en què la diversitat sociocultural és especialment significativa són proclius a l’aparició de grups informals que responen a afinitats pròpies del seu origen nacional i cultural, però
alhora es creen subgrups per afinitats musicals, artístiques o que comparteixen elements com
la subcultura juvenil o de gènere. En aquest sentit, és important conèixer i analitzar l’evolució
d’aquests grups, atès que, si bé en un primer moment d’arribada i assentament aquests agrupaments es produeixen de manera gairebé «natural» o espontània, amb el pas del temps totes
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aquestes agrupacions, per afinitats i elements pertanyents a la subcultura juvenil, de gènere,
etc., haurien de provocar interaccions entre els que comparteixen aquesta part comuna, i això
va molt més enllà de la seva adscripció per origen, cultura, etnicitat, llengua o religió.
En aquest sentit hem comprovat l’enorme rellevància de conèixer, acompanyar i establir relacions pròximes amb aquests grups, i alhora és necessari treballar els espais i les relacions fent
èmfasi en elements comuns.
Són moltes les experiències de bona praxi que s’han produït als territoris i que apareixen als
diferents volums d’aquesta col·lecció. Una n’és el Circ Social de Saragossa. Si anem als orígens
d’aquesta experiència podrem trobar com la relació de l’equip comunitari amb un grup de joves
que practiquen parkour genera un procés que va implicant nombrosos i variats actors del territori,
entre els quals hi ha recursos públics i privats dels àmbits de la cultura, l’urbanisme, la seguretat
o la neteja. Aquest procés d’imbricació gradual permet en un primer moment desenvolupar una
activitat d’un dia i, després i amb el temps, s’acaba recuperant un espai del territori deteriorat.
I tot, a través d’un interès comú: les activitats relacionades amb el circ. Amb això es generen noves
i transformadores relacions interculturals, i també un bon espai per a la convivència genuïna.
c. Les activitats com a element de relació, diàleg i construcció col·lectiva
En les relacions amb la ciutadania hi ha –sobretot entre els tècnics– una falca que es repeteix
constantment i que fa referència al fet que «la gent no participa», «no es relacionen», «cadascú
va a la seva»; sembla que és una característica pròpia de les societats modernes. Seguint la crítica comuna, es diu que la gent ha perdut l’interès pels afers col·lectius. Així es fonamenta, per
exemple, com les associacions de veïns que no fa tants anys van ser l’eix vertebrador de la vida
comunitària han anat assumint en general un paper poc significatiu en la vida dels barris; és
més, s’afegeix amb fonament que el nombre de socis és molt baix i que les assemblees comunitàries són pràcticament inexistents.
No obstant això, els equips comunitaris i mediadors en la seva feina als territoris han anat documentant una realitat ben diferent. És cert que els grups estan molt més fragmentats i que no hi
ha un fil conductor que permeti generar un «sentiment» de compartir una mateixa cosa, però
el que és indubtable és que a la vida dels barris, districtes o municipis hi ha una oferta immensa i intensa d’espais i activitats que permeten l’intercanvi, la relació i fins i tot el treball conjunt.
Ara bé, la gran majoria d’aquesta vida d’intercanvis i relacions ha estat ignorada per una intervenció social individualitzada, grupal, tecnocràtica i polititzada, que no ha sabut o no ha vol-
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gut veure les immenses oportunitats que té el fet de gestionar de manera eficaç i adequada tal
quantitat d’informació, comunicació i saber col·lectiu.
El Projecte ICI ha mirat, des del primer moment de l’establiment inicial de relacions, de comptar
amb tota aquesta intensa vida a les comunitats, buscar especialment les relacions més invisibilitzades a través d’assistir, promoure, impulsar activitats, motivant, recollint propostes dels actors
mateix, fent-les arribar a meses tècniques o polítiques perquè, des de l’aprofitament dels recursos
existents, es poguessin dur a terme.
El procés que es construeix i es desenvolupa des que es recull una idea d’un grup de persones,
una associació o simplement un ciutadà, i s’acompanya per anar dotant-la d’elements que permetin dur-la a terme ofereix moltes oportunitats per generar una autèntica escola de convivència i promoció de la interculturalitat.
La preparació d’un esdeveniment o una acció comporta –si es treballa bé– aprenentatges sobre el
respecte a la diversitat, la necessitat de potenciar l’equitat, la construcció de nous espais o l’adequació dels que hi ha a un nou perfil sociocultural del territori, per no dir la rellevància que té treballar des de la concretesa actituds i valors o simplement gestionar adequadament les diferències.
La hipòtesi de partida del Projecte ICI ha estat que per a la millora de la convivència i la cohesió
social als territoris era indispensable treballar la participació de tots els actors des del respecte i
l’aposta de la diversitat cultural com un element que enforteix la comunitat a través de: a) generar un procés col·lectiu de coneixement, anàlisi i construcció col·lectiva, i b) impulsar, assistir i
facilitar a través d’accions –ja existents o de nova creació– una praxi interculturalista i pacífica.
Per generar diàleg i construcció col·lectiva des de les activitats específiques s’han desenvolupat
dues estratègies. La primera està basada en un treball intens de coneixement de tot el que
hi ha: qui ho organitza, com ho fan, quines relacions tenen amb administracions, tècnics i ciutadans, com aborden la diversitat sociocultural, els resultats que aconsegueix. Partint de tot
aquest coneixement, obtingut des de la generació d’una relació assertiva i de confiança, es tracta d’anar introduint elements que aportin elements per enriquir-la i convertir-la en un mitjà
més per avançar en convivència, cohesió, interculturalitat, etc.
Les activitats existents des de les quals es parteix poden estar impulsades des de les administracions públiques o privades, com ara una setmana de la salut, festivals culturals, fires, etc., o
des d’organitzacions ciutadanes, com festes populars, esdeveniments esportius, etc.
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La segona estratègia que s’ha desenvolupat són activitats impulsades pel Projecte ICI mateix,
que es dissenyen a partir de la informació que es té de tot el que hi ha al territori i tenint en compte la matriu o la reixeta indicada al capítol 1. Aquestes activitats impulsades pel Projecte ICI mateix
proven de: a) aportar elements que completin tota l’oferta d’accions que es duen a terme fent èmfasi
en necessitats o situacions que han expressat els protagonistes de la comunitat, i b) generar un procés que des d’un moment inicial conté elements que permeten a la comunitat dotar-se de noves relacions, creant trobades entre els que no solen treballar o divertir-se junts, recuperar o aportar elements positius a espais que tenen una mala imatge, propiciar les condicions perquè l’activitat mateix
permeti l’«autoeducació» de la comunitat per treballar junts. És a dir, fer reunions positives, respectant torns de paraula, propiciant la participació i promovent lideratges distributius, dotant de noves
competències els actors locals per gestionar de manera positiva tota la diversitat sociocultural, etc.
Aquestes accions s’han promogut des del Projecte ICI i han tingut el suport econòmic d’una petita
quantitat pressupostària que s’havia de completar amb recursos propis que aporten tots els participants locals. La tipologia d’accions ha estat extremament variada; entre les moltes que s’han
fet hi ha: accions per promocionar la participació de famílies, dinamitzacions comercials, cicles
de jornades formatives, participació juvenil i infantil, activitats intergeneracionals, esportives,
musicals, artístiques, etc. En tota la col·lecció se’n desenvolupen moltes, fent èmfasi en el caràcter participatiu, educatiu, de salut,21 etc. Més endavant també ho farem amb algunes en aquest
volum, fent èmfasi en la contribució a la convivència intercultural.
d. L’impuls o la creació d’espais de relació ciutadana
La promoció de la participació als territoris com a element essencial per avançar en la promoció
d’una convivència intercultural va plantejar la necessitat d’incloure, entre les estratègies d’intervenció desenvolupades, l’existència d’espais estables de treball de la ciutadania.
Aquests espais han tingut un paper rellevant per iniciar el diàleg entre veïns, residents, comerciants, professionals, representants, etc., com també per fomentar el desenvolupament d’un procés incloent en el qual totes les persones que resideixen als territoris treballin en accions per a la
construcció col·lectiva d’iniciatives que enforteixin la vida de la comunitat i que estiguin encaminades a millorar la qualitat de vida de tothom.
La participació en aquests espais pot ser de persones que en representen d’altres –grups formals, informals, associacions, col·lectius, etc.– o persones a títol individual. S’han seguit dues
21 Vegeu els volums 3, 4 i 5 d’educació, salut i participació, respectivament.
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línies de treball: a) el reforç d’espais ciutadans ja existents als territoris com, per exemple, una
coordinadora d’entitats, i b) la creació ad hoc d’espais ciutadans nous a la comunitat.
Amb relació a la primera línia de treball, s’ha pogut constatar com l’existència d’un espai ciutadà sòlid, juntament amb el suport de l’equip comunitari, té un paper clau per abordar el repte
de la implicació de la ciutadania en el procés comunitari intercultural.
A la ciutat de Tortosa, per exemple, s’ha fet un treball excel·lent des d’un espai ciutadà denominat Xarxa per la Convivència, que té l’origen en un projecte anterior, que, compartint la convivència intercultural com a finalitat amb el Projecte ICI, utilitzava la mediació intercultural com
a metodologia d’intervenció. A la Xarxa fa anys que participen i col·laboren un elenc ple de professionals, responsables i ciutadans que han creat un valuós estil de diàleg cooperatiu.
Un altre exemple ha estat el treball desenvolupat a partir de la Taula per al Diàleg Interreligiós
al barri del Raval (districte del centre de Barcelona). Aquest espai ha resultat molt interessant
perquè ha aportat, com a element d’enfortiment comunitari, l’existència i la implicació de diferents comunitats religioses al barri; entre alguns productes fruit d’aquest treball destaca la creació d’un mapa sobre la diversitat religiosa del territori o una agenda de festivitats.
Dues experiències d’espais de relació interculturals: el Grup Interreligiós del Barri
del Raval i la Xarxa per la Convivència de Tortosa
El Grup Interreligiós del Raval i la Xarxa per la Convivència són espais de relació interculturals i estratègics al territori que existien prèviament al desenvolupament del Projecte ICI en
cada un dels territoris. La tasca del Projecte ICI es va centrar a fomentar i estimular les relacions del Grup i de la Xarxa amb altres espais de relació impulsats en el marc del desenvolupament del procés comunitari global.
La contribució de tots dos espais al foment de relacions de convivència intercultural, com també
el coneixement, el diàleg i l’entesa entre els protagonistes de la comunitat és palpable si tan sols
ens fixem en: a) la composició, b) els objectius i les temàtiques de treball i c) els productes concrets de la seva acció.
a. Si tenim en compte la composició, el Grup Interreligiós permet un espai de relació entre
les diferents entitats i associacions representatives de les diferents confessions religioses
del territori: Consell Islàmic de Catalunya, Centre Islàmic Camí de la Pau, Comunitat Parroquial del Carme, Centro Filipino Tuluyan - San Benito, Església Evangèlica de la Cera, Associ-
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ació Interculturalitat i Convivència, Fundació Benallar, Església Protestant Barcelona Centre,
Associació Amical dels Immigrants Marroquins a Catalunya, Associació Cultural, Educativa,
Social Operativa de Dones Pakistaneses, Associació Intercultural Diàlegs de Dona, Temple
Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib i Comunitat Jueva. A més, el grup té la col·laboració de
l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona, el Districte de Ciutat Vella, l’Associació Unesco pel Diàleg Interreligiós i la Fundació Tot Raval.
D’altra banda, la Xarxa per la Convivència es defineix com un espai de construcció, obert a
tots els veïns i veïnes, associacions, entitats, professionals i institucions, i abasta un espectre de participants molt més ampli, pel fet de no estar delimitat per una temàtica o objecte
d’acció tan específic com passa en el cas del Grup Interreligiós.
b. Amb relació als objectius i les temàtiques, el Grup Interreligiós s’orienta a fomentar la
cohesió social i la convivència al barri del Raval, a través de la interacció i el treball conjunt
de les diferents comunitats culturals i religioses que viuen al territori. El Grup Interreligiós
du a terme accions orientades cap al coneixement intercultural i religiós. Només amb el fet
de ser conscients del nombre de conflictes que es justifiquen en motivacions religioses observem la importància de l’existència d’espais interreligiosos en què el respecte, el diàleg i la cultura de pau prevalen per sobre de qualsevol diferència cultural o credo religiós.
En el cas de la Xarxa per la Convivència, el seu objectiu és més ampli: impulsar un procés
comunitari que contribueixi a millorar les relacions de convivència intercultural a la ciutat
de Tortosa.
c. Productes concrets. L’acció del Grup Interreligiós del Raval s’ha concretat en dos productes
concrets, que són el calendari de celebracions i el mapa de centres de culte del barri. L’objectiu amb què es van dissenyar aquests productes va ser fomentar el coneixement intercultural
i interreligiós, acostant la població del territori a les diferents celebracions culturals, comunitàries, sociopolítiques i religioses del barri, i també donar a conèixer als veïns i les veïnes
del Raval els diferents recursos religiosos presents al barri.
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En el cas de la Xarxa podem destacar l’organització o la participació en accions que permeten
desenvolupar els seus objectius, recollits al punt anterior. Exemples de productes són la monografia comunitària, en la qual la Xarxa va participar activament, els cinc Diàlegs Públics per la
Convivència que han organitzat i la celebració de les diferents edicions de l’Acció Global Ciutadana (ArtXiBarri). Al blog de la Xarxa es pot consultar el contingut d’aquestes accions i productes, i també vídeos i fotografies. http://xarxaperlaconvivencia.blogspot.com.es/
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Pel que fa a espais de nova creació, en podem destacar alguns com el desenvolupat als barris del districte sud de Jerez, denominat Grupo Motor de Ciudadanía de la Zona Sur. Aquest
espai ha estat clau per a la construcció conjunta d’accions que permetessin generar les millors
condicions per a la participació de ciutadans i ciutadanes. Han participat en aquest espai més
de trenta col·lectius i associacions, i han tingut un paper destacat en moments clau del Procés ICI, com el diagnòstic o la programació comunitària intercultural, i desenvolupant productes específics com una guia comunitària per visibilitzar la riquesa associativa i el treball
que duen a terme.

El desenvolupament dels espais de relació ciutadana ha tingut un paper fonamental en el
Projecte ICI, ja que ha estimulat el diàleg des de tota la diversitat present al territori i, sens dubte,
ha creat situacions que han anat potenciant elements de construcció col·lectiva. Als volums 2 i
5 es pot obtenir una informació més extensa sobre el desenvolupament o els resultats assolits.
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2.2.3.3 Espais de relació institucional
La construcció de la convivència intercultural està emmarcada en un territori local on hi ha institucions legítimes en un marc democràtic; una part especialment rellevant de l’èxit del Projecte ICI
s’ubica en la capacitat per potenciar el treball conjunt entre aquestes institucions.
En la intervenció comunitària intercultural desenvolupada, s’aposta per la creació d’un espai de
trobada i relació on conflueixin les administracions públiques les competències de les quals al
territori són decisives; així, a l’ajuntament es poden sumar diputacions, consells, comarques,
comunitats autònomes, universitats i també institucions privades –lligades a la societat civil,
el món de l’economia i del tercer sector.
Aquí cobra un gran valor la categoria d’adequació institucional, a causa del fet que molts dels
canvis que viuen els territoris, per exemple els relacionats amb les migracions –canvis en la visibilització quotidiana de les diferències, procés de concentració i fins i tot de guetització residencial, nous usuaris dels serveis públics, llocs d’oració i culte, necessitat de reciclatge dels professionals, etc.–, tenen una connexió directa entre l’esfera local i la global i exigeixen ser assumits
de manera ràpida i adequada per les administracions i les institucions. Això és, i serà, un element fonamental per mesurar l’enfortiment comunitari.
En aquest sentit, s’ha treballat intensament perquè la convivència intercultural estigui ben situada en l’agenda política i pública d’aquestes institucions. Des del primer moment d’execució
del Projecte ICI, es va fer un treball de presentació a totes les administracions de la seva finalitat, com també de la importància de la participació en el procés comunitari intercultural facilitat i impulsat des del Projecte ICI. Així, es va presentar a les institucions relacionades amb educació, salut, habitatge, seguretat, feina, etc.
Durant tota l’execució del Projecte ICI es va mirar d’obtenir la màxima implicació possible a través de la participació de tècnics als espais de treball creats. A partir del tercer any del Projecte ICI,
una vegada assolida la programació comunitària intercultural es desenvolupa una estratègia per
aconseguir la creació d’un espai de relació institucional estable que permeti: a) assumir la intervenció social duta a terme com un fet positiu per al territori, b) legitimar el valuós treball conjunt que han estat desenvolupant els tècnics de les diferents administracions, c) possibilitar-ne
la continuïtat, i també l’increment de la seva implicació en el procés comunitari intercultural,
i d) dotar el procés comunitari intercultural d’una estructura institucional que aporti legitimació per optimitzar tots els recursos presents al territori en pro de la convivència intercultural.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convivència i cohesió social. Capítol

2

92

23
.

La connexió entre la promoció
de la convivència i l’estratègia general
del Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural
Als epígrafs anteriors hem assenyalat alguns aspectes clau que constitueixen els pilars fonamentals per desenvolupar el Projecte ICI. Com s’ha esmentat abans, el model metodològic que
hem dut a terme es nodreix de dues metodologies principals: a) la intervenció comunitària i b)
la mediació intercultural.
A continuació continuem desenvolupant amb més detall elements clau de la metodologia, fent
èmfasi en la seva contribució a la convivència intercultural; tots s’aborden des d’una perspectiva més general i tècnica en la publicació amb el títol Metodologia de la intervenció comunitària
intercultural pertanyent a aquesta col·lecció.
L’estratègia d’intervenció del Projecte ICI va centrar com un mitjà fonamental per a la millora
de la convivència intercultural el desenvolupament d’una ciutadania local, social i cívica, la qual
cosa implica l’aplicació d’un «enfocament de drets», és a dir, treballar tots junts des dels deures
i els drets per millorar la qualitat de vida del territori.
Per fer-ho va ser fonamental partir de la pertinença local com un element central en la gènesi i
el disseny de tota la intervenció per reconèixer, a partir d’això, la riquesa que suposen els bagatges culturals diferenciats presents al territori i la comunitat.
L’aposta va ser combinar els drets i les responsabilitats de tothom a participar en la millora del
territori des d’un enfocament de l’ètica de la responsabilitat, és a dir, que la vida al barri, districte o municipi milloraria si els tres protagonistes –administracions, recursos tècnics i ciutadania– complissin correctament les seves responsabilitats.
La intervenció social desenvolupada des del Projecte ICI ha generat l’impuls d’un procés comunitari intercultural el pilar bàsic del qual és la pertinença. Així, es plantegen tres fases fonamen-
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tals en l’estratègia i el camí que cal seguir. La primera, la construcció de relacions; la segona, el
coneixement compartit, i la tercera, la programació comunitària intercultural.
Des de l’àmbit de la mediació i basant-nos en el model de mediació circular narratiu, el que provem de fer és construir una «història alternativa», és a dir, aprofundir en la comunicació perquè
els tres protagonistes coneguin tan bé com puguin el territori, comparteixin visions i pactin una
estratègia compartida sobre el que s’ha de fer per millorar la qualitat de vida al territori. Sens
dubte aquest èxit d’un nou relat sobre la comunitat coconstruït pels protagonistes és una aportació especialment significativa per avançar en convivència intercultural.

2.3.1 Establiment de relacions: identificació
i reconeixement de tota la diversitat
La primera gran tasca dels equips comunitaris ha consistit i consisteix a conèixer tan bé com es
pugui el territori d’intervenció. Per fer-ho és fonamental desenvolupar un treball directe, sobre
el terreny, etnogràfic, que permeti prendre contacte amb els tres protagonistes –administracions, recursos tècnics i ciutadania– mitjançant la presentació del Projecte ICI i la participació
en la vida social del barri, districte o municipi.
El treball dels professionals de l’equip ICI comença observant minuciosament tot el que passa
al territori, per posteriorment anar-ho descrivint amb l’ajuda de diferents instruments. Atesa
la importància que té per a la convivència la presència de tota la diversitat cultural –no tan sols
l’aportada per gitanos o immigrants– i els modes de sociabilitat que hi ha al territori, es fa èmfasi en la presència i la relació existent entre els col·lectius etnoculturalment diferenciats, la concentració o no d’aquests en determinades zones i escoles, i també la seva relació amb situacions
de convivència, coexistència o hostilitat.
Aquesta tasca de contacte als territoris permet dos èxits importants: en primer lloc, obtenir una
informació determinant per desplegar el procés comunitari intercultural i, en segon lloc i encara
més rellevant, establir relacions assertives amb els actors locals principals. Mitjançant el coneixement i la valoració del que hi ha s’aconsegueix potenciar el sentit de pertinença a la comunitat, com també una oportunitat per participar, treballar junts, compartir, iniciar un procés.
Els equips s’ajuden en aquesta fase d’un seguit d’instruments que permeten: a) treballar de
manera ordenada i aprofundir en tots els aspectes necessaris per a la intervenció, i b) documen-
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tar tota la informació obtinguda. Aquest últim aspecte és fonamental perquè un dels elements
crucials de tota la intervenció és la devolució a tots els actors del treball fet a la comunitat.
Per dur a terme els primers passos al territori són molt útils els mapes com a eines per documentar i aprofundir en el coneixement de tot el que hi ha; així, s’ha valorat de manera molt positiva la confecció de: a) un mapa de la diversitat cultural del territori i b) un mapa social o sociograma (vegeu els annexos v i vi).
Un altre element fonamental ha estat el mapa de recursos, del qual posem com a exemple el fet
per l’espai tècnic de relació de Madre de Dios - San José de Logronyo:

Aquesta primera fase d’execució del Projecte ICI ha permès obtenir alhora dos productes de
notable importància: a) el fitxer comunitari22 i b) l’estudi previ comunitari i la valoració inicial
de l’estat de la convivència.

22 Vegeu el volum 2 d’aquesta col·lecció.
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2.3.2 Coneixement compartit i programació
comunitària intercultural: elements imprescindibles per a la millora de la convivència
Treballem perquè els territoris es dotin d’un procés comunitari intercultural com a pilar fonamental per al seu enfortiment; és així com entenem que la convivència pot ser assumida com
una relació positiva, assumint que en la seva enorme diversitat està present el conflicte, les
tensions i els problemes, però treballant perquè s’abordin de manera dialogada i negociada, en
tot cas des del respecte actiu i, per descomptat, sense violència física, simbòlica o estructural.
En aquest sentit, i una vegada reconegut bé el territori i establert relacions amb els actors principals –cal anar actualitzant tots dos aspectes–, adquireixen una rellevància extrema els passos
següents: tant el coneixement compartit com la programació comunitària intercultural són elements metodològics fonamentals i estratègics per a la interacció positiva de totes les expressions socioculturals presents al territori i la comunitat i des d’un objectiu comú, com és ara millorar la qualitat de vida per a tothom.23
La unió i la força de la metodologia comunitària i la mediació permeten generar les condicions
necessàries per abordar una construcció col·lectiva que té com a finalitat afrontar o bé situacions de coexistència –marcades per una relació de no-agressió però distant, passiva i mínima–
o bé situacions d’hostilitat amb un clar rebuig o recel cap a determinats col·lectius o persones.
Aquesta fase del Projecte ICI mira de reforçar la convivència des d’un enfocament profund de
plantejament ciutadanista, atès que permet:
a. Un coneixement més gran o millor del lloc on s’administra, es treballa o es viu i no com un
simple coneixement d’uns pocs, sinó compartit.
b. Està completament obert a la participació de totes les persones, grups, col·lectius, institucions, etc.
c. Crea un context d’igualtat pel fet de concebre la ciutadania com molt més que una instància merament juridicopolítica, ja que l’aborda des de la dimensió social i local, en què la proximitat, la quotidianitat i la pertinença a la comunitat territorial són els factors clau.
d. Pertinença local: atès que el que es fa és estudiar les necessitats i les potencialitats del territori per construir una millora de les condicions de vida per a tothom.
23 Vegeu el volum 2 d’aquesta col·lecció.
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e. Des del desenvolupament d’una democràcia participativa, reforçant el paper que tenen les
institucions però en diàleg i relació directa amb totes les persones que treballen i viuen als
barris, districtes o municipis.
El coneixement compartit i la programació comunitària intercultural plantegen com una
acció essencial el desenvolupament d’una investigació participativa. Aquesta permet als protagonistes de la comunitat afrontar un procés de canvi –destinat a la millora de la cohesió
social i la qualitat de vida de tothom–, atès que el procés investigador permet a la comunitat conèixer-se a si mateixa i aprofitar al màxim tots els recursos disponibles per treballar
junts. I aquest treball mancomunat es fa d’acord amb una sèrie de prioritats identificades
en un diagnòstic i a les quals es dóna resposta des d’una estratègia planificada en la programació comunitària intercultural.
La investigació participativa permet generar un seguit d’espais improbables on es potencien
relacions actives d’aprenentatge mutu. El desenvolupament de tècniques com l’audició permet
generar un context on està garantit que:
a. Tothom que hi vulgui participar ho pugui fer.
b. L’opinió de tots té exactament el mateix valor: es tracti d’un representant polític, un tècnic
o una ciutadana acabada d’arribar.
c. Es potencia un treball adequat que garanteixi l’existència d’una comunicació intercultural que
permeti potenciar la participació de tots els col·lectius, segments o expressions socioculturals presents en aquell barri o districte o municipi.
d. Es creen unes condicions idònies per treballar el respecte actiu, la tolerància ben entesa i viscuda com l’acceptació del que és diferent. Els col·loquis col·lectius són una evidència de com
un grup heterogeni és capaç de compartir a través de la potenciació de valors bàsics i centrals
com, per exemple, el dret a ser escoltat, i en definitiva a participar.
El desenvolupament de la investigació participativa permet potenciar les identitats compartides de tots i totes els que viuen, administren o treballen als territoris, atès que permet un exercici concret de desenvolupament de la ciutadania des d’una dimensió àmplia que inclou tots els
que tenen relació amb el territori en el qual s’executa el Projecte ICI.
El coneixement compartit es nodreix d’un producte concret com és ara la monografia comunitària. La presentació pública d’aquesta i l’acceptació pels tres protagonistes suposen una fita
col·lectiva important per a la vida de la comunitat –atès que no existia amb anterioritat–. Aquesta monografia conté una visió global del territori que conjuga una part més «objectiva», obtin-
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guda a través dels sabers sectorials dels tècnics i fonamentats en informes, memòries, investigacions, etc., i una altra part «subjectiva», obtinguda a través de la investigació participativa de
forma principal i que recull la diversitat de representacions, percepcions, opinions i propostes
presents als habitants del territori.
Aquest coneixement col·lectiu i compartit permet aglutinar i emfatitzar els interessos generals
i col·locar degudament els interessos particulars de diferents actors de la comunitat. Assumir
la monografia comunitària com un instrument col·lectiu és vital per fer com a pas següent la
construcció d’un diagnòstic comunitari.
És evident que totes les situacions, necessitats i problemàtiques no es poden abordar alhora i
amb les mateixes prioritats; els recursos de tota comunitat sempre estan limitats. Per això, és
fonamental que els tres protagonistes estableixin un procés de diàleg cooperatiu que permeti
establir una o dues prioritats sobre les quals es pugui fer un esforç conjunt important i significatiu que possibiliti la millora de la realitat local.
El diagnòstic comunitari dóna pas cap al desenvolupament d’una estratègia planificada d’accions
consensuades entre els tres protagonistes a la qual anomenem programació comunitària intercultural.
La programació comunitària intercultural suposa un esforç col·lectiu per dotar-se d’una organització més gran en la gestió de la intervenció social en l’àmbit local. I això es du a terme des de la convicció que l’èxit d’aquell acord o pacte col·lectiu té una relació directa amb l’enfortiment de la comunitat i, per tant, amb la millora de les condicions per a una convivència intercultural.
En síntesi, el desenvolupament del coneixement compartit i la programació comunitària intercultural permeten desenvolupar un procés profundament participatiu, garantint la igualtat i
des d’una aposta clara i decidida per la interculturalitat, com a millora en la gestió de la diversitat cultural existent. També possibiliten construir una nova narrativa sobre la realitat local, en
positiu, compartida pel conjunt d’actors i col·lectius.
Per últim, ens agradaria assenyalar la contribució d’aquesta estratègia i conjunt de passos o fases
per al desenvolupament d’una democràcia participativa, és a dir, una vida política local que respecta el paper crucial de les institucions i els responsables polítics i, alhora, crea espais per a la
seva proximitat als tècnics i els ciutadans, per construir d’aquesta manera entre tots una cohesió
social sòlida i sostenible.
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En el volum 2, de metodologia, es poden trobar exemples concrets del treball fet pels diferents
territoris en l’elaboració de la monografia comunitària, la gestació de la programació comunitària intercultural –partint del diagnòstic– o els processos participatius vinculats a l’establiment
de relacions amb els diferents actors i col·lectius.

24
.

La comunicació com a element clau
per a la participació
La comunicació en el Projecte ICI s’ha entès com un tot que englobava les parts –el conjunt d’actors i col·lectius– i el missatge. Des d’aquesta perspectiva, què i com es comunicava ha resultat
fonamental. D’una banda, s’ha cuidat el missatge que es transmetia a tots els actors, emfatitzant els punts comuns per facilitar l’acostament i la comprensió mútua. D’una altra, s’ha cuidat
el llenguatge utilitzat segons cada tipus de destinatari –especialment amb cada col·lectiu sociocultural–. I tot, a través d’una informació àmplia i contínua, al conjunt de la comunitat local,
sobre les accions, les activitats i els esdeveniments relatius al procés comunitari intercultural.
Aquest flux constant d’informació és el que ha possibilitat que les persones dels territoris d’intervenció, independentment de les seves disponibilitats o motivacions respecte del Projecte ICI,
quedessin connectades al procés i en coneguessin no tan sols els avenços sinó els canals de comunicació i participació existents.
La comunicació en el marc del Projecte ICI s’ha treballat a través de dues línies específiques: d’una
banda, la informació comunitària, pròpia del procés i adreçada a la comunitat local mateix;
d’una altra, els mitjans de comunicació –ràdio, premsa, televisió– amb més abast i projecció.
La informació comunitària24 havia de tenir present l’existència de possibles barreres idiomàtiques i culturals, com també de diferents interpretacions de la realitat segons les pertinences socials i culturals de les persones. Per aquest motiu, s’ha procurat que cap col·lectiu no es
quedés despenjat del procés, especialment els col·lectius culturalment diferenciats. Persones
24 Vegeu el volum 2 d’aquesta col·lecció.
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immigrades d’origen magrebí, subsaharià o asiàtic, entre altres orígens, es poden trobar amb
barreres de tipus informatiu, psicològic, lingüístic, jurídic o social, a l’hora de participar en el
procés comunitari intercultural, per la qual cosa la comunicació del Projecte ICI ha mirat de
salvar aquests obstacles.
Des d’aquesta perspectiva s’ha vetllat perquè la informació comunitària arribés a tota la comunitat, sense excepció, a través de les eines de comunicació del procés –fulls informatius, cartells, fullets, blogs, xarxes socials, etc.– i assegurant que el missatge s’adaptés a cada destinatari, tant pel que fa al llenguatge –tècnic o popular– com als idiomes que calia fer servir i les claus
culturals que s’havien de manejar.
Aquest esforç d’adaptació de la comunicació a cada tipus de destinatari també s’ha aplicat als
productes principals del Projecte ICI, com és ara el cas de la monografia comunitària, imprescindible per garantir un coneixement i una narrativa compartits de la realitat. Cal esmentar, a
mode d’exemple, la traducció feta al xinès de la monografia de Tortosa.
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El treball fet amb els mitjans de comunicació perseguia oferir una imatge positiva dels territoris d’intervenció i donar a conèixer públicament el Projecte ICI com una proposta de gestió de
la diversitat extrapolable a altres contextos. La transmissió d’una imatge positiva dels territoris
d’intervenció era una necessitat, especialment per als qui eren percebuts negativament, o fins i
tot estigmatitzats, per la resta dels habitants de la ciutat o zona de la qual formaven part. L’oportunitat d’oferir una imatge diferent del territori, gràcies a l’aparició en mitjans de comunicació
–principalment locals, tot i que no només– d’iniciatives tendents a millorar la convivència i deter-
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minats aspectes de la realitat d’aquestes comunitats locals era una qüestió de caràcter estratègic. No tan sols per contribuir a millorar la imatge externa sinó perquè aquest tipus de notícies, en positiu i cap a l’exterior, contribueixen a augmentar la confiança i l’autoestima dels veïns
i les veïnes en les seves capacitats per transformar la pròpia realitat i afavoreixen la identificació i el sentiment de pertinença a la comunitat local.
Des del començament del Projecte ICI els equips d’intervenció han aprofitat les oportunitats que
se’ls han anat presentant per donar a conèixer el procés posat en marxa a cada territori. Amb el
temps, han millorat les seves capacitats i habilitats per atreure l’atenció dels mitjans, tasca que
requereix la definició d’una estratègia i planificació de la comunicació si es volen obtenir resultats amb els mitjans. En aquest sentit, els equips locals han estat molt ben assessorats i acompanyats per l’Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”. Així, s’ha percebut com, segons
avançaven els anys d’intervenció, s’incrementaven el nombre d’impactes globals del Projecte ICI
en mitjans. Mentre que entre els anys 2010 i 2012 es registraven 520 impactes, tan sols el 2013
se’n van produir 706, xifra més gran a l’acumulada durant els anys anteriors.
Que tothom se senti a casa
«Que todos se sientan en casa» va ser el titular triat per la periodista del diari El País per recollir l’experiència de promoció i foment de la convivència ciutadana intercultural impulsada pel
Projecte ICI al barri de Las Margaritas, del municipi de Getafe (comunitat de Madrid).
L’objectiu principal no va ser tant generar un impacte en un mitjà de comunicació amb un gran
nombre de lectors per donar a conèixer el Projecte ICI, que també, sinó la pretensió de comunicar que quan diferents protagonistes, principalment en aquest cas la ciutadania, s’organitzen
entorn d’estructures de cooperació i col·laboració, generen espais de relació positius en què la
diversitat cultural s’entén com un element enriquidor.
Per fer-ho es va organitzar una trobada entre diferents veïns i veïnes del barri –que participaven activament en la seva vida comunitària– i la periodista encarregada de fer el reportatge.
Tots eren membres o bé de la comissió de festes del barri o bé de la comissió veïnal, fins i tot
de totes dues. A més, alguns participaven en la vida comunitària del barri a través de les seves
associacions d’immigrants, d’educació no formal... Així doncs, es tractava d’un grup d’homes i
dones, joves i grans, que representaven no tan sols la diversitat cultural del barri, sinó el compromís de la ciutadania per fer del seu barri un espai de convivència ciutadana intercultural.
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Una tasca important de l’equip ICI va ser preparar l’entrevista amb els veïns i les veïnes. Per ferho es va parlar prèviament amb cada veí i veïna. Se’ls va explicar l’objecte de l’entrevista i què
s’esperava d’ells: transmetre què és el que feien per millorar les relacions de la ciutadania de
Las Margaritas a través de les festes del barri, de tallers d’educació, d’activitats de salut, amb la
infància, etc. Tothom a qui es va plantejar participar en l’entrevista va acceptar. En certa manera, comptar amb ells suposava un reconeixement al valor de la seva participació en la vida comunitària del barri.
Abans que es fes l’entrevista, es va organitzar una reunió grupal per acabar d’ultimar el missatge que es volia transmetre i que no era un altre que aquell que els veïns i veïnes volien que sortís reflectit sobre el seu barri.
Segurament si aquest reportatge es fes en la data de publicació d’aquest volum no seria l’equip
ICI el que plantejaria i organitzaria com abordar l’entrevista, sinó que els diferents espais de
participació ciutadana creats durant el procés comunitari serien autònoms, sense renunciar al
suport dels recursos tècnics, per decidir qui els «representen» i què volen comunicar.
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L’article va ser el resultat del treball coordinat entre l’equip ICI del territori i el Departament de
Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”.

25
.

Contribuint a la gestió positiva
de la conflictivitat
Tot el treball descrit al llarg d’aquestes pàgines condueix cap a una mateixa finalitat: la gestió positiva de la conflictivitat i la millora de la convivència. El desplegament de la intervenció
comunitària intercultural als territoris està afavorint l’emergència d’una cultura cívica i institucional de resolució creativa i positiva dels conflictes, en canalitzar la conflictivitat a través dels
espais de relació, trobada, diàleg i acord constituïts en el marc del Projecte ICI. Una gestió de la
conflictivitat que es veu reforçada per les aportacions de la mediació intercultural en la resolució de casos concrets.
Per a més eficàcia en la gestió de la conflictivitat, el Projecte ICI ha desenvolupat una tasca preventiva que no tan sols ha provat d’evitar l’aparició de conflictes, sinó que ha contribuït a crear
les bases perquè quan n’ha sorgit un, s’hagi concebut com una oportunitat per millorar l’estat
de les coses. Una ocasió per comprendre l’altre, acostar postures i assolir acords en els quals tothom hi guanya.
Des d’aquest punt de vista, han tingut una rellevància especial les accions de sensibilització i
educació en valors que han promogut el respecte mutu, el diàleg intercultural i la convivència.
Accions educatives que han amarat tot el Projecte ICI, aprofitant espais com les festes dels barris, activitats a les escoles o accions en parcs i places, per citar-ne alguns exemples, incloent-hi,
sumant-hi i valorant iniciatives que a través dels aspectes formatiu, lúdic o artístic han transmès aquests valors.
També ha tingut una significació especial el treball preventiu fet als espais públics, llocs on es tendeixen a manifestar conflictes associats a l’ús que els diferents col·lectius socials i culturals en fan.
En el volum 5 d’aquesta col·lecció, s’aprofundeix en els diferents tipus de prevenció fets en àmbits
com les pistes esportives, els parcs o les places.
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No obstant això, malgrat tota la inversió feta en la prevenció i en la construcció de mecanismes
de diàleg i gestió de la conflictivitat, hi ha vegades en què el conflicte s’ha d’abordar amb tècniques específiques de mediació a causa de la seva complexitat o l’enquistament en el posicionament de les parts. Aquí és on han tingut un paper rellevant els equips ICI, exercint com a mediadors que han facilitat la resolució positiva dels conflictes. A tall d’exemple, es descriu el cas
de mediació al Campillo de la Virgen de Nou Barris.
El Campillo de la Virgen: una experiència de gestió de la conflictivitat
El parc del Campillo de la Virgen és un espai públic situat al barri de Torre Barró, al districte de
Nou Barris. Fins a l’any 2010 era un descampat que els veïns feien servir per a diferents activitats de lleure i temps lliure. Les obres necessàries fetes per l’Ajuntament, per transformar aquest
terreny erm en el parc actual, van ser el resultat de les reiterades demandes veïnals. Després
de la inauguració, aquest espai, utilitzat anteriorment només per «veïns de tota la vida», el van
començar a fer servir veïns de diferents orígens, especialment els d’origen equatorià, que l’utilitzaven principalment per a la pràctica de l’ecuavóley (variant esportiva del voleibol).
L’ús compartit de l’espai públic aviat va generar problemes de convivència entre els usuaris, els veïns
del barri i del districte, i es va veure agreujat per l’absència de relacions entre els diferents grups i
el desconeixement conseqüent dels interessos i les necessitats de cada un respecte de l’ús del parc.
El conflicte

Diversos elements van fer detonar el conflicte de convivència entre els usuaris del parc. D’una
banda, la presència de veïns d’origen estranger en un espai públic que abans de remodelar només
el feien servir veïns d’origen autòcton els generava recels, fruit de l’absència de relacions entre els
diferents grups, accentuats per un ús diferenciat de l’espai públic. Un dels grups, part del conflicte, eren els membres del Club de Petanca Torre Baró, que utilitzaven el parc per practicar aquest
esport. Veïns a títol individual empraven el parc per passejar, practicar altres esports o simplement com a lloc d’esbarjo. I finalment el grup de veïns que es reunien per practicar l’ecuavóley,
que feien un ús intensiu del parc, al voltant del qual es produïen activitats de venda ambulant
de menjar i begudes alcohòliques, aquestes al marge de la normativa municipal vigent. Aquest
ús diferenciat generava entre els veïns autòctons una sensació d’«invasió».
El detonant definitiu, que a sobre va propiciar la intervenció, va ser l’expressió violenta del conflicte latent. I és que durant la celebració de la revetlla de Sant Joan de l’any 2011 es va originar una baralla entre veïns d’origen espanyol i veïns d’origen equatorià, en la qual, sens dubte,
el consum d’alcohol va exercir de catalitzador.
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La intervenció

Arran d’aquest desafortunat esdeveniment es va decidir, davant de l’absència d’espais o instruments de mediació i de resolució de conflictes, a proposta de l’equip ICI al territori i de l’Associació El Torrent, crear la Mesa del Campillo. Conformada per un grup de veïns que jugaven habitualment a l’ecuavóley al parc, veïns del Club de Petanca de Torre Baró, el rector de la Parròquia
de Santa Bernadetta, recursos tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, educadors de carrer, l’Associació de Veïns de Torre Baró, l’Associació El Torrent i l’equip del Projecte ICI, l’objectiu immediat va ser reduir el conflicte manifest i evitar que es reproduïssin successos semblants. A mitjà
termini el seu objectiu es va centrar a generar espais de trobada que promoguessin relacions
d’entesa mútua i que possibilitessin la convivència a l’espai públic.
La primera tasca de la Mesa del Campillo es va centrar a analitzar el que havia passat. Es va aïllar
i es va aclarir la causa del conflicte, que tenia més relació amb el consum abusiu d’alcohol que
amb un acte d’odi entre veïns d’origen cultural diferent. Posteriorment, la intervenció es va centrar a mitigar els recels existents entre veïns. Per fer-ho es van dur a terme activitats conjuntes,
entre els diferents grups d’usuaris del parc, per incidir en l’ús compartit de l’espai i en la cerca
d’interessos compartits. Cal destacar com a fita rellevant en el procés de mediació els acords
recollits al Decàleg de Convivència Campillo de la Virgen. Es tracta d’un seguit de normes d’ús
de l’espai públic, acordades col·lectivament, i a la qual els integrants de la Mesa es comprometien a respectar i donar a conèixer entre altres usuaris del parc. Les normes són:
——Els acords següents estan pactats partint de la Normativa d’ús del Campillo de la Virgen, extreta de la normativa de civisme de l’Ajuntament de Barcelona.
——No es poden consumir begudes alcohòliques ni fer apostes.
——No es poden fer necessitats fisiològiques en zones no habilitades per fer-ho.
——Hi ha dues claus dels serveis: una amb el Club de Petanca, una altra amb el col·lectiu d’ecua·
vóley, responsable de la neteja.
——Es vetllarà per les bones condicions de l’espai, el mobiliari i les instal·lacions.
——La Mesa del Campillo farà un seguiment de les bones condicions de l’espai.
——No es poden ocupar espais indiscriminadament si l’activitat i l’assistència no ho justifiquen.
——Les xarxes s’han de muntar quan hi hagi prou participants. A l’estiu, de 16 a 22 hores. A l’hivern, de 14 a 20 hores.
——Les activitats que puguin generar disputes per l’espai s’han de pactar prèviament.
——La Mesa del Campillo i l’Associació de Veïns de Torre Baró han de promoure la convivència
i la participació.
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Aprenentatges

El primer aprenentatge que podem extreure d’aquesta experiència és que davant d’un conflicte manifest és fonamental donar-hi una resposta ràpida i organitzada. La intervenció coordinada entre diferents protagonistes de l’Administració, recursos tècnics i ciutadania, a través de
la creació de la Mesa del Campillo, va permetre que no es produís una escalada del conflicte, i
impulsar accions orientades a la promoció de la convivència ciutadana intercultural.
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La Mesa del Campillo, que des del començament s’ha reunit periòdicament, s’ha consolidat com
un espai de relació i de mediació. I si bé va néixer com una resposta a un conflicte manifest, aviat
es va transformar en un instrument de prevenció i promoció de referència al districte. Tant és
així que a Ciutat Meridiana –un altre barri del districte de Nou Barris– es va crear una Mesa
per la Convivència amb l’objectiu de prevenir conflictes derivats de l’ús dels espais públics. I és
en aquesta línia que destaquem un segon aprenentatge: és menys costós, per a una comunitat,
prevenir a través d’accions organitzades que fomentin la promoció de la convivència que actuar sobre els conflictes manifestos.
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Ha arribat el moment d’identificar i sistematitzar els principals èxits, resultats i impactes en
convivència ciutadana intercultural els primers tres anys de desenvolupament del Projecte ICI
i dels processos que s’han desplegat.
Agrupem les síntesis que segueixen en set línies de reflexió, i en cadascuna s’aporten detalls del
seu significat, i també un seguit d’indicis, dades o manifestacions dels diferents èxits.
——Ubicació del bé comú i de l’interès general en l’agenda pública de la comunitat diversa.
——Contribucions a la consolidació de la coexistència i la seva transformació en convivència.
——Prevenció, disminució i superació de l’hostilitat.
——Extensió de l’exercici de la ciutadania i coresponsabilitat.
——Integració de les minories com a cohesió social del conjunt.
——Aprofitament de la diversitat per impulsar i qualificar els projectes comuns.
——Millores en la percepció interna i externa del territori com a lloc de convivència.
Promoció de la convivència i la valoració d’un model d’intervenció: dos tipus d’èxits molt interrelacionats.
Abans de passar a abordar cadascun d’aquests set blocs de resultats i impactes és convenient
sintetitzar, a mode d’enquadrament i introducció, el conjunt d’èxits que es van obtenir durant
la primera etapa del Projecte ICI. Tenint en compte el context de partida o línia base establerts
al capítol 1, i després de tres anys de Projecte ICI, es poden identificar dos tipus d’èxits:
1. Els que es refereixen als resultats i els impactes en la millora de la convivència intercultural i la cohesió social, relacionats amb l’objectiu 1 del Projecte ICI –promoció de la convivència en 17 territoris– i que detallem en aquest apartat.
2. Els que fan referència a la validació d’hipòtesis de treball, estratègies i instruments
d’intervenció, relacionats amb l’objectiu 2 del Projecte ICI –generació i validació d’un
model d’intervenció– i que s’aborda, sobretot, al volum 2 d’aquesta col·lecció, Junts per
la Convivència.
Remetem el lector a aquest volum i a la resta de la sèrie. No obstant això, enumerem a continuació alguns èxits de tipus metodològic, que ara són especialment rellevants per comprendre
el que segueix:
a. La confluència i la síntesi conceptual i metodològica de la intervenció comunitària
i la mediació des d’un enfocament intercultural. L’eficàcia i l’eficiència de la integració
dels enfocaments d’intervenció comunitària i mediació intercultural han quedat validats
als 17 territoris a partir de:
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——La creació d’espais de relació tècnics, ciutadans i de les administracions.
——La realització d’investigacions participatives i monografies comunitàries.
——L’elaboració de fulls informatius i altres instruments d’informació comunitària.
——El desenvolupament de trobades comunitàries entre els tres protagonistes.
——El plantejament de programacions comunitàries interculturals.
——L’aplicació de la mediació intercultural en la prevenció i el tractament dels conflictes.
——La posada en marxa d’accions de dinamització sociocultural que han afavorit l’ampliació
i la diversitat de formes de participació de la població.
b. La cohesió social i la convivència com a finalitat fonamental de la intervenció social.
Als territoris d’intervenció del Projecte ICI, pràcticament hi ha desaparegut la visió parcial
de considerar la immigració com un fet puntual i sectorial que s’hauria d’abordar amb recursos específics. El procés de la primera etapa del Projecte ICI (setembre del 2010 - agost del
2013) ha permès construir participativament amb els tres protagonistes una percepció social en la qual es comencen a plantejar els elements comuns d’interès general i a superar-se
la sectorialitat de la intervenció i, també en certa mesura, el partidisme.
c. Les aportacions de la mediació comunitària intercultural com a estratègia i mètode per al desenvolupament de relacions i de construcció comuna entre els actors socials principals en una realitat complexa i difícil, on creixen les necessitats i les retallades. S’han abordat les relacions a partir de nou dimensions o principis fonamentals per
fomentar la convivència en contextos d’alta diversitat cultural i de les relacions sinèrgiques
de la mediació.
Taula núm. 2. Principis i relacions sinèrgiques de la mediació comunitària intercultural
Principis de la mediació comunitària intercultural

Relacions sinèrgiques de la mediació comunitària intercultural

—— Respecte actiu
—— Coneixement mutu
—— Comunicació i diàleg
—— Interacció
—— Interrelació
—— Participació en comú
—— Intercanvi
—— Enriquiment mutu
—— Potenciació del que és comú

—— Transformació de les relacions socials
—— Revaloració dels diferents col·lectius, per adquirir protagonisme
—— Reconeixement de les parts
—— Anivellament dels recursos entre les parts
—— Creació d’un nou context d’adaptació mútua i adequació institucional
—— Construcció d’un relat alternatiu i assumit pels actors
—— Gènesi d’una cultura cívica del conflicte
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d. L’aportació de la salut i l’educació comunitàries al foment de la convivència intercultural i la cohesió social. En el Projecte ICI, s’han pres tots dos àmbits d’intervenció com de
capacitat estratègica especial per accelerar el procés comunitari i enfortir les relacions entre
els protagonistes, en la mesura en què tots dos es refereixen a l’accés a serveis públics essencials, que s’hauria de produir en condicions d’igualtat per a tota la població (inclusió), però
que s’han vist afectats significativament a partir de les retallades de recursos a polítiques
públiques a partir de la crisi.
El treball entorn d’aquestes dues línies d’intervenció no s’ha fet, malgrat això, com un treball sectorial separat o aïllat, sinó com línies d’acció vinculades a la general amb un sentit de
procés marcat, per contribuir des d’un àmbit específic –salut o educació– al procés comunitari intercultural general. Això ha permès una implicació creixent d’agents de l’àmbit de la
salut o de l’educació en les diferents actuacions del Projecte ICI als territoris.
Pel que fa als impactes del Projecte ICI, es refereixen als efectes que la intervenció plantejada té en el context local en el camp de la convivència ciutadana intercultural. Mesuren
modificacions que han ocorregut amb relació als propòsits o les finalitats del Projecte ICI.
És a dir, s’observen els efectes a mitjà-llarg termini en l’entorn, vinculats a les finalitats i els
propòsits del Projecte ICI i relacionats amb la intervenció feta.
Des del seu disseny, el Projecte ICI va pretendre tenir a mitjà i llarg termini un impacte
general amb relació a la inclusió i la cohesió social, i també uns impactes específics de
millora de la integració, la interculturalitat, la convivència, la ciutadania i l’enfortiment comunitari. Tot i que és massa aviat per mesurar científicament els impactes positius
del projecte sobre la convivència i la cohesió social, als apartats següents del capítol analitzem els primers indicis d’impacte després de tres anys d’execució.
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Gràfic núm. 8. El cicle virtuós del procés comunitari intercultural
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Segons l’esquema anterior, quan parlem de procés comunitari intercultural ens referim a
la transformació de les relacions socials al territori d’intervenció, facilitant l’establiment d’un
tipus de relacions abans inexistents entre els tres protagonistes –administracions, professionals i ciutadania– al voltant d’un projecte compartit de convivència i desenvolupament social,
que dóna cabuda a tots els col·lectius socials i culturals i que promou en paral·lel la transformació del context social i de les institucions per adaptar-se a la diversitat i a les necessitats
de la població.
Després d’aquesta introducció, ara cal anar abordant cadascun dels set blocs en què abans enquadràvem els resultats i els impactes pel que fa a la promoció de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social als 17 territoris d’intervenció durant la primera etapa del Projecte ICI.

31
.

Quins avenços hi ha hagut pel que fa a la
ubicació del bé comú i l’interès general en
l’agenda pública de la comunitat diversa?
Hi ha tres claus principals que han permès avenços en aquest terreny.
1. L’existència d’un mateix plantejament conceptual i metodològic aplicat a una diversitat de territoris, en els quals s’ha situat l’Administració local i entitats del tercer sector en
un paper central per implementar i gestionar la intervenció.
2. La ubicació clara i sense ambigüitat del Projecte ICI en el terreny de la democràcia participativa, com a element d’integració i enfortiment de la democràcia representativa.
3. La centralitat de la interculturalitat i la diversitat, d’una banda, i el procés comunitari i la participació, d’una altra, com a catalitzadors i eixos vertebradors de la nova realitat
en l’àmbit local.
Això ha estat possible per dos elements estratègics que han permès aplicar el model d’intervenció comunitària intercultural als diferents territoris.
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1. L’obertura i la disponibilitat de l’Obra Social ”la Caixa”. Impulsant i finançant el
Projecte ICI, dotat d’un equip local, inespecífic, comunitari i mediador, en el qual es dóna
prioritat a l’interès públic i integral de la intervenció i a la implicació de tots els protagonistes, substituint per tant el caràcter de simple usuari o beneficiari de la població –propi d’altres projectes– en pro d’un caràcter de participant i protagonista, és a dir, el rol més actiu
i ciutadà de les persones en general i, en particular, dels ciutadans, responsables públics i
professionals del territori.
2. Assumir com a referència i «soci» fonamental del Projecte ICI l’ajuntament. És a dir, establir un partenariat nuclear amb la representació de l’Estat al territori d’intervenció, tot i les
dificultats –polítiques i socials– que comportava, sobretot en la crisi i amb les polítiques predominants de retallades, un camí a contracorrent en el moment actual. I, en aquest sentit, ha
resultat d’un abast especial el diàleg interinstitucional que ha tingut lloc entre l’ajuntament,
com a administració de referència, l’Obra Social ”la Caixa”, com a patrocinadora i finançadora del Projecte ICI, i les entitats socials, com a responsables de la seva implementació tècnica.
Als territoris d’intervenció, ara s’evidencia la necessitat de fer de la convivència i de la cohesió
social una finalitat fonamental de les polítiques públiques i una prioritat explícita per donar resposta als desafiaments de la realitat local, i això s’ha plasmat públicament amb la Declaració per
la convivència intercultural i la cohesió social subscrita a Madrid pels ajuntaments participants
en el Projecte ICI com a conclusió de la seva primera etapa (vegeu l’annex i).
Aquest esforç col·lectiu dut a terme en 17 territoris per més de 7.600 persones, entre responsables de les administracions, recursos tècnics i professionals –de l’Administració i d’entitats del
tercer sector– i de la ciutadania –organitzada i no organitzada–, s’ha traduït en l’elaboració o el
plantejament de programacions comunitàries interculturals, des d’una visió construïda conjuntament pels protagonistes, que disposen totalment de continguts explícits sobre convivència, i
també de monografies comunitàries que reflecteixen referències explícites i detallades sobre la
diversitat als territoris i analitzen els modes de sociabilitat –nivells de convivència, coexistència i hostilitat–. Amb això, s’han creat unes condicions millors per generar les aliances estratègiques necessàries per continuar avançant en el desenvolupament d’un model d’intervenció social que afavoreixi i enforteixi la cohesió social i la convivència intercultural.
La implicació pública dels ajuntaments en el procés comunitari intercultural, tot i les dificultats del moment, ha suposat un avenç fonamental en el reconeixement del paper del Projecte ICI
–«el Projecte ICI no és un projecte més»– i en el reconeixement «de fet» –no sempre «de dret»– de
la necessitat de buscar noves vies enfront del repte de la convivència i la cohesió social i enfront
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de la necessitat de donar respostes més integrades i comunitàries a les velles i noves demandes
socials. I tot, en un moment d’extrema dificultat en les relacions entre Administració i ciutadania,
de retallades i estretors econòmiques d’importants sectors de la població.
La implicació política i institucional dels ajuntaments ha facilitat i regularitzat, en gran mesura,
la implicació del referent tècnic municipal i del conjunt de recursos professionals municipals
i d’altres administracions, també implicats en activitats i iniciatives relacionades d’una manera
o d’una altra amb el procés comunitari intercultural. Això permet, amb vista a la segona etapa
del Projecte ICI –iniciada el setembre del 2013–, assumir la programació comunitària intercultural amb unes perspectives millors i més sòlides.
En diversos casos, alguns de gran importància, el Projecte ICI i la metodologia comunitària intercultural estan sent assumits com una referència o un suport per a altres plans de les administracions públiques, per a la seva extensió a altres territoris –barris o districtes de la ciutat– o
per reorientar les seves línies de treball per part d’algunes fundacions o organitzacions socials.
En conclusió, les administracions públiques ara són part del procés comunitari intercultural en
tots els territoris, amb diferents nivells d’implicació i amb diferents nivells d’acceptació, tot i les
enormes dificultats del moment. Tot això fa possible avançar més decididament cap a la construcció d’un espai institucional que permeti agregar esforços i recursos als processos comunitaris interculturals posats en marxa pel Projecte ICI.
Un altre impacte positiu és la incidència del Projecte ICI en els discursos públics i els mitjans
de comunicació, gràcies a una estratègia de comunicació consistent als territoris i orientada a:
——Visibilitzar positivament els territoris, amb freqüència estigmatitzats, per mitjà del procés que en mediació s’anomena de reformulació positiva i de connotació positiva.
——Implicar la població, professionals i responsables polítics com a protagonistes de les
notícies positives i de les iniciatives de millora.
——Difondre un plantejament sòlid d’abordatge de la diversitat i de la convivència local.
En el disseny i el desenvolupament de les estratègies, les eines i les pràctiques de comunicació
hi participen activament els equips d’intervenció i altres actors implicats.
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32
.

Quines contribucions hi ha hagut en la
consolidació de la coexistència i la seva
transformació en convivència?
L’impacte general previst s’associa a la capacitat del Projecte ICI per frenar, evitar i superar els processos i les situacions d’exclusió social als territoris d’alta diversitat. En aquest sentit, els avenços
més substantius tenen a veure principalment amb:
——La consolidació d’espais de relació impulsats en el marc del Projecte ICI. Destaca el treball entre col·lectius diferenciats etnoculturalment, en els quals s’ha propiciat la comunicació entre persones i grups amb una actitud prèvia d’indiferència o rebuig.
——El desenvolupament conjunt d’iniciatives que han contribuït a generar un sentiment de
pertinença al territori, més enllà de les procedències i de la diversitat cultural existent.
Aquesta afirmació se sustenta en els diferents informes de seguiment i avaluació elaborats en
el marc del Projecte ICI, com també en l’anàlisi quantitativa dels efectes de la intervenció al
territori inclòs en l’informe general Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversi·
tat, a partir de les dades de l’enquesta 2012 sobre convivència intercultural en l’àmbit local25
(vegeu l’annex vii). En aquest últim es presenten set indicadors complexos: relacional, actitudinal, de normativitat, de respecte, d’associacionisme, de pertinença i de discriminació; tots, vinculats amb la cohesió social i la qualitat de les relacions interculturals i
construïts a partir del marc conceptual del Projecte ICI. Aquests indicadors s’han calculat partint de 57 indicadors més –indicadors simples a partir d’una sola variable i indicadors compostos d’acord amb dues variables o més– i permeten detectar indicis d’impacte específics.26

25 GIMÉNEZ, C. i LOBERA, J. (2014). Aquest informe analitza l’evolució des del començament del Projecte ICI el 2010 fins a l’octubre del 2012
dels indicadors relacionats amb la qualitat de les relacions interculturals amb una vinculació directa amb el Projecte ICI, en comparació de territoris de control en els quals no s’ha desenvolupat.
26 Segons s’indica a l’informe esmentat (p. 208): «Els indicadors simples estan formats per una sola variable, mentre que els indicadors compostos
estan formats per dues variables o més. Els indicadors complexos, d’altra banda, són el resultat d’agrupar indicadors simples i compostos en les set
dimensions seleccionades del marc conceptual del Projecte ICI.»
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Gràfic núm. 9. Impactes relacionats amb tracte igualitari, respecte actiu i interacció positiva
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Els resultats positius relacionats amb la interculturalitat, és a dir, amb la millora de les interaccions positives als territoris d’intervenció, s’han pogut mesurar en el marc de l’enquesta 2012. L’indicador complex relacional, que mesura si hi ha hagut millora en les relacions interculturals, ha
registrat un augment de 5,4 punts respecte del punt de partida el 2010, mentre que als territoris
de control s’ha produït un endarreriment.27
No totes les dimensions avaluades han mostrat una evolució positiva. L’indicador complex de
discriminació, que permet mesurar el tracte als diferents espais, ha registrat un mínim augment
als territoris d’intervenció (+1,1 punts percentuals), que s’explica fonamentalment en el marc
de l’impacte de la crisi econòmica als territoris. No obstant això, és un aspecte de significació
especial per al Projecte ICI, per la seva aposta decidida per models d’inclusió i que requerirà un
seguiment i una atenció adequats en la segona etapa.
D’altra banda, l’indicador complex de respecte ha disminuït tant als territoris d’intervenció (-5
punts percentuals) com als territoris de control (-6 punts percentuals). Mesura, entre altres percepcions, la relativa a la solidaritat, la tolerància religiosa i l’acceptació dels immigrants estrangers
27 Als territoris de control, la variació és de -3,1, fet que corrobora que la intensa tasca de construir relacions, especialment durant els primers dos
anys, ha tingut un reflex en la millora de les relacions interculturals.
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al territori. Aquest empitjorament podria apuntar a com s’incrementa la sensació d’un individualisme més gran i una pèrdua de valors i de cohesió social, segons s’agreugen els efectes de la crisi.
Amb relació a la medició de la interacció positiva i de col·laboració entre els veïns, l’evolució és
positiva i ho tornem a corroborar amb l’indicador complex relacional: +5 punts als territoris
d’intervenció enfront de +2 als de control.
També hi ha hagut altres impactes positius des de la perspectiva de la convivència.
Gràfic núm. 10. Impactes relacionats amb coexistència i hostilitat
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Taula núm. 3. Idees clau (enquesta 2012)
—— Predomini de relacions de coexistència als espais públics. Presència més gran de la convivència entre veïns amb un contacte més
quotidià i una residència més pròxima entre ells.
—— Percepció positiva dels barris: segurs, bons llocs per viure, no es perceben hostils ni amb conflictes de convivència.
—— La crisi percebuda negativament no es tradueix en un impacte sobre la percepció de la convivència.

Amb el Projecte ICI, s’ha generat un canvi de percepció important amb relació als territoris, on
són visibles processos de participació i trobada entre Administració i ciutadania per millorar
la realitat existent. La realització de la monografia, el diagnòstic i la programació comunitària
són passos concrets i visibles en aquest procés de transformació dels territoris i de construcció
d’una convivència ciutadana intercultural.
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Les dades de l’enquesta reflecteixen tímidament aquests resultats. L’indicador complex actitudinal mostra un empitjorament lleu tant als territoris d’intervenció (-1,6 punts percentuals) com
als territoris de control, on ha estat més accentuada (-4,7). Aquest descens s’explica per l’evolució social i econòmica general després de quatre anys de crisi econòmica, però és més contingut
als territoris d’intervenció on s’ha desplegat un ventall d’activitats diverses adreçades específicament a diferents col·lectius i que han comptat amb població autòctona i d’origen estranger.
Destaca la rellevància del conjunt d’activitats adreçades a infància, joventut i famílies al llarg
d’aquests anys. Només el 2013 es refereixen més de 20 activitats de lleure i temps lliure, 40 activitats formatives, 23 de caràcter festiu i 9 de culturals. Es tracta d’un desplegament ric i variat
que ha contribuït notablement a la convivència als territoris en la mesura en què han propiciat que
s’hi estableixin relacions. En aquest cas, l’indicador complex relacional recollit a l’enquesta 2012
té una evolució positiva, amb 5 punts percentuals en la interacció positiva entre els residents dels
territoris d’intervenció, enfront dels 2,4 dels territoris de control.

33
.

Quins èxits s’han produït en la prevenció,
la disminució i la superació de l’hostilitat?
Segons el que revela l’enquesta 2012 (Giménez i Lobera, 2014), la crisi econòmica, de moment,
no ha impactat significativament en la percepció de la diversitat local. El canvi ressenyable més
gran des del 2010 –data de la primera enquesta i de l’inici del Projecte ICI– ha estat un lleuger
augment de posicions ambivalents. No obstant això, hi ha tres conclusions principals que reflecteix l’informe de l’enquesta 2012 (p. 200-201):
a. Manteniment d’un context predominantment positiu pel que fa a la cohesió social
als territoris d’alta diversitat estudiats. En destaquen els elements positius següents:
——Millora lleu de la resolució de la conflictivitat. La conflictivitat viscuda pel subjecte i
que les persones estimen resolta passa del 61% al 65%, mentre que la no resolta disminueix del 36% al 33%.
——Augment lleu dels sentiments de pertinença al barri, del 40% al 43%.
——Preferència per mantenir-se al barri, amb un lleuger augment de dos punts, en tant
que la preferència per traslladar-se a un altre barri disminueix en sis punts.
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——Lleuger augment de la satisfacció amb l’entorn local. Les persones que es manifesten molt o bastant a gust a la seva localitat passen del 76% al 78%, mentre que descendeix en dos punts els que mostren insatisfacció –del 12% al 10%.
L’informe destaca que resulta significatiu que no s’hagi produït una inclinació cap a l’hostilitat «en plena política de retallades, amb el creixement continu de l’atur, amb processos com el
dels desnonaments i en un ambient general de protestes ciutadanes de diferents tipus i de crítiques a la «classe política» i, en qualsevol cas, en un moment de dificultats, patiments i incerteses» (p. 200). Que no s’hagin deteriorat la convivència i la coexistència, ni s’hagin endurit
els discursos o les actituds cap a la immigració, no vol dir que no hi hagi altres dades «negatives» per tenir en compte, com indiquen els autors.
b. Millor situació de convivència social i intercultural en el conjunt de la societat espanyola que als territoris d’alta diversitat estudiats. La percepció de relacions acceptables
(convivència + coexistència) és més positiva al conjunt d’Espanya que als territoris d’alta
diversitat estudiats. Això vol dir, segons els autors, que «el repte principal per a la convivència intercultural se situa precisament als territoris amb alta diversitat» (p. 201) i confirmaria la necessitat de consolidar actuacions i polítiques com les previstes en el Projecte ICI.
Taula núm. 4. Idees clau (enquesta 2012)
—— Hi ha la percepció majoritària que es compleixen la major part de les normes de convivència a l’edifici de residència.
—— Prop de la meitat de la població dels territoris d’estudi sent que no es compleixen les normes bàsiques de convivència al seu
barri.
—— La població nacional tendeix a percebre menys compliment de les normes de convivència que la població estrangera.
—— Hi ha un grau elevat d’acord sobre l’existència de valors de tolerància i convivència.
—— Un de cada cinc espanyols als territoris d’estudi expressa opinions intolerants enfront de la diversitat cultural.
—— Entre els immigrants amb fills i filles en edat escolar, predominen les preferències pel mestissatge cultural.
—— La intolerància explícita és una mica més gran entre les persones de més de 55 anys que entre les de menys de 35.
—— El nivell de conflicte manifest entre la població dels territoris estudiats és relativament baix, entorn del 16%.
—— Les discussions i les agressions verbals són el tipus de conflicte més freqüent, amb una presència minoritària de conflictes
de més gravetat.
—— Un de cada tres incidents succeïts als territoris roman sense resoldre.
—— Quan es resolen, la via principal de transformació de conflictes és el diàleg entre les persones implicades.

c. Lleu deteriorament de l’estat de la convivència en alguns aspectes concrets. Els resultats menys positius que es recullen en l’enquesta 2012 respecte de la del 2010 es refereixen a:
——La disminució de l’acceptació explícita de la immigració per part de la població autòctona –del 70% al 57%– i l’augment del rebuig explícit –del 10% al 14%.
——El descens de la percepció d’existència de respecte cap a persones d’altres naciona-
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litats –del 81% al 76%–, cap a les creences de cada persona o grup –del 79% al 75%– i
de solidaritat –del 59% a 56%– als territoris d’alta diversitat estudiats.
——La disminució de les posicions a favor de l’exercici al dret del vot en eleccions locals
per part de residents extracomunitaris –del 61% al 53%– i la lleugera pujada de posicions
contràries –del 21% al 23%.

34
.

S’ha produït una extensió de l’exercici
de la ciutadania i de la coresponsabilitat?
L’avenç produït en aquests tres anys es constata principalment en tres aspectes d’interès especial per a l’impacte del Projecte ICI, que han permès elaborar respostes col·lectives entre els tres
protagonistes, tant en la prevenció de conflictes com en el foment de relacions de convivència:
——L’enfocament s’amplia al conjunt de la comunitat, és a dir, a totes les diferents procedències
i expressions socioculturals existents.
——La diversitat s’aborda des d’un ampli conjunt de recursos socials: salut, educació, seguretat,
esport, cultura, etc.
——La coresponsabilitat en aquest abordatge la duen a terme polítics, recursos tecnicoprofessionals i la ciutadania mateix.
El resultat immediat és l’enfortiment comunitari, que es plasma en la col·laboració coresponsable entre protagonistes des de l’elaboració de la monografia comunitària fins a la definició
concertada d’una programació comunitària intercultural, passant per la participació conjunta
dels actors –disseny i execució– en diferents accions dutes a terme pel Projecte ICI al territori. S’està construint per part dels tres protagonistes un relat alternatiu que ajuda a superar
la situació de partida, basant-se en una visió compartida de la realitat, el reconeixement mutu
i l’exercici de la coresponsabilitat per part de tots en l’atenció dels reptes i les necessitats que
afronta la comunitat.
La nova centralitat dialogant de l’ajuntament en el procés i la seva atenció a la diversitat,
enfront d’experiències comunitàries anteriors, és un altre resultat del Projecte ICI. Tot i que la
presència de qualsevol administració és important, la de l’àmbit municipal cobra una rellevàn-
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cia especial i més responsabilitat política i institucional a causa de la relació directa i immediata
que té amb la població i les seves necessitats, amb independència i més enllà de les seves competències administratives específiques.
Tot i les dificultats generals actuals a les quals s’enfronten els governs locals, la institució municipal s’ha vist reforçada gràcies al procés comunitari intercultural en marxa als territoris d’intervenció. D’altra banda, el reconeixement del seu paper central i protagonista en les polítiques
socials al territori permet establir una nova relació amb la ciutadania. Això és clau per al desenvolupament del procés comunitari intercultural i especialment per afavorir la implicació d’altres administracions públiques i de les entitats privades que gestionen recursos i que intervenen al territori.
El reconeixement mutu ha estat la base per establir una nova relació «entre» els protagonistes. El procés ha permès i ha fet visible la necessitat de trobada, diàleg i col·laboració entre
els tres protagonistes del procés mateix i de la realitat social en general: les administracions
que governen la «cosa pública», els recursos tecnicocientífics que gestionen programes i prestacions i la població o ciutadania, molt sovint assumida com a simple destinatària –com a usuària o beneficiària– de tot això i no com a subjecte actiu per al canvi i la millora de la seva realitat comunitària. Cadascú en el seu paper i sense confusió de rols.
Aquesta nova relació es pot interpretar i catalogar com un simple mecanisme funcional. Però
sens dubte es tracta dels passos inicials cap a horitzons d’una democràcia més participativa, més dialogant, més «convivent», on l’element de la diversitat, de les diferències ideològiques o partidistes no impedeix, sinó que, al contrari, enriqueix la vida comunitària i la possibilitat de trobar punts d’unió per millorar el que hi ha. Aquesta «coresponsabilitat» entre actors
constitueix un element substancial per a qualsevol plantejament de convivència i de cohesió
social. El procés ha afavorit aquesta trobada i diàleg i ha ofert moments i espais organitzats,
productes útils i iniciatives concretes i visibles de tot això. I ha permès reconèixer la necessitat
d’implicar els tres protagonistes, per poder avançar i donar respostes vàlides a les velles i noves
demandes socials en un clima real de convivència i de cohesió social. Naturalment, tot això no
és un camí fàcil i es fa amb contradiccions, limitacions, retrocessos i errors.
Un altre resultat palpable d’aquest enfortiment comunitari i d’adaptació mútua dels protagonistes el constitueix el reconeixement dels serveis tecnicoprofessionals com a recurs comunitari, quan es partia en general d’un coneixement escàs per part de la població sobre els recursos existents, de les seves finalitats i actuacions. El procés –a través del treball de valoració del
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que hi ha– no tan sols facilita i permet un coneixement millor i més ampli dels recursos i de la
seva acció en la comunitat, sinó que contribueix a fer més pública la seva existència i el seu treball tant individualment com col·lectivament, fent albirar el conjunt com a patrimoni col·lectiu i
comunitari. Les guies de recursos elaborades en diferents territoris en el marc del Projecte ICI
o l’impuls a la creació d’espais tècnics de relació han contribuït a aquest reconeixement i a evitar el perill de la cova tecnocràtica.
Tots dos elements han possibilitat l’establiment de relacions col·laboratives i permanents entre
tots els recursos tècnics existents, condició sine qua non per poder fer intercanvi d’experiències,
col·laboracions, integrar programes i prestacions, fer projectes comuns, etc. Aquest fet assegura per si mateix una millora substancial del que hi ha i, també, poder afrontar el repte de la
programació comunitària que s’ha derivat del coneixement compartit –monografia i diagnòstic comunitaris–: tot marca l’agenda de treball per a la segona etapa en els àmbits d’organització i desenvolupament.
L’aportació del Projecte ICI en la construcció d’un espai tècnic de relació, de fet reconegut per
totes les administracions públiques i entitats privades relacionades amb el territori, ha permès
l’alliberament d’un temps i d’un treball, per part del conjunt de professionals, dedicat a fer, de
manera compartida, productes comunitaris –com ara la monografia, el diagnòstic i les primeres línies programadores– amb un marcat enfocament intercultural que d’una altra manera no
existirien. Aquests productes comporten, alhora, dues conseqüències més: d’una banda, ajuden
i milloren el que hi ha, i, de l’altra, permeten afrontar de manera coordinada, transversal i integrada, temàtiques prioritàries que només es poden abordar conjuntament.
El canvi cultural respecte del passat recent és enorme i indica el pas d’un ús sectorial i fragmentat dels recursos professionals al que podríem definir com un «ús comunitari». La nova realitat
del conjunt de recursos del territori i la seva participació en el procés comunitari intercultural
han contribuït efectivament a fer que molts serveis, i fins i tot algunes administracions, es plantegessin canvis interns, assumint la hipòtesi d’un «gir comunitari» cap a l’enfocament intercultural per dur a terme la seva tasca.
La implicació i la participació dels recursos professionals han estat grans i valuoses. Però el més
important podria ser que els i les professionals han tornat a «descobrir» la ciutadania i a descobrir-la com a subjecte actiu i necessari del canvi social i no com a destinataris/usuaris de prestacions i serveis. La presència i la participació activa de professionals, fora del seu horari laboral, en activitats comunitàries també ha estat un descobriment per part de la ciutadania.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convivència i cohesió social. Capítol

3

126

Un altre aspecte que cal ressaltar és l’impacte que per a alguns professionals ha tingut el procés comunitari, especialment per als que tradicionalment se circumscrivien a dinàmiques assistencials i aïllades de la resta dels serveis a la ciutadania, com bé pot ser el cas dels professionals
sociosanitaris. Ha possibilitat donar-se a conèixer a altres recursos tècnics, amb els quals habitualment no es relacionaven, en el sentit de revalorar-se i prendre consciència de les potencialitats que pot tenir la seva acció coordinada amb altres recursos.
Com a part també del reconeixement mutu dels tres protagonistes, el Projecte ICI està reforçant igualment la perspectiva ciutadana, gràcies a l’important desplegament d’activitats i
processos en què participa activament la ciutadania per millorar els territoris. Algunes dades
il·lustren aquesta valoració: en els processos comunitaris interculturals en marxa als territoris, s’han comptabilitzat 7.642 participants, entre administracions, professionals i ciutadania.
Gràfic núm. 11. Impactes relacionats amb la normativitat i la pertinença

5,2
4,5
3,7

0,5

Indicador
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normativitat

Indicador
complex de
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Impacte es refereix a
a. Els residents d’aquestes zones es veuran i es tractaran
els uns als altres com a subjectes lliures i iguals en drets
i deures.
b. S’haurà avançat en el sentit i el sentiment de pertinença
comuna al barri i estima cap a allò local comú a tothom.
c. S’haurà potenciat la implicació de les institucions
públiques (ajuntament, escola, centres de salut, etc.) en la
gestió participativa de la diversitat de l’àrea i el respecte
cívic a les institucions públiques.
Indicis d’impacte
–– Perspectiva ciutadana reforçada amb el projecte:
participació i implicació de protagonistes.
–– Percepció o actitud positiva respecte del compliment de les
normes.
–– Efectes positius sobre el sentit i el sentiment de pertinença
al barri.

Territoris d’intervenció
	Territoris de control

L’anàlisi de l’enquesta 2012, i la comparació amb els resultats del 2010, corroboren aquests resultats positius i mostren indicis d’avenç des d’una perspectiva ciutadana.
L’indicador complex de normativitat ha augmentat des del 2010 als territoris d’intervenció (+5,2
punts percentuals), més que als territoris de control (+0,5 punts percentuals). Aquest indicador
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mesura la percepció o l’actitud positiva respecte del compliment de les normes, tant en l’entorn
immediat de l’edifici com les que regulen l’espai públic o del barri en general. L’augment indicat
reflecteix l’augment d’interacció i el manteniment d’unes actituds positives, fruit de la intensa
tasca de foment de les relacions als territoris.
D’altra banda, l’indicador complex de pertinença presenta una evolució positiva tant als territoris
d’intervenció (+4,5 punts percentuals) com de control (+3,7 punts percentuals); permet comprovar en part els efectes positius del Projecte ICI sobre el sentit i el sentiment de pertinença al barri.
No obstant això, la mateixa enquesta 2012 continua presentant dades molt baixes sobre la
participació, tant entre persones espanyoles com entre estrangeres. Amb prou feines el 5% de
la població estrangera resident als territoris d’alta diversitat estudiada està vinculada a alguna
associació d’immigrants. El dret al vot de les persones estrangeres a les eleccions municipals el
defensen la meitat de la població espanyola i el 71% de les persones d’origen estranger.

35
.

Està tenint lloc la integració de minories
com un element clau de la cohesió
social del conjunt?
Des de la perspectiva de la mediació comunitària intercultural, es preveu no tan sols la necessitat d’un reconeixement mutu dels protagonistes, com s’ha il·lustrat a l’apartat anterior, sinó
també l’anivellament de la població en l’accés als recursos i la creació d’un nou context a través de l’adaptació mútua dels protagonistes i l’adequació institucional a la diversitat social i
cultural que hi ha als territoris. En aquest sentit, s’ha promogut el procés comunitari intercultural tenint en compte l’accés en igualtat de la població migrant i pertanyent a minories
ètniques als serveis públics d’educació, salut, serveis socials, ocupació, esports, etc., si bé aquest
resultat s’ha d’aprofundir durant la segona etapa del Projecte ICI, com se sosté en el capítol 4.
Durant la primera etapa i, en particular, el tercer any d’execució (setembre del 2012 - agost del
2013), s’ha pogut constatar que el procés comunitari ha propiciat la participació d’un gran nom-
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bre de persones en el marc de diferents espais, àmbits d’intervenció, iniciatives concretes, activitats extraordinàries, col·loquis, etc. Aquesta participació –amb diferents graus d’implicació i de
continuïtat– ha estat una constant del procés comunitari intercultural, amb una tendència creixent i constant. Aquest element, més enllà de les seves dificultats i contradiccions intrínseques,
sens dubte representa un resultat i un patrimoni col·lectiu del procés comunitari intercultural.
La modificació més substancial és que als territoris d’intervenció –no tothom, però sí moltíssimes persones– se sap o es percep d’una manera o una altra que hi ha «alguna cosa» –un procés, un equip comunitari, una entitat, etc.– que afronta temes d’interès general, que promou
activitats en les quals tothom pot participar i que en aquestes activitats participen persones
molt diferents, per cultura, gènere, edat, condició, paper –administradors, tècnics i ciutadans
i ciutadanes–, i que tot és públic i obert perquè, quan una persona decideixi participar-hi i ho
vulgui fer, ho pugui fer. El fet que hi hagi aquest focus o centre de dinamització comunitària al territori és realment el que és nou i fonamental que s’ha aconseguit a la primera etapa.
Això no vol dir que tothom participi en aquest procés –es tracta d’una visió idíl·lica, no real–,
sinó que potencialment ho pot fer perquè és obert, se n’informa i no se n’exclou ningú, sigui
quin sigui el seu caràcter o situació.
Més enllà de visions demagògiques, la participació de la ciutadania –multi i intercultural, cada
vegada més autònoma– ha estat un dels eixos fonamentals del Projecte ICI els tres primers anys.
Amb alts i baixos, amb dificultats i encerts, amb moments d’avançada i de retrocés, el Projecte ICI
ha actuat sempre de manera oberta i incloent. I tot s’ha produït als territoris garantint respecte
mutu i igualtat, és a dir, construint en tot moment convivència i cohesió social.
Els espais de participació impulsats en el marc del Projecte ICI són alguna cosa més. Són espais
de participació igualitària, de relacions no jeràrquiques i paritàries entre els tres protagonistes, respectant el diferent paper de cadascú, i de democràcia participativa. Amb independència
del grau de conflictivitat i de relacions asimètriques que hi hagi entre els actors del territori, als
espais del Projecte ICI s’ha treballat des d’aquesta perspectiva comunitària i mediadora –de diàleg, escolta i reconeixement mutus– que ha aprofundit les relacions de col·laboració.
En si mateixos, els elements de la metodologia comunitària intercultural compleixen una funció
simbòlica i emblemàtica molt rellevant: la de fer visible i comprensible a tothom que la manera de fer les coses en el Projecte ICI intenta ser profunda i relacionada sistemàticament amb les
finalitats i els valors que es volen propugnar.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convivència i cohesió social. Capítol

3

129

En aquest sentit, estem parlant d’integració i cohesió social des de la construcció d’un nou
relat comunitari i intercultural per part dels tres protagonistes.
Gràfic núm. 12. Impactes relacionats amb la participació social i la interacció positiva

Impacte amb relació a
a. La incorporació de nous residents i veïns (en igualtat
de drets i deures amb la població local autòctona) a la
vida local i al teixit social, i concretament en l’accés als
sistemes educatiu i sanitari.
b. L’adaptació o l’acomodació de les institucions i les
poblacions locals a les novetats de la zona, degudes a la
diversificació.
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Indicis d’impacte
–– Interacció positiva entre els residents dels territoris
d’intervenció.
–– Increment de la participació en associacions diverses als
territoris.
–– Augment destacat en la participació en AMPA.
Territoris d’intervenció
	Territoris de control

Els primers indicis d’impacte amb relació a la integració s’han pogut mesurar al cap de dos anys
d’execució del Projecte ICI i tenen a veure, entre altres factors, amb la consolidació dels espais de
relació construïts en el marc del Projecte ICI i amb la bona gestió de la diversitat sociocultural en les
activitats fetes, tant des de la línia global d’actuació com des de cada una de les línies específiques.
L’anàlisi dels resultats de l’enquesta 2012 reflecteix aquests primers avenços. L’indicador complex relacional mostra una millora de 5 punts percentuals en la interacció positiva entre els residents dels territoris d’intervenció. En la mateixa línia, l’indicador complex d’associacionisme
mostra un increment de la participació en associacions diverses als territoris, amb 2,7 punts
percentuals d’augment. En un context general de partida que hem qualificat de «baixa participació», un augment de 2,7 punts és significatiu i reflecteix el treball que s’està fent amb la ciutadania i als diferents espais de relació, tenint en compte a més que, als territoris de control on
no s’està implementant el Projecte ICI, aquest indicador presenta una evolució negativa de 2,1
punts. Resulta igualment destacable que sigui l’àmbit socioeducatiu, i concretament a les associacions de mares i pares d’alumnes –les AMPA–, on s’ha registrat un augment més elevat de la
participació, dada que corrobora la importància del treball fet en aquest àmbit.
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36
.

Quins passos s’estan fent en l’aprofitament
de la diversitat com a recurs per impulsar
i qualificar els projectes comuns?
Els resultats obtinguts respecte del reconeixement mutu i el treball amb i entre els tres protagonistes –enfortiment comunitari– esmentats als apartats 3.6 i 3.7 constitueixen un avenç
important en la definició i la posada en marxa de projectes comuns amb una perspectiva comunitària, integral i intercultural, fonamentalment a partir de la construcció del coneixement
compartit. Si en aquest apartat es feia èmfasi en el paper central de l’ajuntament i en els
avenços respecte del treball de recursos tècnics i professionals, aquesta vegada afegirem
com a impacte en l’enfortiment comunitari el paper actiu desenvolupat per la ciutadania
al llarg dels primers tres anys del Projecte ICI.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convivència i cohesió social. Capítol

3

131

Gràfic núm. 13. Dels interessos particulars a l’interès general
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Les accions dutes a terme durant aquest temps han portat a la pràctica local una proposta conceptual i metodològica que ha fet possible la construcció conjunta d’una programació comunitària intercultural, i tot, des d’un coneixement integral del territori, utilitzant instruments
tècnics i vivencials a partir de la generació de condicions òptimes per a la participació de tots els
que governen, treballen o viuen als territoris. S’ha evidenciat l’encert d’introduir instruments
metodològics que permetin adequar les administracions, el treball dels professionals i les pròpies relacions ciutadanes a les necessitats d’una realitat social complexa i a un context multi-
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cultural que canvia a uns ritmes accelerats i en què els processos migratoris tenen una influència crucial i significativa.
El Projecte ICI ha assumit des del començament el repte d’una implicació activa i conscient de la
ciutadania en el procés comunitari intercultural, tant de la ciutadania que ja participa en grups
i organitzacions socials com de ciutadans i ciutadanes a títol individual. Tot i que la participació de la ciutadania estigui reconeguda per la Constitució i per altres lleis en diferents àmbits
o sectors socials –reglaments de participació en l’àmbit municipal: consells de salut, consells
escolars, etc.–, la crisi de la política i dels partits i, en general, les relacions entre governants i
governats, no passen pels millors moments. Així i tot, el treball fet en aquest context complex
ha pogut donar respostes amb i des de la ciutadania, entre les quals destaquen:
——Totes les activitats, iniciatives, accions del Projecte ICI –tant en la línia global com en les
específiques– sempre han tingut la participació de grups, associacions i persones a
títol individual amb els quals s’ha establert relació, fet que evidencia la diversitat cultural i crea situacions de relació intercultural igualitària, la qual cosa no significa que es cobrís
el 100% del que hi ha, ja que es reconeixen llacunes en el treball de relació fet.
——A tots els territoris s’han anat constituint espais, òrgans o nuclis que asseguren la participació de la ciutadania en qualsevol iniciativa o activitat. En aquest apartat ha estat
d’especial rellevància la realització participativa de la monografia i de l’audició o d’altres iniciatives comunitàries.
——Les trobades comunitàries han estat les fites que més han evidenciat i fet públic el sentit
intercultural del procés comunitari.
Per implicar i fer participar la ciutadania en el Projecte ICI s’han utilitzat diverses eines que han
resultat molt valuoses i eficaces, com ara l’acció global ciutadana, l’escola oberta d’estiu i
altres iniciatives en els àmbits comunitaris de la salut i l’educació. Aquestes han permès avançar en la inclusió i la participació de nombroses organitzacions socials, grups de joves, dones o
gent gran, i nombroses persones a títol individual, que comparteixen alguna cosa en comú i que
trenquen amb antigues barreres, no tan sols relacionades amb la diversitat cultural.
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Taula núm. 5. L’aportació de l’educació i la salut comunitària
Algunes dades
Línia d’acció específica d’educació comunitària:

—— 235 professionals implicats.
—— 747 activitats.
—— 32.128 participants (72,4% de diversitat).
—— Implicació d’agents socioeducatius creixent.
—— Sostenibilitat: el rol de l’equip ICI tendeix a ser més petit i els agents del territori assumeixen gradualment un rol promotor.
—— Escola oberta d’estiu: s’ha consolidat com a estratègia clau de dinamització dels territoris.
Línia d’acció específica de salut comunitària:

—— 154 professionals implicats.
—— 450 activitats.
—— 13.889 persones (58,4% de diversitat).
—— S’ha consolidat la salut comunitària com un dels centres d’atenció del procés.
—— S’ha intensificat una implicació creixent d’agents de salut que han anat assumint un rol promotor.

El treball fet durant la primera etapa consolida a tots els territoris unes dinàmiques locals de
treball col·laboratiu i cooperatiu que millora notablement el que hi havia al començament de la
intervenció el 2010. El desenvolupament d’una pràctica social participativa, innovadora, col·lectiva i amb una base sòlida està afavorint la sostenibilitat de tot el treball fet en favor d’una gestió
positiva, eficaç i eficient de la diversitat cultural per a la convivència i la cohesió social. El desenvolupament del Projecte ICI ha permès valorar la seva pròpia metodologia aplicada com a contribució a una gestió integrada de polítiques socials (GIPS), element essencial per a una intervenció social eficaç, eficient i sostenible.
Els primers tres anys del Projecte ICI, s’han generat noves condicions i situacions que configuren un nou escenari per a la intervenció. Tot i que pugui resultar en part prematur, es poden
identificar alguns indicis d’impacte que a llarg termini podrien sustentar la sostenibilitat al
marge d’una intervenció. Aquests indicis de sostenibilitat tenen a veure amb continguts,
relacions i espais.
——Amb relació als continguts, un element d’interès especial per a la sostenibilitat del procés
comunitari és l’important treball fet pels tres protagonistes en el marc de la programació
comunitària intercultural. Aquest important esforç col·lectiu s’ha fet a tots els territoris i
s’ha concretat en documents consensuats de caràcter estratègic que constituiran el full de
ruta col·lectiu.
——Pel que fa a les relacions establertes, s’està avançant en la sostenibilitat gràcies a l’alta implicació dels tres protagonistes i la tendència dels equips ICI, ja observada el tercer any, de
començar a situar-se en certes activitats en un pla de col·laboració més que de promoció.
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Aquesta tendència s’ha constatat especialment en la línia d’acció socioeducativa, en la qual
ha crescut de manera important el nombre d’agents del territori que està assumint gradualment un paper promotor en les activitats.
——Finalment, la consolidació d’espais estables i reconeguts per part dels tres protagonistes
ha contribuït a generar una cultura i una pràctica de treball que afavoreix la sostenibilitat,
especialment la configuració d’espais tècnics de relació, però també els passos previs en
alguns territoris cap a la constitució d’espais de relació institucional, fita que s’abordarà intensament en la segona etapa. Respecte dels primers, aquests espais de treball i relació
entre professionals i tècnics funcionen de manera activa –tot i que amb un grau d’implementació i implantació diferent– a tots els territoris i tenen una incidència notable en la coordinació i la generació de sinergies i complicitats. A més, en alguns territoris hi ha condicions i
s’han fet els primers passos –encara molt incipients i dispars– per posar en marxa l’estructura local mancomunada, que serà un pilar clau de la sostenibilitat.
Gràfic núm. 14. Impacte relacionat amb el procés, la participació i l’organització comunitària

Impacte es refereix a
a. En aquests territoris s’haurà dinamitzat un procés
comunitari propi i sostenible.
b. S’haurà incrementat i millorat l’organització i la
participació comunitària.
c. La comunitat s’haurà dotat d’un coneixement compartit
que permetrà fer un diagnòstic i una programació
comunitària intercultural.

2,7

-2,1
Indicador complex
d’associacionisme

Indicis d’impacte
–– La dinamització de la participació produeix enfortiment
comunitari.
–– Avenç cap a una cultura de participació i de construcció
col·lectiva de processos de transformació del territori.
–– Avenç notable en la programació comunitària
intercultural i la consolidació de l’organització
comunitària als territoris.
–– Augment en la participació en associacions que actuen
al territori (en destaquen les AMPA).

Territoris d’intervenció
	Territoris de control

Els importants resultats en termes quantitatius i qualitatius obtinguts en aquesta dimensió
estan documentats àmpliament als informes de seguiment setmanal i mensual, com també
als informes d’avaluació trimestrals i anuals produïts en el marc del Projecte ICI. S’hi pot comprovar l’important avenç en la programació comunitària intercultural i la consolidació de l’or-
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ganització comunitària als territoris. Tot això està generant una cultura de participació i de
construcció col·lectiva de processos de transformació que permeten apuntar a un impacte del
Projecte ICI en l’enfortiment comunitari que també es corrobora amb l’evolució de l’indicador
complex d’associacionisme analitzat a partir de les dades de l’enquesta 2012: va augmentar
2,7 punts percentuals entre els anys 2010 i 2012, mentre que als territoris de control l’indicador va descendir 2,1 punts.
Els resultats i els impactes de l’enfortiment comunitari s’han anat produint al llarg dels tres
anys del Projecte ICI.
El primer any, el treball es va centrar principalment en tres tasques:
——Coneixement integral del territori.
——Establiment de relacions positives amb i entre els actors.
——Coneixement dels recursos existents.
En total es van establir 1.623 contactes amb diferents actors col·lectius. Al tancament del primer any, hi havia una relació de col·laboració amb 377 contactes i una relació d’implicació amb
253. En total es van comptabilitzar 3.375 actuacions entre activitats i reunions.
El segon any d’intervenció, es van constatar avenços significatius amb relació a:
——La generació d’accions i processos destinats a la millora de la convivència, el desenvolupament de la interculturalitat i l’enfortiment local i amb el nombre d’activitats amb una participació elevada i diversa de recursos tècnics i ciutadania.
——La implementació d’un enfocament metodològic que començava a donar uns resultats quantitatius i qualitatius excel·lents gràcies al coneixement compartit i a la construcció d’espais
tècnics de relació.
Aquest procés mirava de fomentar el sentiment de pertinença al territori i a un projecte comú,
i hi van participar 29.159 persones.
El tercer any es va consolidar el model o hipòtesi d’intervenció amb els avenços de la programació comunitària intercultural i la relació i la trobada entre els tres protagonistes –trobades
comunitàries–. Es van celebrar trobades comunitàries al 88% dels territoris –en 15 dels 17–. A
les primeres trobades comunitàries, hi va haver 1.781 participants –298 responsables d’administracions, 554 de recursos professionals i 987 ciutadans–. A les segones trobades comunitàries van assistir 1.898 participants –195 responsables d’administracions, 340 de recursos pro-
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fessionals i 1.189 ciutadans–. Pel que fa a la diversitat cultural, a les primeres van participar
158 persones de 26 nacionalitats diferents i, a les segones, 336 persones de 41 nacionalitats.
Taula núm. 6. Trobades comunitàries*
SEGONS
PROTAGONISTA

PARTICIPACIÓ

VEÏNS D’ORIGEN
ESTRANGER

Persones

Mitjana/
territoris

Responsables
públics

Recursos
professionals

Ciutadans

Persones

Nacionalitats

Primeres
trobades

1.781

118

298

554

987

158

26

Segones
trobades

1.898

126

195

340

1.189

336

41

*En 15 dels 17 territoris.

Els tres anys de vida del Projecte ICI han fet possible que els territoris disposin d’un pacte inicial entre administracions, recursos tècnics i ciutadania per millorar la transformació
social de la comunitat. Es tracta d’una eina de planificació col·lectiva i participada, que possibilita la cooperació i el compromís social fruit d’un procés de relació, convivència i intercanvi des d’una gestió eficaç de tota la diversitat existent i des d’una gestió positiva dels conflictes.
Les dades aportades permeten afirmar que s’està avançant en la comprovació d’una de les hipòtesis inicials: la dinamització de la participació produeix un enfortiment comunitari. Aquest
avenç es constata especialment en l’àmbit socioeducatiu. El Projecte ICI ha contribuït a generar
una nova manera de relacionar-se amb i entre els protagonistes, generant iniciatives comunes
que partien del que ja s’estava fent als territoris. Els processos comunitaris interculturals han
aportat finalitats, principis i valors reconeguts universalment, recursos humans i tecnicocientífics, metodologia, etc., per poder afrontar la complexitat del camí que cal recórrer per acostar-nos
a aquestes finalitats. I és la comunitat mateix –els protagonistes, els recursos, les potencialitats, etc.– la que ha d’actuar participant, definint temps, els ritmes i els camins concrets des dels
quals es poden descobrir respostes endògenes a les seves necessitats, problemàtiques i reptes.
Com a resum dels resultats enumerats als apartats 3.4, 3.5 i 3.6 amb impacte en l’enfortiment
comunitari als territoris on s’ha dut a terme el Projecte ICI, es podria assenyalar que:
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Taula núm. 7. Enfortiment comunitari
—— S’ha consolidat la comunitat territorial com a unitat d’intervenció promocional de la convivència ciutadana intercultural.
—— Millora del reconeixement i el treball entre els tres protagonistes: administracions, especialment la local, els recursos tècnics i la
ciutadania.
—— En el 100% dels territoris hi ha una hipòtesi d’espai amb cada un dels protagonistes, com també espais comunitaris: es constata
la implicació dels tres protagonistes.
Èxits principals

1.
2.
3.
4.
5.

La nova centralitat de l’ajuntament
Relació amb les administracions públiques
Una nova relació «entre» els protagonistes
Els serveis tecnicoprofessionals com a recurs comunitari
La participació de la ciutadania

37
.

Quines millores s’estan produint en la
percepció interna i externa del territori
com a lloc de convivència?
L’aplicació d’aquest model d’intervenció ha permès generar processos valuosos de relació i comunicació en què s’ha reconegut el gran potencial i els sabers existents a la comunitat. En
alguns casos, fins i tot després de només tres anys, s’ha contribuït a generar una imatge més
positiva i menys estigmatitzada del territori.
La «visibilitat positiva» del territori –el barri, el districte, la zona, el poble, etc.– adquireix una
nova representació i també un nou protagonisme en diversos sentits. Els territoris d’intervenció del Projecte ICI es caracteritzen per un fort component multicultural. Molt sovint, aquests
territoris apareixien en l’horitzó de l’opinió pública caracteritzats exclusivament per elements
negatius i conflictuals; ara, poden aparèixer representats per elements considerablement més
positius i fins assumits com a referència per a altres territoris o per a un altre tipus d’intervencions, tant públiques com privades.
El territori ara apareix en una nova dimensió, perquè hi tenen lloc processos participatius consistents i hi té lloc la trobada entre administracions i ciutadania per definir conjuntament –dis-
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posant de l’aportació tècnica necessària– objectius, prioritats, línies d’avenç, etc., per contribuir
a millorar la realitat existent. La monografia, el diagnòstic i la programació comunitària,
fets tots els mètodes participatius i publicats, són les mostres visibles d’aquesta mutació del
territori que els permet avançar de manera seriosa cap a la construcció d’una convivència ciutadana intercultural.
Aquest important canvi de percepció s’està aconseguint igualment mitjançant una cuidada
estratègia d’informació i comunicació que s’ha anat consolidant any rere any. Un dels seus
pilars ha consistit a mantenir una presència als mitjans de comunicació. En la primera etapa
del Projecte ICI, s’ha fet un seguiment exhaustiu del seu impacte als mitjans de comunicació, que ha estat particularment rellevant en l’àmbit local. Destaquen especialment els impactes en mitjans digitals, seguits d’aparicions a la ràdio, la premsa i la televisió local. Només entre
el gener i l’agost del 2013 es van comptabilitzar 369 impactes en premsa digital, 115 en ràdios
locals, 103 en premsa local, 30 referències en televisions locals, 9 referències en premsa d’àmbit nacional i 1 impacte en televisió d’àmbit nacional, segons les dades d’impacte mediàtic recollides pels equips comunitaris dels 17 territoris.
Taula núm. 8. Impactes mediàtics (període: gener-agost del 2013)

MITJÀ

NOMBRE
D’IMPACTES

Premsa digital

369

Ràdios locals

115

Premsa local

103

Televisions locals

30

Premsa d’àmbit nacional

9

Televisió d’àmbit nacional

1

TOTAL D’IMPACTES

627

Font: elaboració pròpia a partir dels informes dels equips locals.

També és destacable l’important paper que han tingut alguns instruments per assegurar la
informació del procés comunitari. El cas més notable és el full informatiu, que ha demostrat ser altament eficaç per informar la comunitat en general sobre els objectius, les activitats,
els continguts, etc., del procés. Durant el tercer any, sens dubte, aquest instrument s’ha consolidat, no tan sols per l’important nombre de fulls informatius produïts i distribuïts (32), sinó
també per l’ús divers i estratègic que els territoris en fan. Destaca la informació continguda als
fulls informatius sobre la presentació de la monografia comunitària (87,5%), sobre els resultats
de les trobades comunitàries (37%) o sobre la presentació de la programació comunitària. És
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igualment ressenyable la capacitat dels equips per adaptar els continguts i els formats dels fulls
informatius perquè diferents col·lectius se sentin identificats amb la informació.
L’enquesta 2012 (vegeu Giménez i Lobera, 2014, p. 196 i 178) també revela dades importants
sobre els resultats del Projecte ICI respecte de la percepció del territori i el sentit de pertinença de la població resident:
——Una quarta part de les persones coneix les organitzacions que intervenen en el Projecte ICI
als territoris i les seves activitats són valorades positivament.
——No obstant això, es fa patent una falta d’optimisme sobre el curs dels canvis que ocorren als
territoris, però especialment entre la població autòctona.
——Entre les mesures que millorarien la convivència al barri, les persones residents destaquen
especialment un nivell més elevat de feina disponible (35%).
——Entre la població espanyola augmenta el sentiment de pertinença amb relació al barri, el
municipi, el que és quotidià, i, a la inversa, disminueix amb allò llunyà i els nivells administratius que els resulten més abstractes –autonòmic, estatal, europeu.
——Entre la població resident d’origen estranger, el nexe identitari més fort es produeix –lògicament– respecte dels seus països d’origen. En segon lloc, s’identifiquen àmpliament amb
el territori i el municipi on resideixen. En general, s’aprecia que aquesta població no renuncia a les identitats que han construït abans de la seva arribada i, generalment, construeixen
noves identitats a partir de l’entorn més proper.
——La identificació més gran amb l’entorn local es correspon amb uns nivells relativament alts
de satisfacció declarada amb el territori: prop de tres de cada quatre residents afirmen que
es troben a gust vivint-hi, tant entre les persones espanyoles com les d’origen estranger.
——Conseqüent amb això, una majoria àmplia (60%) manifesta el desig de continuar vivint al
mateix barri. Entre els que s’estimarien més mudar-se, la majoria ho faria a un altre barri
del mateix municipi.
——El 9% –casi una de cada deu– de les persones estrangeres residents als territoris d’estudi
manifesta el desig de retornar al país d’origen.
Resum d’impactes del Projecte ICI relatius a la convivència intercultural i la cohesió social
Com a colofó d’aquest capítol 3, la taula següent enumera i resumeix els impactes principals
del Projecte ICI relatius a la convivència intercultural i la cohesió social al final del tercer any i
el grau de consecució respecte dels 17 territoris.
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Taula núm. 9. Resum d’impactes del Projecte ICI (convivència intercultural i cohesió social)
Mesuraments
any 3

Impactes

Descripció

Integració

1.

Existència d’un document consensuat de programació comunitària intercultural al
territori.

100%

2.

Existència de temàtiques generals d’interès de la població en les monografies.

100%

3.

Participació d’administracions locals en les monografies.

100%

4.

Participació de professionals de l’Administració local, salut i educació en les
monografies.

100%

5.

Participació de la ciutadania en les monografies.

100%

6.

Participació de la ciutadania en el procés global en atenció a la diversitat pel que fa al
monitoratge ètnic d’almenys les tres més notòries percentualment.

100%

7.

Participació de població gitana en el procés global en llocs on la seva presència és
notòria.

100%

8.

Percentatge de diversitat en les activitats de les línies específiques.

+50%

9.

Celebració de trobades comunitàries al territori.

82%

Interculturalitat

Convivència

10. Participació dels tres protagonistes en les trobades comunitàries.

Ciutadania

Enfortiment
comunitari

82%

11. Participació de diversitat notòria del territori en les trobades comunitàries.

82%

12. Existència de continguts de diversitat en les monografies.

100%

13. Presència de continguts de convivència en les programacions comunitàries.

100%

14. Desenvolupament d’activitats que fomenten la relació ciutadana més enllà de la
relació assistencial.

100%

15. Existència de fites que mostren la construcció de relacions ciutadanes col·laboratives i
comunitàries al territori.

82%

16. Foment de la participació ciutadana associativa, grupal i a títol individual al territori.

100%

17. Existència d’espais tècnics de relació territorials o sectorials.

82%

18. Existència d’espais ciutadans comunitaris.

47%

19. Existència de contactes implicats dels tres protagonistes potencials nuclis motors de
la intervenció.

82%

Font: elaboració de la DECAF a partir de dades del Projecte ICI i de l’informe de l’assessor general (tercer any).
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En aquest últim capítol sistematitzem les reflexions i les valoracions que s’han anat fent al llarg
del volum per fer una síntesi que permeti convertir-les en propostes, recomanacions o suggeriments en dos àmbits: a) com a recomanacions de millora en la nova etapa del Projecte ICI, i b)
com a suggeriments que puguin ser vàlids en altres iniciatives també orientades a la promoció
de la convivència local i la cohesió social.

41
.

Aprenent de la pràctica
4.1.1 Quins aprenentatges n’hem obtingut?
Els aprenentatges principals deriven de la implementació mateix de l’estratègia d’intervenció,
de caràcter innovador, en integrar en un mateix marc conceptual i metodològic dos models d’intervenció social diferents: la intervenció comunitària i la mediació comunitària intercultural.
Les sinergies establertes entre totes dues metodologies, complementàries entre elles, amb un
potencial enorme de mediació entre actors públics i privats, de mobilització ciutadana i de desenvolupament social, han demostrat ser eficaces a l’hora de promoure la convivència i la cohesió
social en 16 contextos socials diferents –dels 17 inicials–. De tal sort que s’està validant una
hipòtesi d’intervenció social innovadora, gràcies no tan sols a la seva eficàcia metodològica
contrastada sobre el terreny, com així ho constaten els èxits assolits, sinó a l’impacte real sobre
l’estat de la convivència i la cohesió social.
La validació de la hipòtesi d’intervenció està tenint, també, un impacte en les polítiques públiques locals, autonòmiques i estatals. D’una banda, en 16 dels 17 projectes ICI posats en marxa
inicialment, s’estan transformant les formes d’intervenció de les administracions públiques
d’aquests territoris, mitjançant el salt d’una intervenció fragmentada i sectorial a una perspectiva d’intervenció integral, articulada entre diferents sectors clau –educació, salut, serveis socials,
participació ciutadana, etc.– i coordinada, organitzada i desenvolupada entre diversos actors –administracions locals, autonòmiques i estatals; recursos tècnics; associacions i ONG; ciutadania.
D’altra banda, la hipòtesi d’intervenció ha impactat en les polítiques públiques, com es
verifica amb la incorporació de la convivència en barris i alguns dels elements significatius de
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l’enfocament i el mètode del Projecte ICI, sigui en altres plans municipals, sigui reforçant la línia
de subvenció en el programa de barris del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
La validació de la hipòtesi d’intervenció i el seu impacte en les polítiques locals i estatals obren
un marc favorable per a la sostenibilitat del Projecte ICI després de l’execució de la primera etapa
i per a l’extensió de la seva proposta conceptual i metodològica a nous territoris i àmbits.
A continuació fem una síntesi d’alguns aprenentatges que creiem essencials per als que es disposin a desenvolupar una iniciativa social amb la finalitat de millorar la convivència intercultural.

4.1.2 Cinc aprenentatges
especialment significatius
a. La informació i el coneixement són aspectes clau per fer de la convivència una qüestió comunitària
A tots els territoris hem pogut observar que el primer obstacle per abordar una millora de la
convivència era el coneixement mateix que la comunitat tenia de si mateixa i les carències d’un
sistema d’informació que faciliti el coneixement del que passa en el dia a dia.
Ha estat un denominador comú que cada un dels actors locals amb els quals s’establia relació
tenia un coneixement ampli de la realitat des del seu centre d’interès, fos un servei, un programa o un projecte, pel que fa a l’aspecte tècnic, o fos, en el cas dels ciutadans, un coneixement a
partir del seu entorn més directe, l’edifici i els seus voltants, els serveis públics o privats que freqüentava, etc. En general, i tret de les excepcions lògiques, no hi ha una visió global del territori, incloent-hi el coneixement i les visions diferents dels diversos actors, i tot, agreujat de vegades per etiquetes, prejudicis, generalitzacions, etc.
En aquest sentit, l’aprenentatge principal obtingut ha estat la contribució qualitativa que
suposa la inversió de temps i dedicació de l’equip local a dotar el territori d’un coneixement global i un sistema d’informació que faciliti el coneixement mutu i la interrelació entre actors, iniciatives, accions, etc.
Quatre elements metodològics clau que han permès fer de la convivència una qüestió de tota la
comunitat tenen a veure, respectivament, amb l’establiment inicial de relacions, la investigació
participativa, el treball directe de carrer i el sistema d’informació comunitària:
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——El contacte inicial i recollida d’informació amb l’elenc més ampli possible d’actors locals.
Aquest treball permet obtenir, almenys, dos productes: a) un fitxer comunitari actualitzat
i llest per ser compartit amb tota la comunitat, i b) un document inicial que ens proporciona un coneixement global del territori; a aquest document en el Projecte ICI l’anomenem
Estudi previ comunitari i de l’estat inicial de la convivència (vegeu l’annex ii).
——La investigació participativa és una eina imprescindible per desenvolupar el model d’intervenció que proposa el Projecte ICI; tant en capítols anteriors com en el volum 2 d’aquesta
col·lecció se’n parla àmpliament. Aquí només volem destacar la importància crucial d’aquesta tasca investigadora per generar al territori un coneixement integrat que reculli, d’una
banda, el coneixement objectiu, documental i contrastat, i, de l’altra, les visions, les prioritats i les aportacions subjectives d’una mostra significativa de la comunitat. L’acció desenvolupada proporciona un producte clau per treballar la convivència des d’una visió compartida: la monografia comunitària.
——Respecte al treball directe al carrer cal començar dient que el caràcter inespecífic de l’equip
comunitari i mediador, és a dir, mancat de qualsevol funció destinada a proporcionar un servei finalista i concret, li permet tenir una presència directa al carrer i als actes, les reunions i els
esdeveniments de tota mena que marquen la vida diària de qualsevol comunitat. Aquesta activitat permet obtenir una informació realment valuosa de les relacions, les situacions, els conflictes i les dificultats que hi ha als barris, els districtes, etc. Per la resta, aquesta activitat permet
generar alguns productes clau com ara: a) sociograma o mapa de les relacions que hi ha a la
comunitat, b) mapa de la diversitat i c) mapa dels punts clau de convivència i conflicte, etc.
——Finalment, i pel que fa al sistema d’informació comunitària, igual que en punts anteriors
remetem al volum 2 de la col·lecció per obtenir una informació més àmplia de en què consisteix aquest instrument. Aquí només destacarem el paper essencial com a aprenentatge que té
aquest sistema. La gestió integral i positiva de la diversitat exigeix eines adequades que permetin que una mateixa informació arribi de manera adequada a les especificitats de cada actor
local, d’altra manera fem impossible compartir una visió global del territori. El repte no és fàcil,
però la posada en marxa i el desenvolupament d’un sistema d’informació comunitària és decisiu per poder generar participació, coresponsabilitat, compromís en una comunitat. Com reitera Marco Marchioni, «sense informació no hi ha participació, però només amb informació
tampoc». El desenvolupament d’aquesta acció en el Projecte ICI ha generat nombrosos productes partint d’unes premisses comunes; alguns han estat fulls informatius, diferents blogs,
comptes de Facebook i de Twitter, murals, pictogrames, etc.
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b. La construcció de relacions assertives i cooperatives entre els actors principals de la
comunitat com a element essencial per millorar la convivència
Com hem estat establint i detallant en capítols anteriors, la convivència i la interculturalitat
tenen en la relació de fet i en la interacció positiva un dels nuclis principals. La necessitat d’inversió de temps, metodologia i entusiasme per part dels equips comunitaris a construir, possibilitar, mantenir i gestionar les relacions entre els diferents actors locals des de totes les expressions socioculturals que hi ha al territori és, sense cap mena de dubte, un dels aprenentatges
més importants d’aquesta primera etapa del Projecte ICI.
En concret, podem destacar quatre claus en què s’han sustentat els bons resultats en aquest
aspecte; aquestes línies d’actuació van des de la cura en la forma de presentar el Projecte ICI fins
al respecte pel que ja hi ha, passant per abordar les tensions amb filosofia mediadora o suggerir
i impulsar línies innovadores de treball comunitari.
——Assenyalarem, primer, el fet senzill i essencial de presentar el Projecte ICI als actors principals del territori, especialment a tots els implicats d’alguna manera amb les seves finalitats i objectius, abastant representants de les administracions, recursos tècnics professionals
públics i privats, i també ciutadania, tant la ciutadania organitzada a través d’organitzacions
jurídicament constituïdes com grups o persones rellevants a la comunitat.
——Mostrar interès i valorar el treball que ja s’està fent per cada un dels actors –en força casos
durant molts anys–, alhora que oferir-se per col·laborar, potenciar, cooperar amb el que es
du a terme.
——Abordar les dificultats, les tensions i els conflictes existents entre diferents actors aportant eines i tècniques des de la mediació. En aquest aspecte cal destacar la importància en
la millora de la comunicació, l’ús de la reformulació per mirar de recollir l’opinió dels actors
però introduint-hi elements que permetessin generar condicions per superar els obstacles i
possibilitar un treball conjunt, etc.
——Crear espais i propostes noves de treball, i en aquest sentit van les activitats del Projecte ICI
explicades i documentades àmpliament als diferents volums d’aquesta publicació. L’acció global ciutadana, les escoles obertes d’estiu i altres activitats comunitàries han estat clau per acostar posicions, superar prejudicis i etiquetes, millorar el coneixement entre actors diferenciats
etnoculturalment i, en definitiva, permetre interaccions i relació entre els que no n’havien tingut mai o bé havien experimentat una experiència negativa amb anterioritat.
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4.1.3 L’adaptació mútua i l’adequació
institucional com a elements clau
per a la millora de la convivència
La qüestió no és tant què fem –sens dubte important– sinó com ho fem i, més concretament,
el sentit convivencial que donem a totes i cadascuna de les activitats del Projecte ICI i del seu
procés. En aquest sentit ha estat clau l’ús de la «reixeta» –o matriu conceptual operacionalitzada– a la qual s’ha fet referència al capítol 1 i que s’annexa.
L’aprenentatge significatiu que hem extret ens reafirma en la idea inicial de la qual partíem:
l’aposta per la millora de la convivència no es basa tant a fer moltes activitats, projectes o programes sinó que la clau del canvi es troba a saber adaptar al context social concret determinades
eines, tècniques i actituds que permetin desenvolupar una estratègia d’intervenció amb finalitats comunes assumides pels diferents protagonistes de la comunitat. És això el que possibilita
enfortir la cohesió social i, en conseqüència, millorar la convivència.
En aquest sentit, és destacable el treball fet per millorar les relacions a través de procediments
que han generat noves experiències de convivència en espais que ja existien o nous, i siguin de
caràcter tècnic o ciutadà o mixtos. Aquests espais de relació convivencial permeten, alhora, que
es produeixi –a través de la col·laboració i el treball conjunt– una transferència important d’aprenentatge col·lectiu, el qual se suma al patrimoni col·lectiu. D’aquesta manera, al llarg del procés
comunitari intercultural s’impulsa gradualment la millora de les situacions de simple coexistència o la superació d’elements d’hostilitat latents o explícits.
L’adequació de serveis, programes o projectes presents al territori des de l’aportació del model
d’intervenció impulsat des del Projecte ICI, permet, per tant, anar millorant relacions, actituds
i comportaments. Tot això, i sempre amb el transcórrer del temps i del procés participatiu, va
possibilitant reflexions sobre el marc normatiu de la vida local, el qual amb freqüència ha quedat obsolet amb el pas del temps o, encara pitjor, s’ha enquistat en adaptacions basades en prejudicis sobre la nova realitat multicultural del territori.
En aquest sentit, iniciatives com per exemple la configuració del mapa de les diferents festivitats multiculturals del Raval a Barcelona possibiliten tant una reflexió sobre els canvis que es van produint com
una anàlisi sobre com generar una estratègia d’intervenció que respongui a la diversitat del barri i que es
basi en una clau integradora, és a dir, des d’una visió positiva de patrimoni cultural complet del territori.
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En aquest treball per a la millora de l’adequació de les institucions, els grups i les persones d’un
territori determinat a la seva realitat cada vegada més diversa culturalment, també hi té un paper
fonamental la potenciació de valors comuns com ara el respecte actiu, la solidaritat o la comprensió mútua. Només des d’aquests valors es poden generar unes relacions positives que enforteixin la vida en comunitat.
Aquest procés per adequar la comunitat en conjunt als canvis globals i locals que es van produint a un ritme notable també exigeix, com hem anat esmentant, treballar per la millora de la
comunicació intercultural i interlingüística, responent a una comunitat cada vegada més diversa i potenciant els aspectes que reforcin el respecte i la valoració de la diversitat però que també
fomentin la pertinença comuna, des de l’equitat i un desenvolupament qualitatiu del que significa ser ciutadà/ana.
Per últim, cal indicar com alguns plans municipals existents als territoris d’intervenció –i relacionats amb les temàtiques de gestió de la diversitat, la convivència, la cohesió social o la participació ciutadana– estan aprofitant i utilitzant elements del model d’intervenció del Projecte ICI,
és a dir, l’enfocament i la metodologia aplicats als processos comunitaris interculturals, per enriquir i adequar els plantejaments inicials.

4.1.4 El més particular, nimi o concret
serveix per promocionar la convivència
La millora de la convivència és un treball constant, quotidià, continu i permanent. Això, que
sens dubte sembla tan senzill i coherent, suposa un altre dels aprenentatges rellevants d’aquesta primera etapa.
És complicat modificar la inèrcia d’una intervenció social fragmentada i fonamentada en projectes i iniciatives que poques vegades estan alineades a una estratègia comuna, organitzada i
cooperativa com la que exigeix la convivència.
Des del Projecte ICI s’està procurant que qualsevol acció que es dugui a terme al territori tingui
en l’accent convivencial una de les finalitats principals. En aquest sentit, l’oferta cultural, esportiva, formativa o artística d’una determinada localitat constitueix una oportunitat magnífica
per poder donar-li sentit convivencial: d’aquí ve l’ús amb criteri de la «reixeta», o els mapes de
la diversitat, o el monitoratge ètnic, etc. Amb això s’aconsegueix generar una participació i una
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constància que estableixen unes relacions positives i sòlides i que cohesionin la comunitat cada
vegada més diversa i canviant.
Cada territori té peculiaritats històriques, de morfologia urbana, distribució social, cicle ritual
festiu, llocs emblemàtics, etc., els quals permeten –amb un treball adequat– incorporar elements que possibiliten reforçar la identitat comuna. Així, hem pogut observar com un hort
urbà, un circ social, una setmana de la salut, un festival del joc, una dinamització comercial,
etc., generen processos plens de sentit, vivesa i participació, els quals, alhora, reverteixen en
una clara millora de les relacions i la comunicació, i milloren fins i tot situacions de conflicte generalment latent.
Les activitats esmentades han permès produir trobades i noves relacions en casos com els
següents:
——Millorar les relacions entre comercials culturalment diversos i entre aquests i la ciutadania
i les administracions, com posen de manifest els processos oberts als barris de San José i
Madre de Dios a la ciutat de Logronyo, o al barri del Raval a Ciutat Vella de Barcelona, o al
barri històric de la ciutat de Saragossa, etc.
——Millorar el treball conjunt i les relacions entre l’àmbit de la salut, l’educació i les competències autonòmiques i locals que es tenen en aquests àmbits, com s’ha posat de relleu en els
processos generats al barri d’El Carrús a Elx, a Playa Honda al municipi de San Bartolomé
(Lanzarote), al barri de La Coma al municipi valencià de Paterna, etc.
——Millorar relacions i produir «trobades improbables» entre joves, recursos tècnics de diferents àrees de les administracions i nova participació ciutadana, com testimonien els casos
del Circ Social al centre de Saragossa, el Festival del Joc a Playa Honda (Lanzarote), el treball sobre memòria històrica fet al barri de Pueblo Nuevo al districte de Ciudad Lineal de
Madrid o al Raval, etc.
——Millorar relacions i produir nova participació, com s’ha dut a terme en el cas del municipi gironí de Salt amb les experiències de l’hort urbà o el Banc del Temps, en la iniciativa Un
Millón de Pasos als barris del districte sud de Jerez, les aportacions i la potenciació de la Carrera del Gancho a Saragossa, etc.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convivència i cohesió social. Capítol

4

150

4.1.5 Formació i capacitació:
elements imprescindibles
La realitat de partida amb la qual s’iniciava el Projecte ICI a cada territori implicava la necessitat d’eines per millorar el treball que ja es fa amb adaptacions al model d’intervenció proposat.
Aviat vam prendre consciència que els coneixements i les habilitats de la majoria dels actors
locals sobre intervenció comunitària, mediació, competències culturals, gestió de la diversitat i
promoció de la interculturalitat estaven, en general, lluny dels mínims imprescindibles.
Això va comportar un llarg treball en el temps però que exigia posar-s’hi des del començament.
En aquest sentit, s’han mirat d’aportar –per millorar la capacitació comunitària– determinats
aprenentatges col·lectius i accions compartides de formació:
——Tasca formativa de l’equip. L’equip comunitari mateix ha de tenir entre una de les seves
funcions principals facilitar informació, formació i elements que contribueixin a la capacitació d’administradors, recursos tècnics professionals i ciutadania. Per fer-ho, està sent
fonamental que el procés endoformatiu del Projecte ICI mateix es pugui anar transferint
als actors locals.
——La capacitació mitjançant l’acció. El desenvolupament de qualsevol acció al territori, com
també l’abordatge de qualsevol situació de dificultat o conflicte, brinda oportunitats magnífiques no tan sols per abordar la situació en si mateixa, sinó per aportar un marc teòric, tècniques i eines que fan del que és concret un bagatge important per a tots els actors que participin o es relacionin d’alguna manera amb la situació.
——Temps per a la formació. Reservant en espais existents, tècnics o ciutadans, moments destinats a la formació de forma clara, explícita i organitzada, adaptant de manera pedagògica
els continguts als destinataris.
——Formació universitària. Desenvolupant, com s’ha fet en la primera etapa del Projecte ICI, una
formació intensa i de qualitat destinada a actors clau al territori. Per fer-ho, des del Projecte ICI
es va desenvolupar una acció formativa universitària, amb participació de persones de tots els
territoris, majoritàriament amb responsabilitats a l’Administració local.
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Recomanacions: com es pot continuar
millorant la convivència intercultural?
L’important treball fet ha aconseguit en bona mesura revertir una situació que tenia moltes
limitacions per poder abordar adequadament la convivència, i en un àmbit municipal on fenòmens globals com les migracions tenen un efecte molt dinàmic i exigeixen respostes adequades
per gestionar-ho de manera positiva.
Aquest procés, impulsat pel Projecte ICI, només suposa el començament. Queda molt per fer,
però les condicions que hi ha en aquests moments el permeten abordar des d’una visió més global, integral, coordinada i cooperativa.
En aquests moments, el Projecte ICI ha de continuar avançant i millorant les propostes d’intervenció, i també enriquint-se de la pràctica mateix; només així podrem tenir un impacte significatiu i perdurable en el temps.
Aquí es troba el gran repte de la continuïtat del Projecte ICI: aprofitar els processos comunitaris i interculturals ja iniciats i posats en marxa per demostrar com la hipòtesi o el model d’intervenció aportat és útil, eficient, eficaç i sobretot sostenible, per enfortir les comunitats locals
en una realitat que canvia amb rapidesa i dinamisme.
Quatre recomanacions significatives

4.2.1 Avançar en la validació i la transferència
d’un model i hipòtesi d’intervenció
El Projecte ICI, com s’ha plantejat amb anterioritat, ha pretès ser molt més que una intervenció social més. En la seva essència hi ha la validació d’un conjunt d’hipòtesis de treball o model
d’intervenció que pugui ser transferible. Això implica que ha d’estar avalat amb rigor per instruments de caràcter científic.
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La primera etapa ha estat acompanyada d’alguns d’aquests instruments com ara l’enquesta, el
sistema d’informació i documentació, els informes d’avaluació, etc. El patrimoni generat suposa una important base perquè, una vegada posats en pràctica, ara puguem perfilar i enriquir,
millorar en definitiva, el treball fet, de tal manera que ens ajudi a saber què s’ha fet, com s’ha
fet i en què millora la situació inicial.
Ara bé, això no és suficient per aconseguir la transferibilitat del treball fet; cal anar creant
recursos pedagògics que permetin connectar els coneixements generats i divulgar-los de manera adequada.
Per a tot això, es plantegen un seguit d’accions per a la segona etapa del Projecte ICI (iniciada
el setembre del 2013):
——Millora de la matriu d’indicadors qualitatius i quantitatius del Projecte ICI.
——Millora del sistema d’informació i documentació.
——Millora i optimització dels informes de seguiment.
——Creació de nous espais d’interaprenentatge entre les diferents experiències.
——Creació d’espais de formació explícits per a la transferència.
——Connexió amb xarxes internacionals que comparteixen les motivacions i les finalitats del
Projecte ICI.

4.2.2 Enfortir els interessos comuns
i compartits
L’experiència desenvolupada als territoris d’intervenció ha mostrat com, en general, les etiquetes, els prejudicis, la fragmentació, la manca de coneixement mutu, la tolerància allunyada de
l’acostament cap a l’altre, generen actituds que condueixen a situacions de simple coexistència
i, amb freqüència, a una hostilitat latent i intensa.
Els avenços fets fins al moment, com s’ha anat relatant amb anterioritat, han estat fruit de la
millora de la interacció i el coneixement entre els membres de les comunitats locals.
Per tant, avançar cap a una millora de la convivència passa per millorar la pertinença com un
dels elements centrals de totes les persones que viuen, administren o treballen en un territori.
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Per fer-ho, es proposen algunes accions que, sens dubte, contribuiran a millorar actituds, valors
i normes compartides, i que permetran gestionar de manera pacífica, positiva i participativa
–des d’un marc democràtic– la implicació a la comunitat:
——Potenciar el desenvolupament d’actituds públiques positives a favor de la diversitat com un
element d’identitat i patrimoni, generant discursos públics i accions simbòliques.
——Promoure el desenvolupament de la mediació comunitària i intercultural, facilitant la comunicació, el diàleg, la interacció i l’entesa mútua.
——Incorporar l’enfocament de la convivència intercultural a tots els processos, iniciatives i accions presents al territori.
——Aportar instruments, eines i tècniques, en síntesi, una pedagogia comunitària adequada que permeti dur a terme experiències positives de treball conjunt en pro de la millora de la convivència.

4.2.3 Desenvolupar una visió estratègica
i integrada de la intervenció social
per promocionar la convivència
com a eix central de la sostenibilitat
El treball fet fins ara ha permès posar els ciments perquè als territoris hi hagi una estructura
capaç d’abordar la convivència des d’una visió global i integral.
La continuïtat dels processos posats en marxa passa per consolidar i desenvolupar els espais de
coneixement i treball dels actors locals principals –administracions, recursos tècnics i ciutadania–. Aquest desenvolupament necessari passa per:
——Potenciar un lideratge institucional a través dels representants de les diferents administracions a favor de la convivència, la cohesió social, la diversitat i la promoció de la interculturalitat com un factor important per a la qualitat de vida dels territoris.
——Concretar en plans, programes, projectes i accions els compromisos institucionals adquirits
per promocionar la convivència intercultural.
——Millorar les competències dels tècnics de les administracions públiques i privades en matèria de millora de la convivència i gestió de la diversitat cultural.
——Generar procediments i protocols d’intervenció per millorar la convivència intercultural entre
recursos públics i privats.
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4.2.4 Potenciar la participació quantitativa i
qualitativa dels protagonistes de la comunitat
en la millora de la convivència
El Projecte ICI ha aconseguit mobilitzar un nombre important de persones. Ara bé, és molta
la feina que cal fer per aconseguir assolir unes quotes més altes de participació. Els reptes que
s’han d’afrontar i superar en aquest sentit són variats. D’una banda, tenim una part de la població més gran que han viscut processos anteriors i que moltes vegades es troben decebuts; d’altra banda, hi ha sectors nodrits de ciutadans i ciutadanes que no tenen cap experiència de treball col·lectiu, per no parlar de les dificultats a l’hora de conciliar feina, família, etc.
Un altre aspecte important és el que fa referència a la falta d’una participació significativa en la vida de
la comunitat per part dels nous veïns, especialment en el teixit social i encara més en òrgans directius.
Cal que la participació als territoris respongui al monitoratge ètnic existent, és a dir, la coherència entre la diversitat cultural existent i el nombre de persones d’orígens diferents que participen en les activitats, accions, reunions, etc. Aquest plantejament és vàlid igualment per al
nombre de dones que ho fan, és a dir, monitoratge ètnic i de gènere han de ser aspectes importants que s’han de millorar en els processos participatius que desenvolupem.
Algunes accions que poden ajudar a millorar la participació quantitativa i qualitativa són:
——La cultura, l’art i l’esport com a elements de millora de les relacions, el coneixement i la pertinença al territori.
——La formació en pedagogia social, per a la convivència i la promoció de la interculturalitat del
teixit associatiu –constituït jurídicament i grups informals.
——Visualització i transferències de bones pràctiques fetes en creació i gestió de la participació.
——La potenciació dels àmbits d’educació –dins i fora dels centres escolars– i de la salut comunitària com a generadors de nova participació.
——Potenciar la dinamització d’espais públics –places, parcs, etc.
Tanquem aquest últim capítol, i amb això aquest primer volum de la col·lecció Junts per la Convivència, amb dues consideracions.
La primera és el desig que aquesta sistematització de l’enfocament de convivència ciutadana
intercultural –plantejaments, estratègies, èxits i aprenentatges– sigui d’interès i d’utilitat per a
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tots els actors del Projecte ICI i dels processos locals, com també per als implicats en general en
el treball contra la discriminació i l’exclusió, i per la cohesió social en diversitat.
La segona i última consideració és senzillament la invitació al lector o lectora perquè completi
el que s’exposa aquí amb el que fa referència a metodologia, educació, salut i participació, temàtiques específiques dels quatre volums següents.
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ANNEX I
Compromís municipal per la convivència
Compromís per la cohesió social i la
convivència intercultural
Cada vegada amb més intensitat, el món sencer i els diferents països –incloent-hi Espanya–
tenen davant seu el repte formidable de com cal gestionar la diversitat cultural, ètnica,
d’origen, lingüística i religiosa. Aquest desafiament no només afecta cada país en conjunt,
sinó també les regions i els municipis i implica, així mateix, les institucions i organitzacions, les
famílies i tots els ciutadans.
En el cas d’Espanya, l’arribada de milions de persones d’origen estranger des de principis de segle
que s’han establert en els diversos municipis ha sumat diversitat a un país que ja era divers.
El punt de partida és constatar la diversificació nova i complexa dels municipis: en efecte, a la
pròpia diversitat històrica, a la conformació democràtica d’un país amb reconeixement constitucional de comunitats autònomes i llengües oficials, a l’existència de minories ètniques autòctones, com el poble gitano, i a la diversificació procedent de les intenses migracions internes, s’hi
ha de sumar la presència de persones i col·lectius procedents dels indrets més variats del món,
que aporten a la vida local una nova fisonomia, comerç, associacions, llengües, creences, etc.
Som conscients que aquests processos de diversificació sociocultural suposen un desafiament
d’una gran envergadura per a la vida local des de molts punts de vista, entre els quals destaquen: l’acomodació de tothom a la vida quotidiana, els perillosos processos de concentració
residencial i eventual formació de guetos, la multiculturalitat a les escoles i els centres de salut, la
necessitat d’adequar les polítiques públiques, els riscos de marginació, el reciclatge necessari de
funcionaris i professionals, l’emergència d’actituds xenòfobes i de rebuig en alguns indrets, etc.
Compartim la idea que l’àmbit local, el municipi amb les seves àrees, districtes i barris, és l’escenari més rellevant d’aquesta situació més complexa, i ho és per dues raons principals: d’una
banda, és en l'àmbit local on el repte s’expressa d’una manera més directa i amb més intensitat
i cruesa i, de l’altra, és també on prioritàriament es pot evitar i s’ha d’evitar l’exclusió i on cal
construir cohesió i convivència. La convivència, entesa com quelcom que implica tots els ciutadans i ciutadanes independentment del seu origen.
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Estem convençuts que cal afrontar aquest repte d’una manera creativa i positiva: s’hi ha de veure
una gran oportunitat; s’ha de tractar pacíficament, mitjançant la prevenció i la regulació de la conflictivitat que pot comportar i, sobretot, cal tenir en compte que la meta ha de ser la inclusió de tots els
ciutadans com a residents i veïns que comparteixen una mateixa pertinença local, i entre ells s’ha de
fomentar l’acceptació del que és diferent, les bones relacions, l’entesa i la col·laboració.
En coherència amb tot això, adoptem públicament el compromís de fer tot el que puguem,
en la mesura que ho permetin les competències i els recursos dels nostres municipis, per promoure la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural, el civisme i la solidaritat, valors
clau del sistema democràtic i de la vida social.
D’acord amb aquest compromís, i com a part de les polítiques, els plans i les iniciatives municipals en cadascuna de les nostres institucions, participem activament i decididament en el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural que, des de fa tres anys, impulsa l’Obra Social ”la Caixa” en 17 territoris d’Espanya i en què col·laboren els ajuntaments i les organitzacions
que gestionen els equips professionals que el Projecte ICI ubica a cada indret.
Volem manifestar que estem satisfets amb els resultats de la primera etapa del Projecte ICI,
un període de treball mancomunat intens durant el qual administracions, recursos tècnics i
ciutadania han establert relacions i espais de trobada, han dut a terme múltiples iniciatives –preferentment en els àmbits de l’educació i la salut, i amb dedicació especial a la infància, la joventut
i les famílies–, han compartit el coneixement dotant-se de valuoses monografies sobre les localitats i han acordat una programació comunitària que es durà a terme participativament en la
segona etapa i en els anys vinents.
Volem ressaltar la validació que s’ha obtingut, en la pràctica local, de les hipòtesis de partida del Projecte ICI en el sentit que, si es treballa de manera conjunta, i cadascú aporta el que
li correspon, amb un enfocament de convivència ciutadana intercultural adequat i exigent, sense
excloure’n ningú, i sobretot posant en marxa processos comunitaris i participatius, tot consolidant-los i sostenint-los, s’obtenen resultats excel·lents i impactes positius. Tot això, a més de
constituir una aportació a la cerca de fórmules per al funcionament adequat i actualitzat de l’estat del benestar, és especialment significatiu en una època de crisi com la que estem vivint i en
la qual el Projecte ICI es desenvolupa.
Estem convençuts que aquesta tasca tan crucial i imprescindible ha de ser una tasca de tots, i
en aquesta mesura volem mostrar un profund interès per compartir l’experiència amb altres
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entitats locals, com és ara el cas de les que s’associen a Intercultural Cities i a la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals, a la qual pertanyen diversos dels nostres municipis. Com nosaltres, altres responsables i corporacions municipals estan treballant en aquesta línia, cadascú des
de la realitat que viu i des de les possibilitats que té, i des d’aquí volem, a més de reconèixer la
feina que fan, animar-nos els uns als altres a continuar compartint experiències i intercanviant
aprenentatges. De la mateixa manera, volem animar la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a continuar impulsant aquesta via de col·laboració intermunicipal en pro de la cohesió
social i la convivència intercultural.
Finalment, ens sentim orgullosos de la tasca que, entre tots, estem duent a terme amb l’objectiu
de construir una única societat, cohesionada, diversa i solidària. Creiem, per la nostra experiència, que el model intercultural és el paradigma més adequat per gestionar la diversitat cultural,
ja que està profundament arrelat en el respecte i el reconeixement mutu de totes les persones.
Institucions adherides al compromís municipal per la convivència
1. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social - Secretaria General d'Immigració i Emigració
2. Fundació ”la Caixa”
3. Ayuntamiento de Madrid
4. Ajuntament de Barcelona
5. Ayuntamiento de Zaragoza
6. Ayuntamiento de Granada
7. Ayuntamiento de Elche
8. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
9. Ayuntamiento de Leganés
10. Ayuntamiento de Getafe
11. Ayuntamiento de Logroño
12. Ayuntamiento de El Ejido
13. Ayuntamiento de Paterna
14. Ajuntament de Tortosa
15. Ajuntament de Salt
16. Ayuntamiento de San Bartolomé
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ANNEX II
Promovent la convivència ciutadana
intercultural en barris d’alta diversitat. Idees
i experiències per a una praxi comunitària
Originalment aquest article es va publicar a:
BUADES, Josep; GIMÉNEZ, Carlos (coords.) (2013): Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable.
Manual de intervención comunitaria en barrios. CeiMigra, IMEDES i Generalitat Valenciana.

1 Introducció
El que segueix a continuació és un marc conceptual per fonamentar una praxi ciutadanista i
interculturalista en «barris multiculturals» o, més precisament, en àmbits locals amb una alta
diversitat sociocultural. Es tracta de dirimir com cal actuar, com s’ha de fonamentar la nostra
intervenció quan es tracta de generar, de manera col·lectiva i comunitària, convivència ciutadana intercultural als barris. I això, particularment, als entorns locals on hi ha amplis sectors de
residents, veïns i comerciants que són:
a. Migrants interns o nacionals, és a dir, arribats fa temps d’altres parts del país, o bé fa temps
(època desarrollista dels seixanta) o bé més recentment. La inclusió d’aquests migrants
interns és clau per contemplar tota la comunitat i tota la diversitat que li és pròpia, i per
no identificar el fet migratori només amb les migracions internacionals.
b. Minories ètniques (per exemple, població gitana). Inclusió també molt necessària i no tan
sols, com en el subjecte anterior, per tenir present tota la comunitat en tota la diversitat
que li és pròpia, sinó també per no caure en l’error de reduir o remetre «allò intercultural»
a un component de l’estrangeria.
c. Residents d’origen estranger (continuïn sent estrangers o hagin adquirit la nacionalitat
espanyola, siguin de primera generació o fills de persones immigrades) que han configurat comunitats socioculturals diferenciades i minories al·lòctones, i la presència dels quals
com a nous residents (i fins i tot com a nous veïns) s’ubica més adequadament si també
es tenen en compte els altres migrants (els interns, «domèstics» o nacionals), i la diferenciació etnocultural dels quals s’aborda millor quan també es tenen en compte les minories ètniques autòctones.
d. Les subcultures de gènere, edat (per exemple, algunes tribus urbanes o bandes juvenils,
o àrees on els grans tenen un gran pes), ocupació (cultures del treball), religiositat (per
exemple, zones de Granada o Còrdova, amb una presència musulmana notable, i no tan
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sols d’immigrants sinó de conversos), orientació sexual (per exemple, barris com el de
Chueca a Madrid, amb una forta presència de la comunitat gai) o altres.
A partir de tot això es configura una comunitat amb una notable diversitat: «racial» i etnocultural, d’estils de vida, orígens, llengües i religions, que suposa un repte i una oportunitat des de
punts de vista molt diferents.
Quins marcs teòrics i conceptuals ens poden ajudar en l’orientació de l’acció social planificada
o induïda en aquests contextos? Quines nocions o idees clau poden servir per fonamentar una
«acció portada intel·ligentment», per fer servir l’expressió de John Dewey, filòsof pragmatista i
reformador educatiu? Com es fonamenta una praxi per la convivència local que no quedi en un
anomenat genèric i merament discursiu de bona voluntat, de vegades massa asèptica? Com s’estableix conceptualment un disseny d’intervenció que sí que tingui en compte adequadament les
desigualtats existents i que, identificant-les, miri de contribuir a la seva superació?
En aquesta proposta es parteix, sobretot, d’una determinada conceptualització i operacionalització des de tres ideals sociopolítics i ètics, que són la convivència, la ciutadania i la interculturalitat,
en què l’autor hi ha treballat amb diferents equips i projectes durant els últims vint anys, incorporant-hi després de cada experiència nous elements i desenvolupaments.1 Les reflexions que segueixen són, concretament, fruit dels treballs actuals d’elaboració teòrica, conceptual i metodològica
en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (d’ara endavant, Projecte ICI), que
forma part del Programa d’Interculturalitat i Cohesió Social de l’Obra Social ”la Caixa”.
Aquesta iniciativa mancomunada s’està duent a terme des del setembre del 2010 a 17 territoris
locals (barris, zones, districtes) de 15 municipis ubicats en vuit comunitats autònomes, entitats municipals amb què l’Obra Social ”la Caixa” té signats convenis de col·laboració. En cadascun d’aquests territoris treballen equips multidisciplinars de quatre professionals; la responsabilitat de cada equip i projecte local recau en el mateix nombre d’entitats amb les quals també
hi ha signats convenis de col·laboració. El capítol que segueix aquest primer i que ha redactat
Marco Marchioni, assessor general del Projecte ICI, juntament amb José Álamo, coordinador
de l’equip de Direcció Científica, i que versa sobre la metodologia de la intervenció comunitària i les línies d’actuació, també està relacionat amb aquest projecte, i és absolutament complementari de l’aportació més conceptual que es presenta aquí.
1 Aquests treballs teòrics i pràctics, d’investigació, docència i transferència, i sobre les temàtiques de la immigració, les polítiques públiques socials,
mediació, interculturalitat i codesenvolupament s’han fet des de la Universitat Autònoma de Madrid des del 1989 en el marc del Programa Migració i Multiculturalitat, programa que el 2006 va donar origen, juntament amb altes grups d’investigació, a l’Instituto de Migraciones, Etnicidad y
Desarrollo Social (IMEDES) d’aquesta universitat.
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El nucli pràctic o la proposta que es vol aportar és una matriu per a la reflexió o «reixeta»,
com la denominem més col·loquialment en el Projecte ICI, i que reproduïm com a annex i al
final del text. Es tracta d’un protocol de vint categories, acompanyades de temàtiques i preguntes, i que pot servir a les entitats o els professionals que estiguin implicats en el treball a
peu de terreny en algun territori local. Es tracta d’un instrument conceptual i el seu correlat
metodològic, usat amb profit pels equips del Projecte ICI, i que ens ha semblant interessant
d’oferir en aquest manual.
Aquesta matriu reflexiva l’anomenem «reixeta» perquè del que es tracta és de potenciar, ordenar
i sistematitzar la nostra mirada sobre la realitat complexa i canviant dels barris multiculturals mitjançant unes determinades categories, temàtiques i preguntes, de tal manera que els
actors institucionals, tècnics i socials puguin reflexionar individualment i col·lectivament, per
separat i/o de manera conjunta, sobre un seguit d’aspectes rellevants que, sense eines d’aquest
tipus, podrien quedar en segon pla o senzillament ignorats.2
A continuació, anirem detallant els fonaments conceptuals del Projecte ICI i la nostra proposta
d’establir en bases conceptuals sòlides la promoció de la convivència ciutadana intercultural, i
ho farem indicant sintèticament el sentit de cadascuna de les categories, temàtiques i preguntes de la matriu, seguint l’ordre en què hi apareixen.

2 Bloc I. Espais, situacions i processos
(categories 1 a 3)
Abans de «passar» a la matriu, amb tot el que fa referència als tres ideals sociopolítics i ètics
que conformen la finalitat de la intervenció local –convivència, ciutadania, interculturalitat–,
ens hem de preguntar sobre l’espai on s’ha de propiciar aquesta intervenció, les situacions socials més rellevants en aquest espai social i territorial, i els processos que ja estan en marxa i
que es volen propiciar.
2.1 Espais
Comencem per l’espai, partint que el barri és, alhora, un espai físic o material (edificis, infraestructures, locals, places, etc.), un espai sociocultural i simbòlic (història i memòria, fites, iden2 La matriu o reixeta es va treballar en sessions de treball del director del Projecte ICI amb els membres dels equips locals i, posteriorment, la van
fer servir en alguns territoris els tècnics i/o membres de la societat civil del lloc. Dins del Projecte ICI, un exemple destacat de l’ús de la matriu o
reixeta és la monografia comunitària elaborada a Tortosa per una llarga llista de participants, en un treball coordinat per l’equip ICI gestionat per
l’Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI).
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tificacions, quotidianitat i cicles diaris, setmanals i estacionals; cicle ritual i festiu durant l’any,
relacions veïnals, imatge externa sobre el barri, etc.) i un espai virtual (el barri i els seus habitants al Núvol, xarxes socials, pàgines web relacionades amb el barri, etc.).
Un punt de partida és la consideració del territori local com l’espai privilegiat per al treball per
la convivència. I és clau començar per una caracterització completa d’aquest territori o barri
sobre el qual es desplegarà la intervenció comunitària. Per exemple, en un cas que he estudiat, com el barri de Lavapiés, al districte centre de la ciutat de Madrid, cal dedicar prou atenció
a la seva condició de barri: molt antic (històric), cèntric, tota una icona de referència a la ciutat, popular, interclassista, seu de diferents moviments socials, en rehabilitació, on coexisteixen
–com si sumessin els «tres terços del barri»– veïns de tota la vida, acabats d’arribar autòctons
i immigrants estrangers. Es tracta d’anar tenint en compte i deduint les implicacions de cadascun d’aquests trets per a la vida social i per a la intervenció.
No obstant això, altres barris són més recents: barris de perifèria o extraradi, etc. Altres són
barris de les zones d’eixample, o bé es tracta de zones molt marginals. En qualsevol cas, qualsevol planificador o activista és conscient que la caracterització i l’anàlisi de l’espai sociourbà és
un requisit imprescindible per dissenyar adequadament el projecte d’intervenció.
Ara bé, quan aquest espai és el lloc on es manifesta una intensa diversitat sociocultural (en els
àmbits residencial, comercial, associatiu, comunitari, etc.) i on s’estan desenvolupant uns determinats processos de diversificació (social, comercial, cultural, lingüística, religiosa, etc.) és crucial atendre aquesta qüestió de la manera més específica. En aquest sentit, un dels aspectes
destacats que cal analitzar és la correspondència o no entre aquesta caracterització socioantropològica i etnogràfica amb l’imaginari del barri, tant per als residents com des de fora. Un instrument útil per a això és l’elaboració d'un mapa de la diversitat, que ubica en el plànol tota la
informació disponible sobre grups, zones comercials, associacions, etc.
2.2 Situacions
Després de l’anàlisi d’aquest espai, les característiques i els subjectes socials, cal identificar i valorar la situació del barri: el context, les carències, les oportunitats, la naturalesa i la problemàtica
de les seves relacions socials. En aquest procés, ens plantegem quina és la situació de partida o
línia base de la intervenció que es vol dur a terme.
El primer que vam fer en el Projecte ICI –a més d’«instal·lar-nos en el terreny» i establir els primers contactes amb la gent del territori– va ser elaborar un Estudi inicial de l’Estat de la Convivència:
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per fer-ho es va recaptar tota la informació ja disponible i es van fer algunes consultes clau. No ho
vam voler anomenar diagnòstic: per no caure en el vici d’afegir «un diagnòstic més», ja que (per
contra) vam tenir en compte els ja existents, i per no confondre-ho amb el diagnòstic comunitari o participatiu que faríem el tercer any del Projecte ICI, una vegada assolit un coneixement
compartit el segon any.
La noció d’estat de la convivència abasta l’anàlisi i la valoració de les relacions locals, és a dir, de les
relacions entre veïns, residents i comercials, com també entre grups i institucions. Terminològicament, es poden distingir relacions interpersonals, grupals i institucionals, com també la combinació
de les unes i les altres. Així mateix, es poden distingir –anant del pla més general al més particular– relacions socials, interculturals i interètniques. Les relacions socials coincideixen amb l’univers
relacional en el seu conjunt; algunes d’aquestes relacions socials es poden denominar interculturals (en el sentit fàctic, no en el normatiu de l’interculturalisme, com veurem després) i, d’altra
banda, només algunes de les relacions interculturals serien interètniques (aquelles en les quals
està present l’etnicitat com a principi d’identificació, classificació i jerarquització).
En qualsevol cas, captar i establir amb encert l’estat local de la convivència abasta des de veure si
efectivament hi ha relació o no i entre qui (ja que l’absència de relació és tan freqüent com significativa) fins a la qualificació d’aquestes relacions veïnals, locals i de barri com a bones, dolentes
o indiferents; si són d’inclusió o d’exclusió, d’acceptació o de rebuig, de cooperació i complementarietat o de competència i antagonisme, si són relacions de cohesió, de tensió o de conflicte, i si
els conflictes (en aquest últim supòsit) són latents o manifestos, etc.
La noció d’estat de la convivència pot ser útil –o almenys ho està sent per a nosaltres–. En primer lloc,
per centrar el focus de la intervenció en la gran qüestió de la convivència ciutadana intercultural,
remetent-hi les moltes i variades qüestions de la vida local. En segon lloc, per englobar dins d’aquest
concepte d’«estat de convivència» situacions de tot tipus: quotidianes, residencials (sobreocupacions,
barraquisme vertical, concentracions, guetitzacions), econòmiques (nous comerços, inclusió o no en
mercats ambulants, etc.), espacials (ús de places, parcs i altres espais públics), associatives, institucionals, polítiques, festives (participació en el cicle ritual del barri) o confessionals. Per fer aquest estudi, els equips locals es van guiar per un índex temàtic o estructura de continguts comú per a tots, i la
lògica del qual respon a les categories que es detallen als blocs ii, iii i iv.
2.3 Processos
Juntament amb els espais i les situacions, cal mirar els processos que estan ocorrent en aquests
espais i que generen aquestes situacions. Si del que es tracta és d’impulsar un procés comunitari
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intercultural en un determinat territori d’alta diversitat, és absolutament crucial analitzar –i de
manera dinàmica, no tan sols al començament de la intervenció i com a estudio ex ante– quins
són els processos que tenen lloc. Tornant al barri de Lavapiés, al nostre estudi vam identificar i
interrelacionar, entre altres, processos d’assentament, concentració (residencial, escolar, sanitària, comercial…), renovació demogràfica (rejoveniment de la piràmide de població), multiculturalització (botigues, restaurants, vestits, músiques, etc.), gentrificació, mobilització ciutadana, mercantilització i transnacionalització. Tots comporten situacions d’inclusió/exclusió, i implicacions
per a les relacions socials, interculturals i interètniques.
Són processos que tenen lloc de fet: els existents a l’inici i durant la intervenció. Cal distingir-los, o
almenys així ho fem en el Projecte ICI, del procés comunitari intercultural, sigui el que hi ha al principi de la intervenció –i que es mira de reforçar–, sigui el que s’ha d’anar generant des del Projecte ICI.
La distinció terminològica, conceptual i metodològica entre projecte i procés pren així tot el relleu.
Un aspecte crucial és tenir la consciència clara que el projecte cau en bona mesura al nostre «camp de
control», però no el procés, que pertany plenament a la comunitat i els seus protagonistes.
En termes del Projecte ICI, i seguint les bases metodològiques aportades per Marco Marchioni, distingim, analitzem i promovem la participació en aquest procés dels tres protagonistes de
la comunitat: 1) les administracions (i molt particularment l’Administració local); 2) els recursos professionals i tècnics, públics i privats, i 3) la societat civil organitzada i la ciutadania en
conjunt. Cada un d’aquests tres protagonistes té una especificitat (posicions, interessos, necessitats, cicles i horaris, llenguatges, símbols, etc.), a la qual s’ha de prestar l’atenció deguda si es
vol contribuir a generar espais propis i compartits de relació.

3 Bloc II. Convivència (categories 4 a 12)
3.1 Convivència, coexistència, hostilitat
Entenem la convivència com una relació positiva, és a dir, de respecte i de comunicació, però
no exempta de conflictivitat. Per tant, la convivència és una relació pacífica. Però no perquè no
hi hagi tensions i problemes, sinó perquè aquests s’aborden de manera dialogada, negociada o
mesurada; en qualsevol cas amb respecte actiu i sense agressió (sigui agressió verbal, simbòlica
o física) i encara menys amb violència.
Entenem la convivència com una relació força exigent, que va molt més enllà de la simple coexistència. En aquesta les persones, els grups, les institucions o les comunitats comparteixen un
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espai determinat en un moment donat, o (més ben dit) cohabiten en aquest espai i temps. Aquesta conceptualització exigent de convivència adquireix tota la rellevància com a ideal i programa
d’acció orientada quan se la contraposa a coexistència. En altres llocs3 hem exposat que, si la
convivència constitueix una relació positiva de respecte actiu, en la coexistència amb prou feines
hi ha relació, o no n’hi ha en cap sentit; i si hi ha respecte, és passiu. Si la convivència aborda el
conflicte de forma dialogada, pacífica i positiva, en la coexistència el conflicte roman latent, larvat, sense que s’abordi la majoria de les vegades. Si la convivència és profundament dinàmica,
la coexistència és més aviat estàtica.
Tota aquesta contraposició no vol dir que, sent la convivència positiva (que ho és, però no exempta
de problemes), la coexistència sigui, per contra, negativa. Més aviat el mode de sociabilitat encarnat per la coexistència té els avantatges indubtables que hi ha una certa pau, encara que fràgil, ja
que –a més d’una relació escassa o nul·la– no sol haver-hi agressió, insult, hostilitat manifesta,
amb la qual cosa entrem en el tercer mode de sociabilitat que proposa el model.
En efecte, l’hostilitat sí que constitueix el pol negatiu de l’esquema conceptual, atès que, quan
predomina l’hostilitat, aleshores sí que hi ha relació, però dolenta; relació interpersonal i social
carregada de recel, aversió, desconfiança, rebuig o odi, i, per tant, de violència, latent o manifesta, estructural, física o simbòlica, si seguim la tipologia proposada per Galtung (1964). Si ho concretem en un barri amb alta diversitat, l’hostilitat es manifesta de múltiples formes: discursos
que culpabilitzen l’estranger i qualsevol persona acabada d’arribar de tots els «mals de la zona»,
evitació del diferent, cartells o grafits en contra de la immigració o d’un espai de culte determinat, expressió de rebuig cap a l’altre quan participa en les activitats públiques del barri com ara
mercats ambulants o festes, etc.
3.2 Les dimensions de la convivència (categories 5 a 13)
No hi entrarem més en detall aquí, ja que a la bibliografia el lector pot trobar desenvolupaments
d’aquestes idees, i també exemples per a àmbits com les famílies, les escoles o els barris. El que
sí que farem és explicitar el treball d’elaboració que hem anat fent en el sentit d’anar identificant nivells on s’expressen aquests tres modes de sociabilitat (Giménez, 2005, 2007 i 2011).
Es tracta dels nivells relacionals, actitudinals, normatius, axiològics, participatius, comunicacionals, conflictuals, identitaris i polítics,4 en els quals es manifesta el que hi hagi de convivència,
3 Vegeu GIMÉNEZ, 1997, 2005, 2008 i 2011.
4 En unes primeres versions del model conceptual de convivència/coexistència/hostilitat (GIMÉNEZ, 2005) es proposaven vuit dimensions, i
posteriorment es va afegir (GIMÉNEZ, 2008), després de comentaris fets per l’antropòloga Menara Lube, la política, i sobretot la seva expressió
local, com una novena dimensió.
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de coexistència i d’hostilitat en una determinada situació i lloc i, a més, en un barri determinat.
Aquestes nou dimensions corresponen a les categories 4 a 12 de la matriu.
La dimensió relacional va en primer lloc, perquè la convivència és, abans que res, una relació de
facto, una relació en què predominen elements positius, o de cohesió i respecte. En la coexistència amb prou feines hi ha relació, i en l’hostilitat la relació està marcada per aspectes de negativitat des dels punts de vista de l’entesa, la cooperació i la cohesió.
A aquesta dimensió, s’hi han de sumar altres. Tot el que fa referència al fet actitudinal, per exemple, s’ha de tenir en compte, ja que les situacions i els processos locals variaran considerablement
si el que predomina en els seus habitants és l’actitud d’acceptació, comprensió o respecte o si, al
contrari, estan molt esteses i assumides les actituds de rebuig, recel i intolerància cap als diferents.
Seguint aquest model multidimensional –elaborat a partir no tan sols de la reflexió sinó de projectes aplicats–, a l’hora de treballar en pro de la convivència al barri, caldrà prestar l’atenció
deguda (observar, comentar, analitzar, programes, activitats) a altres dimensions com el que
fa referència a: les normes (usos, costums, normatives), els valors (els que es comparteixen i
els que no es comparteixen), la participació en sentit ampli (no tan sols l’associacionisme), la
comunicació (llengües, camins, moments, mals entesos), tot el que és relatiu al conflicte (latent
i manifest) i les identitats (compartides i no compartides) dels habitants del lloc. I tot, atenent
el tot i la part, és a dir, tenint en compte la comunitat en conjunt, però també els diferents segments socioculturals. L’esquema es «tanca» amb la dimensió política, pel fet de ser tan decisiva com la relacional: totes les relacions tenen l’expressió en la polis, en l’esfera pública i política.
Aquesta tasca d’operacionalització ha permès identificar fins a nou dimensions interrelacionades
per a la convivència, la coexistència o l’hostilitat. Aquesta línia de treball va permetre identificar
un seguit d’indicadors qualitatius de convivència/coexistència/hostilitat que es van començar a
dibuixar en l’àmbit de l’Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de l’Ajuntament de Madrid, i que es van formular explícitament en el marc del Projecte CIEN (promoció de
la convivència ciutadana en barris de set països d’Europa),5 i que s’aporten com a annex ii.
Aquest pas de concreció ha servit per a diferents menesters. Així, a partir d’aquestes nou dimensions, els 17 equips locals del Projecte ICI van elaborar els documents esmentats sobre l’estudi inicial sobre l’estat de la convivència a cada territori (l’octubre del 2010), que va servir per
5 Es tracta d’un projecte europeu liderat per la Diputació de Barcelona, en el qual van participar entitats de Suècia, Alemanya, Itàlia i altres països.
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establir la línia base o línia de partida del Projecte ICI. Alhora, l’establiment d’aquesta situació
de partida del Projecte ICI ha permès analitzar –en cada dimensió i en conjunt– els canvis operats al territori quant a situació de convivència/coexistència/hostilitat, deduint les implicacions
pràctiques corresponents per a l’acció.

4 Bloc III. Ciutadania (categories 13 a 17)
4.1 Cap a la nova ciutadania
L’horitzó o punt focal que es proposa en la intervenció als barris és l’èxit o la promoció de la convivència ciutadana intercultural. Abans de sintetitzar les raons de l’enorme rellevància d’«allò
ciutadà» en aquesta matèria, voldria aclarir breument de quines nocions de ciutadania i nova
ciutadania partim.
Aquí estem incorporant diverses de les aportacions teòriques i polítiques sobre la nova ciutadania que
s’estan fent des de fa anys (entre altres, Soysal, 1994; Kymlicka, 1996; Miller, 1997; Nussbaum, 1999;
Kroes, 2002, i, a Espanya, de Lucas, 1994 i 1998; Martín i De la Obra.; Ortega et al., 1999; Pajares,
2000; Cortina, 2001; Pomed i Velasco, 2003; Suárez, 2005 i 2006). Partint del pacte ciutadà inaugurat històricament amb les revolucions de l’edat moderna a Anglaterra, França, els Estats Units, etc., i
assumint-lo, es tracta d’actualitzar els seus principis en el món contemporani i en plena globalització.
No es treu validesa, sinó tot el contrari, a l’ideal de ciutadania per a tothom sobre la base d’establir una
relació entre éssers lliures i iguals, és a dir, entre subjectes ciutadans (ja no súbdits) que:
1. Comparteixen la titularitat de drets i deures, en la mesura que
2. pertanyen a una comunitat sociopolítica la constitució i legislació de la qual reconeix
aquests drets i responsabilitats, i aquesta comunitat està
3. organitzada al voltant d’unes institucions determinades carregades de legitimitat, que
vetllen perquè es respecti el conjunt de drets i es compleixin les obligacions de cadascú
dins de les regles del joc comunes.
Aquest ideal, i projecte polític i ètic de la ciutadania, avui dia s’ha d’actualitzar per la proclamació dels drets humans el 1948 i el seu desenvolupament als pactes internacionals, l’emergència
d’entitats supranacionals, l’ascens de moviments socials (per exemple el feminista, l’ecologista, el dels pobles indígenes, etc.), la rellevància de la mobilitat humana (migrants, refugiats…) i
altres processos que plantegen reptes respecte de la inclusió o l’exclusió dels subjectes a la ciutadania, la sobirania dels pactes ciutadans o la necessitat d’atendre també els drets col·lectius o,
en la formulació de Kymlicka (1996, p. 71 i s.), els drets diferenciats en funció del grup.
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El plantejament ciutadanista té una rellevància enorme en la fonamentació de la intervenció al
barri o territori, almenys per tres raons.
Primera, perquè el que uneix, o més exactament vincula, tots i cadascun dels habitants, pobladors o residents d’aquest territori és el seu caràcter de veïns, de vilatans, el fet que visquin en un
espai on exerceixen determinats drets generals (circular pels carrers, fer servir els espais públics,
accedir als serveis públics, participar en la vida local, etc.) i que estan subjectes a unes normes i
obligacions determinades (impostos, normes de trànsit, ordenances municipals, etc.). És a dir,
són titulars de drets i deures, nucli primer de la noció de ciutadania.
Una segona raó de la rellevància del plantejament ciutadanista per promoure la convivència
local, i concretament quan ens trobem davant de contextos locals d’alta diversitat, és que resulta clau per avançar en els plantejaments de l’interculturalisme mateix. Si no volem que l’èmfasi interculturalista pateixi, bé de culturalisme (concebre les cultures com una cosa homogènia i
estàtica; mirar d’explicar els processos socials exclusivament per raons «culturals», desatenent
els factors econòmics i polítics), o bé de multiculturalisme essencialista (exageració o exacerbació de les diferències culturals, ignorància de les similituds, desatenció als punts i els interessos comuns), estem requerits a donar tota la força a les qüestions que planteja la ciutadania.
Un tercer argument a favor de la rellevància de l’èmfasi ciutadanista en l’afany d’aconseguir convivència local és de tipus contextual o general. El barri o territori local és una «societat part»,
no es pot entendre en si mateix o aïllat de la societat més gran on s’ubica. La zona o districte
sobre el qual pivota el Projecte ICI forma part d’un tot sociopolític més ampli. Doncs bé, per
a l’existència de cohesió o no en la vida local és del tot rellevant com s’avanci o es retrocedeixi
en aquest context més ampli (la ciutat mateix, la comunitat autònoma, Espanya, la Unió Europea…) respecte de la qüestió ciutadana (ampliació o restricció de drets, extensió o retracció de
la consciència cívica i el civisme, etc.).
4.2 Les dimensions de la ciutadania (categories 14 a 17)
A partir de la concepció anterior sobre la ciutadania, la idea consisteix a dur a terme, igual que
amb la convivència, una tasca d’operacionalització que permeti descompondre aquesta noció i
ideal en unitats menors, per poder descobrir què implica cada una d’aquestes dimensions en la
vida local i, sobretot, analitzar què suposen en els contextos locals d’alta diversitat. Com indicàvem, es poden distingir tres eixos o plans, els corresponents a drets i deures, a pertinença i a
institucionalitat (per a més detall, vegeu Giménez et al., 2008).
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Drets i deures

A l’hora de dissenyar, fer i/o avaluar projectes d’intervenció social en barris, considerem que
adquireixen un gran valor ideològic i pràctic tant els drets com els deures. Es tracta, sobretot, de
fonamentar, amarar i animar el programa d’acció des de l’«enfocament de drets», és a dir, entenent que la millora de la qualitat de vida, la satisfacció de les necessitats socials, la cobertura de
les mancances o l’encarrilament de les demandes formen part indissociable de l’exercici dels drets
per part dels ciutadans.
Això suposa no perdre de vista en cap moment que el pla o programa d’intervenció, tingui les
particularitats que tingui (àmbit, actors, objectius…), que es dugui a terme en el marc d’un estat
social de dret i que tingui lloc en una societat més gran, on s’ubica el barri, la societat regida,
idealment i normativament, per un sistema democràtic i un estat de dret. Però el projecte local
o de barri no tan sols té aquest context sinó que, alhora, ha d’estar orientat per fomentar i contribuir amb el seu gra de sorra a la consolidació i el desenvolupament d’aquest estat de dret.
Quan ens trobem davant d’una intervenció comunitària, adquireix tot el sentit la concepció
dels participants com a subjectes de dret, no tan sols en el pla de la societat general, sinó en
el pla local, en què adquireix notorietat tot el que és relatiu a la ciutadania local, social, cívica o de residència: formes variades com se l’està denominant en les teoritzacions i propostes
de nova ciutadania. Aquestes adjectivacions del fet ciutadà remeten, certament, a qüestions
i èmfasis particulars –allò residencial, cívic, social, local–, però totes tenen en comú referir
la ciutadania no a una instància juridicopolítica, a una nacionalitat o si es vol a un passaport, sinó a una instància de proximitat, de quotidianitat, de ser membre d’una determinada comunitat territorial.
I en aquest sentit adquireix tota la seva rellevància la categoria de veïnatge, de ser veí o veïna
en comú del veïnatge. Com qualsevol plantejament local, amb el veïnatge hi ha el risc del localisme. És a dir, de concebre la comunitat local a part del seu context; incórrer en els sentiments
xovinistes de barri; disposar de plantejaments miops de només curt abast, sense una mirada
més àmplia –absolutament necessària en temps de la globalització i d’allò «local»–; de dissenyar el projecte per al «nostre barri, a part de la ciutat». No, no és aquest el plantejament que
volem fer ni radica aquí la rellevància del veïnatge. Es tracta de reprendre una categoria de llarga durada en la història d’Espanya i els seus pobles –el comú de veïns, el consell obert, els monts
de veïns de mancomú, els veïnatges urbans, l’associacionisme veïnal, les comunitats de veïns…– i
donar-li un sentit propi de nova ciutadania local en temps d’avenç cap a les ciutadanies transnacionals i cosmopolites.
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Ara bé, no som davant d’una intervenció simplement local i comunitària, sinó de caràcter intercultural. Aleshores, l’enfocament de drets que estem analitzant i proposant adquireix un nou
sentit profund i complementari del que s’ha vist fins ara. I és que, en la perspectiva interculturalista –en la qual de seguida entrarem amb una mica més de detall–, es tracta de buscar i identificar col·lectivament els punts en comú de veïns i veïnes, més enllà dels seus bagatges culturals
diferenciats, més enllà de les seves identitats i pertinences particulars. Doncs bé, un d’aquests
«punts en comú» són els drets en tant que membres de la comunitat: dret de residència local,
drets d’accés als recursos públics, dret a la participació en la vida local, etc.
Juntament amb els drets, i dins de l’ideal i marc normatiu que comporta la ciutadania, se situen els deures. Els membres de la comunitat local comparteixen un conjunt d’obligacions respecte dels usos dels espais públics; de la higiene, la neteja i les escombraries; dels impostos i la
tributació de la hisenda municipal; dels usos, els costums i les normes de la convivència quotidiana, etc. Si abans vèiem que l’enfocament de drets és un plantejament necessari i carregat
d’una potencialitat enorme en el treball per la convivència ciutadana intercultural, ara postulem el mateix per a l’enfocament de l’ètica de la responsabilitat.
En un plantejament territorial per la convivència ciutadana s’hauria de ressaltar la idea que la
vida local milloraria si cadascú complís les seves obligacions; si les institucions, grups de tot
tipus, associacions, residents i comerciants assumissin les responsabilitats comunes i específiques. La cohesió social s’establiria sobre bases més fermes. Aquest marc general d’ètica de la
responsabilitat i aquesta exigència col·lectiva que cadascú compleixi el seu deure presenta tota
una línia d’acció local d’indubtable interès i potencialitat validada per la pràctica del Projecte ICI.
Pertinença

Fem un pas més en el plantejament ciutadanista, entrant en la segona de les seves dimensions:
el que fa referència a la pertinença. La condició de ciutadans locals dels habitants d’un determinat territori, la seva titularitat de drets i deures, radiquen en el fet que són membres de la
comunitat. Si la categoria de veïnatge s’ha d’actualitzar i reconfigurar dins de la praxi comunitària, passa el mateix amb la de pertinença. Hi ha d’haver diversos motius que expliquin per
què aquesta noció ha romàs invisible en els esquemes d’intervenció social. Algunes de les raons
explicatives d’aquesta absència poden ser, a mode d’hipòtesis, les següents. Una primera hipòtesi explicativa de l’ús reduït de la realitat i categoria de la pertinença (concretament en el camp
dels estudis) és l’èmfasi posat en la identitat. Certament, les últimes dècades s’han incorporat
treballs sobre pertinença postnacional i sobre pertinences múltiples. Però són considerablement més abundants, realment «innumerables», els treballs sobre identitat, tant sobre identi-
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tat social com sobre identificació individual, i sobretot pel que fa a identitat nacional, cultural,
ètnica o religiosa, i a la identitat de gènere. Abunden menys els treballs i les propostes sobre
identitat de classe i d’edat.
Tot i aquesta descompensació en l’atenció prestada contemporàniament als diferents sistemes
de classificació i jerarquització en les societats, i per tant als seus sistemes identitaris –molta
més atenció a les identitats etnoculturals i de gènere que a les de classe i etarias–, el cert és que
la profusió d’anàlisis i discursos sobre identitats no s’observa pel que fa a les pertinences i els
sentiments de pertinença. Potser l’un ha comportat l’altre.
Una segona hipòtesi explicativa de l’ús reduït de la realitat i la categoria de la pertinença, ara
en el camp de l’acció institucional i social i entre els professionals de la intervenció social, pot
estar relacionat amb les nocions de participant, després població meta, més endavant beneficiari (directe i indirecte) i sobretot la d’usuari. Es tracta de nocions creixentment passives i
receptives, que poden haver evitat que emergeixi amb força la qualificació de membre i la
categoria de pertinença.
I amb això arribem a la tercera i última hipòtesi explicativa que proposem: precisament la
debilitat del plantejament ciutadà o ciutadanista, tant en l’anàlisi com en la intervenció. I,
sobretot, la no-correlació entre l’avenç de les qüestions de ciutadania en camps com la filosofia del dret, la ciència política o els estudis d’ètica –per no esmentar més que alguns dels
camps que li han donat més rellevància– i els models i els modes d’acció institucional i social.
És, precisament, aquesta desconnexió entre teoria i pràctica la que mirem de superar aquí,
deduint les implicacions del que comporta la ciutadania per a la praxi comunitària. En efecte, la noció i l’ideal de la ciutadania implica, com hem vist, la categoria de pertinença, atès
que és pel seu caràcter de membres de la comunitat política i social com els individus esdevenen titulars de drets i deures.
Les potencialitats de la noció de pertinença per a la pràctica de la intervenció són considerables, ja que permeten que els actors treballin des de l’angle dels seus sentiments de pertinença
al grup, la localitat, el municipi, la comunitat autònoma, el poble, la nació, l’entitat supranacional i, evidentment, la humanitat. Concretament, i en el pla de la comunitat local, territorial i
diversa, des d’aquest sentiment de pertinença es poden posar sobre la taula qüestions com ara
el nosaltres plural («tots som nosaltres»), l’estima per allò local, el desenvolupament comunitari com a expressió de la voluntat col·lectiva, etc.
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Una última consideració sobre la categoria de pertinença. En el Projecte ICI es pot tenir en compte que, entre els residents i els veïns, hi deu haver pertinences compartides: per exemple, la pertinença local o al barri, o altres, com ara la pertinença al municipi o al país, etc. Així com hi deu
haver pertinences no compartides: per exemple, la pertinença a un determinat col·lectiu nacional o un determinat grup cultural, lingüístic o religiós. Es tracta de facilitar, i potenciar si és el
cas, les pertinences comunes i compartides, i també de respectar les pertinences específiques
o no compartides. En aquest punt passa el mateix que amb els valors (recordeu el seu tractament en la dimensió axiològica de la convivència): aprofitar els valors democràtics, cívics, etc.,
que es comparteixin; i respectar els valors que, sense xocar amb els drets humans, són propis de
cadascú. Tot això no és gens fàcil ni immediat, sinó precisament objecte del treball comunitari i
de les activitats intel·ligents, crítiques i justes en pro de la convivència ciutadana intercultural.
Institucionalitat

Hi ha un tercer eix per abordar des de la perspectiva de la ciutadania: el referit a la institucionalitat, des del moment en què el pacte ciutadà se sustenta en una comunitat política on hi ha institucions legítimes o legitimades en l’estat de dret. El sistema democràtic i l’estat de dret pivoten
sobre un conjunt de principis, acords i marcs normatius (respecte als drets humans, Constitució, imperi de la llei, separació i autonomia dels poders executiu, legislatiu i judicial…) que doten
de legitimitat les institucions. Sense cap mena de dubte, i per descomptat en els temps que travessem actualment, en els quals les deficiències del sistema són notables i en què sectors determinats de la institucionalitat (determinades pràctiques dels partits polítics, de la judicatura,
etc.) deixen molt que desitjar, i són criticades justificadament i contestades per la societat civil.
El que aquí es manté és que, per avançar en el plantejament ciutadà, no tan sols cal una millor
i més gran participació social, respecte i exercici dels drets, assumpció de les responsabilitats
per part de cadascú, compartir almenys per la majoria la pertinença comuna, respecte a les pertinences no compartides però legítimes, etc., sinó també respecte, vigilància i crítica de les institucions democràtiques per exigir-los que compleixin el seu paper de vetllar pels drets dels ciutadans i exigir les responsabilitats.
En el pla de la intervenció comunitària intercultural en pro de la convivència i la cohesió local,
la institucionalitat se situa en una esfera decisiva. Això es deu al fet que les institucions públiques (lligades a les administracions, i molt marcadament a l’Administració local), com també les
institucions privades (lligades a la societat civil, el món de l’economia i del tercer sector), tenen
un paper clau en la quotidianitat de les gents, en la distribució de recursos i, en general, en la
qualitat de vida i el desenvolupament local.
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Incorporar les institucions al procés comunitari és, per tant, una qüestió clau. I si ens fixem en
la diversitat sociocultural de la comunitat, partirem de la necessitat imperiosa que aquest conjunt d’institucions funcionin de manera inclusiva –no practicant la discriminació etnocultural,
incloent entre el personal tècnic professionals d’orígens diversos, etc.

5 Bloc IV. Interculturalisme
(categories 18 a 20)
5.1 El valor afegit de l’enfocament intercultural enfront del multiculturalisme: la
concreció en els espais locals
La matriu o reixeta recull tres categories últimes que es corresponen amb les tres dimensions de
tot interculturalisme: igualtat, respecte a la diversitat i interacció positiva. A continuació, indiquem algunes idees i apostes en cada un d’aquests eixos, i sempre amb la mirada posada en la
promoció de la convivència als barris i la cohesió local.
Igualtat

La necessitat de potenciar la igualtat davant de la llei i la igualtat de tracte ja apareixia amb força en
els plantejaments del pluralisme cultural durant la dècada dels seixanta del segle passat. La igualtat de drets i deures entre autòctons i immigrants es va incloure en tot moment en les definicions
d’integració a les polítiques europees. Una altra cosa és que no s’hagi complert en aspectes clau.
Des del punt de vista de l’avenç cap a la gestió positiva i incloent de la diversitat cultural cal assumir que l’èmfasi en les polítiques i els programes d’igualtat –almenys d’igualtat jurídica, d’igualtat
davant de la llei, d’igualtat de tracte, i molt millor si es planteja també la igualtat d’oportunitats i
de gènere– és un requisit imprescindible per avançar en la lluita contra els models d’exclusió (racisme, xenofòbia, discriminació, segregació) i en la promoció de models d’inclusió. Sense un referent
d’igualtat, les polítiques de gestió de la diversitat tendeixen al culturalisme o a l’«additiu ètnic».
En l’àmbit de treball comunitari al barri, i concretament en la promoció de la convivència intercultural i la cohesió social, aquest èmfasi en la igualtat pot incorporar –o manifestar-se en– diferents aspectes com, per exemple, mesures per anivellar les oportunitats educatives dels nens i
les nenes del territori, igualtat dels veïns en l’accés als recursos sanitaris i socials presents a la
localitat, igualtat d’interlocució per als subjectes culturalment diferenciats, igualtat en la consideració com a membres de la comunitat, etc.
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Fins i tot en l’àmbit «micro», en una activitat concreta que es du a terme, aquest eix d’igualtat ens
repta a vigilar que la participació de les persones o els grups culturalment diferenciats (en una escola oberta d’estiu, en un comitè per promocionar la salut comunitària, en unes jornades de dinamització comercial, en unes comunitats d’aprenentatge i servei, etc.) sigui en condicions de paritat, d’interlocució igualitària, d’anivellament de la comunicació.
Respecte a la diversitat

També aquest segon principi, el de la valoració positiva de la diversitat, el del «dret a la diferència», va figurar des del començament en els plantejaments del pluralisme cultural. No hi pot
haver gestió positiva de la diversitat si aquesta no es valora, es respecta i s’aprofita. El respecte
de la diversitat complementa perfectament el principi d’igualtat: només en un marc d’igualtat
–almenys de certa igualtat o, si es vol, d’absència de fortes desigualtats– són respectables realment les diferències culturals, ètniques, lingüístiques, religioses, d’origen…; i, alhora, només
tenint en compte adequadament (és a dir, sense exageracions, ni essencialismes ni paternalismes) les particularitats i els trets propis d’uns grups i persones i dels altres, es pot avançar cap
a una igualtat ben entesa. Dit d’una altra manera, no es tracta de la igualació de tots en tot ni
tampoc d’una filosofia o política d’igualitarisme exacerbat: es tracta, per contra, d’igualtat amb
respecte a la diferència, de respecte a la diversitat en un marc d’igualtat, d’unitat en la diversitat.
Si plasmem aquestes consideracions o premisses relatives a aquest segon eix de tot interculturalisme –compartit amb el multiculturalisme, insistim– en l’àmbit de la intervenció en barris,
es mostra la rellevància d’incorporar en el disseny del Projecte ICI aspectes com ara: a) el reconeixement públic de les diferents expressions culturals, lingüístiques o religioses de la localitat,
b) la cura que «els altres» (tots som altres) estiguin presents en les reunions del projecte i c) accions per «multiculturalitzar» la composició de les associacions i els espais tècnics, etc.
El que aporta d’específic l’interculturalisme en aquest punt és que ubica el principi i el valor del
respecte actiu per la diversitat –comú amb el multiculturalisme– en el marc del treball per la
interacció positiva entre diferents i en l’èmfasi posat en allò comú (la identificació, la cerca i
l’acord d’allò comú). És a dir, després d’afirmar –o al mateix temps que afirmem– que tots som
veïns o pares i mares d’alumnes o pacients, i alhora que s’estableix explícitament el que es comparteix, el que uneix o vincula, és alhora d’això quan es formula que hi ha especificitats, diferències que cal tenir en compte o que cal atendre. Mai la diversitat en si mateixa, sinó sempre
a la llum de tot el que es comparteix. Però amb això ja entrem en el tercer eix, el més específic
de la perspectiva intercultural.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convivència i cohesió social. Capítol

5

178

Interacció positiva i èmfasi en allò comú

En aquest tercer eix que proposem com a específic de l’interculturalisme respecte del multiculturalisme (Giménez, 1997 i 2003), el plantejament de fons radica en el que ja s’ha expressat sobre
fer èmfasi en allò comú, aprofitar allò divers per formular i potenciar aquesta esfera comuna i
establir la col·laboració o la cooperació intercultural. Ara bé, aquest àmbit comú no és una cosa
ja donada, sinó dinàmica, històricament canviant, que cal anar buscant, identificant i formulant de manera col·lectiva i participativa.
A continuació enuncio alguns possibles elements d’aquesta interacció positiva entre diferents i
aquest èmfasi en allò comú. En primer lloc, tenim tot el que fa referència als interessos comuns
de les persones, dels ciutadans, dels desafavorits, dels vulnerables. Així, poden ser interessos
comuns entre amplis sectors –tot té implicacions–; no tan sols genèrics, sinó en l’àmbit d’allò
local: a) l’ànsia comuna pel desenvolupament i pel benestar i la millora de la qualitat de vida; b)
la defensa i l’exercici dels drets ciutadans, i de l’estat de dret i la democràcia; c) el sentiment, el
reconeixement i l’exercici de la ciutadania comuna i incloent; d) la participació col·lectiva, social
i ciutadana com a lloc de trobada; e) la compartició del civisme o el comportament cívic, i f) les
identitats i les pertinences comunes.
En segon terme, es pot treballar comunitàriament el que és relatiu a interessos comuns i col·
laboració intercultural segons sectors: a) aliances i cooperació entre treballadors i treballadores
culturalment diferenciats; b) aliances i cooperació entre joves culturalment diferenciats; c) interessos comuns, aliances i cooperació entre dones culturalment diferenciades, i d) aliances i cooperació en altres grups socials: comerciants, professionals, etc.
Finalment, enumerem alguns requisits del treball comunitari per la interacció positiva i la col·
laboració intercultural. En destaquem aquests tres: a) l’exigència recíproca de responsabilitats,
b) la mediació intercultural i c) el diàleg intercultural.
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Annex I.6 L’enfocament de la convivència ciutadana intercultural
Matriu conceptual i metodològica per a la reflexió sobre el sentit de les activitats dutes a terme
en un projecte d’intervenció
Categories
de referència

Preguntes orientatives per a la reflexió

1. Espais

—— L’activitat mateix ha constituït un espai de convivència, segons els termes definits en el Projecte ICI?

2. Situacions

—— Com s’han manifestat en el desenvolupament de l’activitat les situacions existents a la comunitat,
relacionades amb la convivència, la coexistència i l’hostilitat?

3. Processos de
transformació

—— L’activitat ha servit per aportar «un granet de sorra» en la superació d’hostilitats, en el pas
de l’hostilitat a la coexistència, en la transmutació de coexistència en convivència?

4. Relacions

—— Amb aquesta activitat, s’ha aconseguit que s’estableixin relacions entre persones o grups
que habitualment no tenen relació?

5. Actituds

—— Quines actituds d’acceptació/rebuig, d’inclusió/exclusió, de reconeixement, etc., s’han manifestat
en aquesta activitat?

6. Normatives

—— En quin marc normatiu ocorre l’activitat?
—— En el desenvolupament de l’acció, s’ha fet explícit d’alguna manera aquest marc o ajust normatiu?
—— En són conscients els actors?

7. Valors

—— Quins valors es troben a la base de l’activitat i quins s’hi han expressat, sigui de manera explícita
o implícita (solidaritat, hospitalitat, respecte, etc.)?

8. Comunicació
i llengües

—— En el desenvolupament de l’activitat o l’experiència, hi ha hagut una bona o mala comunicació
(tant verbal com no verbal)?
—— Què ha estat excel·lent des del punt de vista lingüístic?
—— Qui ha facilitat la comunicació?

9. Conflictivitat

—— L’activitat desenvolupada té cap component de prevenció, regulació o resolució de la conflictivitat?
—— Suposa algun avenç en l’extensió d’una cultura cívica del conflicte?
—— Hi ha hagut interlocució (directa o facilitada per tercers)?

10. Participació

—— Quins cercles de participació podem distingir en el desenvolupament d’aquesta/es activitat/s
(segons la teoria dels tres cercles)?7
—— De quina manera ha ajudat la participació en una mateixa activitat de persones i grups culturalment
diferenciats a l’establiment de noves relacions, com també a la superació de prejudicis i estereotips?

11. Identitats

—— La realització d’aquesta activitat contribueix a l’extensió o l’enfortiment d’identitats compartides?
—— En la preparació, l’execució i la valoració de l’acció duta a terme, s’ha expressat d’alguna manera
el respecte a les identitats pròpies de l’altre, les no comunes o compartides?

12. Vida política local

—— S’ha tingut en compte en el disseny de l’activitat la dimensió política de la convivència? En quin sentit?

13. Ciutadans

—— Aquesta iniciativa suposa algun avenç en la consideració dels no nacionals com a ciutadans?
—— Genera d’alguna manera més consciència cívica?

14. Drets

—— Ha estat present l’enfocament de drets en el plantejament i la realització d’aquesta activitat?
—— Quins drets estan implícits en aquest àmbit d’actuació?

15. Deures

—— S’ha apel·lat en algun moment de l’activitat a les responsabilitats de cadascú?
—— La participació en aquesta activitat suposa el compliment, explícit o implícit, d’alguna obligació
o deure (com a veïns, pares i mares d’alumnes, professionals, responsables polítics, etc.)?

6 Adaptació i desenvolupament de l’instrument metodològic generat en el marc del Projecte ICI de l’Obra Social ”la Caixa”.
7 Esquema proposat per Marco Marchioni, partint de la consideració que la participació dels actors mai no ho és per igual o en el mateix grau, sinó
que es pot classificar en, almenys, tres cercles de més a menys implicació. Aquesta ubicació és dinàmica, ja que qui avui és al nucli pot passar en un
altre moment a un cercle més extern de col·laboradors potencials en determinades activitats.
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16. Pertinença

—— S’ha manifestat d’alguna manera el reconeixement de l’altre com a pertanyent a la mateixa comunitat?
—— S’han fet servir les categories de pertinença comuna per referir-se a l’altre (com, per exemple, «veïns»
o «nosaltres», la gent barri) o, per contra, la referència a l’altre sempre és en terme d’immigrant,
nacionalitat, una altra cultura, religiositat, etc.?

17. Institucionalitat

—— La participació dels responsables polítics ha suposat un avenç en la seva legitimació com a tals?
—— S’han expressat demandes cap als representants de les institucions públiques?
—— Quina n’ha estat l’actitud i les respostes?

18. Igualtat

—— Hi ha hagut igualtat d’interlocució entre participants de diferents segments socioculturals
de la comunitat?
—— Com els contextos de desigualtat afecten el desenvolupament d’activitats com la de referència?

19. Respecte
a la diversitat

—— Hi ha hagut respecte mutu?
—— Es tracta d’un respecte passiu o actiu?

20. Interacció positiva

—— S’ha treballat sobre interessos, drets o necessitats comuns?
—— S’ha emfatitzat aquest aspecte?
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ANNEX II.8 Indicadors qualitatius de convivència, coexistència i hostilitat
Taula núm. 1. Indicadors qualitatius de convivència
Dimensió

Indicador/s

1. Relacional

—— Hi ha relacions actives entre les persones que habiten el lloc, amb elements de reciprocitat,
aprenentatge mutu i cooperació.
—— A partir dels interessos compartits (com a veïns, pares d’alumnes, etc.) hi ha vincles més o menys
sòlids entre persones diferenciades etnoculturalment.
—— És habitual l’existència d’espais de barreja o mestissatge (físic, artístic, associatiu, cultural) sense que
això suposi assimilació ni marginació.

2. Normativa

—— Es respecten i s’assumeixen les normes morals i jurídiques, concretament les de les comunitats de
veïns, d’ús dels espais públics i en general les normes cíviques.

3. Axiològica
(valors)

—— Es respecten i s’assumeixen conscientment els valors bàsics o centrals de la comunitat (estem parlant
de les comunitats de veïns, les comunitats de barri, etc.).
—— S’és conscient de l’existència de valors diferenciats en els grups i les comunitats socials, que es
respecten quan no suposen una contradicció amb els drets humans i/o l’ordenament jurídic.
—— Si hi ha conflictes de valors, s’aborden de manera dialogada i pacífica.

4. Participativa

—— Es fomenta activament, i de fet s’aconsegueix, que la població d’origen estranger i/o les minories
ètniques participin en les institucions locals i en la vida comunitària.
—— Es comparteixen els espais públics de manera normalitzada i pacífica, sense competència, tensions,
agressions o segregació de grups etnoculturals en l’espai.

5. Comunicacional

—— Generalment hi ha comunicació intercultural, i acostuma a ser respectuosa i efectiva.
—— Hi ha una política lingüística reeixida d’aprenentatge de la llengua de la societat receptora per als qui
no la coneixen i dominen, com també de respecte i valoració de les altres llengües presents a l’entorn.

6. Conflictual

—— Hi ha mesures específiques per prevenir i evitar els conflictes.
—— Quan succeeixen les tensions i els enfrontaments s’afronten mitjançant procediments pacífics, com la
negociació o la mediació.

7. Actitudinal

—— Institucionalment i socialment, la diversitat del medi local es valora positivament.
—— Hi ha un respecte actiu.
—— La tolerància s’entén i es viu com una acceptació plena del diferent, fins i tot de l’oposat.

8. Identitària

—— Amb independència d’altres identitats i pertinences, hi ha una clara identificació del conjunt dels
marcadors amb la ciutat i/o els seus barris.
—— Es té assumit un cert grau de pertinença local.

9. Política

—— En la mobilització ciutadana local està present el discurs, l’actitud o la voluntat majoritària de
construcció de la convivència.
—— Hi ha acords bàsics entre les diferents formacions polítiques locals per al foment de la convivència i la
cohesió local.

8 Adaptació i desenvolupament de l’instrument metodològic generat en el marc del projecte europeu CIEN.
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Taula núm. 2. Indicadors qualitatius de coexistència
Dimensió

Indicador/s

1. Relacional

—— Les relacions entre les persones amb bagatges culturals diferenciats no són actives,
es viu separadament.
—— Hi ha endogàmia relacional.
—— Escàs coneixement de (i interès per) la cultura de l’altre.
—— Entre els que es perceben com a diferents amb prou feines hi ha vincles interpersonals sòlids;
és a dir, visites, associació compartida, relacions d’amistat, de parella o parentiu.

2. Normativa

—— Es compleixen les normes bàsiques de deferència, veïnatge, etc.,
però en el nivell mínim de no perjudicar-se.

3. Axiològica
(valors)

—— Els valors poden ser divergents, però s’accepta aquesta situació mentre no hi hagi conflicte.

4. Participativa

—— Tot i que hi ha una certa participació de la població d’origen estranger i/o de les minories ètniques
a les institucions locals i en la vida comunitària, la seva participació principal es produeix
en espais propis («ètnics»).
—— Es cohabita als espais públics perquè s’hi coincideix i per imperatiu,
però gairebé no hi ha relació entre ells.

5. Comunicacional

—— La comunicació queda restringida al grup mateix d’identificació, nacional, cultural, ètnic,
religiós o lingüístic.

6. Conflictual

—— Es remet la bona relació a la simple inexistència de conflictes, disputes i problemes.
—— Quan sorgeixen els conflictes no s’aborden, o s’aborden malament.

7. Actitudinal

—— Actitud neutra (ni positiva ni negativa) cap a la diversitat.
—— Hi ha respecte, però més aviat passiu, de deixar fer, amb nul o poc interès per l’altre.
—— La tolerància s’entén i es practica més aviat com aguantar i suportar l’altre.

8. Identitària

—— Predominen la identificació i el sentit de la pertinença amb el grup social i cultural propi.
—— Es manifesta un sentit de pertinença comuna a la ciutat, al barri…

9. Política

—— La participació social s’expressa per separat entre els diferents segments socioculturals de la comunitat.
—— No hi ha acords, però tampoc enfrontaments, entre els grups polítics locals, pel que fa a la immigració
i la diversificació cultural de la comunitat.
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Taula núm. 3. Indicadors qualitatius d’hostilitat
Dimensió

Indicador/s

1. Relacional

—— Alta incidència de la desconfiança, animadversió, evitació, no reconeixement i culpabilització de l’altre
en les relacions socials.
—— L’altre es percep com a amenaça.
—— No hi sol haver vincles interpersonals (potser tret de relacions instrumentals); fins i tot es critica
arribar a tenir-los (generalment des del grup dominant i excloent).
—— Domina la competència sobre la cooperació.
—— Es viu en espais separats, i hi ha zones marginades i ètnicament diferenciades (guetització).
—— Amb freqüència, es dóna un tracte discriminatori, desigual, de mode selectiu: segons
amb qui s’estableixi relació.

2. Normativa

—— Es formulen constants crítiques infundades als altres per no complir les normes.
—— El grup hostil arriba a no complir les normes democràtiques de respecte i de tracte igual.

3. Axiològica
(valors)

—— Constants crítiques infundades als altres per no compartir els valors bàsics.

4. Participativa

—— Es rebutja l’altre i es tracta d’impedir-li que participi en les institucions i en la vida comunitària.
—— Als espais públics hi ha (o es crea amb freqüència) un ambient de tensió i confrontació.

5. Comunicacional

—— Habitualment no hi ha comunicació amb els que es rebutja.
—— Quan n’hi ha, es manifesta el mal to, i no és estrany que s’arribi a la desqualificació i l’insult.

6. Conflictual

—— Es té consciència que hi ha conflictes latents no resolts, i fins i tot es viu amb freqüència en el conflicte
manifest i no ben regulat.
—— No hi ha pau social, ni tan sols pau passiva com a absència d’incidents.

7. Actitudinal

—— Rebuig de la diversitat.
—— No hi ha respecte ni tolerància, ni tan sols en sentit passiu.
—— De l’actitud agressiva es pot passar (i de fet es passa) a l’agressió verbal, fins i tot a la física.

8. Identitària

—— Es posen barreres a la identitat i la pertinença compartides.
—— Per part d’un sector considerable, es parla de manera excloent de la nostra societat, el nostre barri,
la nostra escola, ja que ells o els altres no formen part de l’un ni de les altres.
—— No es pretén incloure la minoria.

9. Política

—— En l’àmbit local, hi ha formacions polítiques o sindicals amb actituds i programes
d’orientació xenòfoba.
—— La societat o comunitat local està dividida i enfrontada (també) per segments d’orientació política.
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ANNEX III
Esquema de l’estudi previ comunitari
i de l’estat inicial de la convivència
Primera part. Anàlisi i contextualització general

1. Característiques úniques i inconfusibles de la comunitat d’intervenció: visió bàsica estructural
1.1 Descripció del territori: urbanística, barri, geografia humana, habitatges, barreres, parcs,
comunicacions
1.2 Història demogràfica de la comunitat i d’esdeveniments rellevants els últims anys
1.3 Anàlisi demogràfica en tres moments: passat recent, present i futur pròxim
1.4 L’economia de la comunitat: empreses, comerç, activitats econòmiques, etc.
1.5 Història sintètica del moviment associatiu i la participació
1.6 Història administrativa i política (dades electorals)
2. Sectors en els quals normalment està organitzada la societat, incloent-hi l’anàlisi dels
recursos existents
2.1 Educatiu
2.2 Sanitari
2.3 Feina i ocupació, atur
2.4 Esport
2.5 Socioassistencial
3. La comunitat des de les quatre grans fases de la vida humana
3.1 Infància
3.2 Joventut
3.3 Adults
3.4 Gent gran
3.5 Perspectiva de gènere
4. Problemes i demandes que requereixen una anàlisi específica
4.1 Habitatge i condicions d’allotjament
4.2 Seguretat ciutadana
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Segona part. Estat de la convivència

5. Convivència, coexistència i hostilitat
5.1 L’existència o no de relacions interculturals i la seva naturalesa
5.2 Normatives, regles del joc i civisme
5.3 Els valors en la vida local: el que es comparteix i el que no es comparteix
5.4 La dimensió participativa
5.5 L’existència o no de comunicació entre grups i persones de col·lectius diferents
5.6 La conflictivitat social latent i manifesta: com s’aborda
5.7 Les actituds cap a la diversitat i la immigració
5.8 La qüestió de les identitats i la seva expressió local
5.9 El marc democràtic de la convivència i l’esfera política local
6. Integració i exclusió social
6.1 Integració/exclusió de les minories
6.2 Les actituds de la majoria: acceptació/rebuig
6.3 Paper de les administracions: plans, programes i dispositius
7. Relacions interculturals en la comunitat
7.1 Igualtat de tracte / discriminació-segregació
7.2 Valoració de la diversitat i actituds de respecte/aversió
7.3 Interacció entre diferents: àmbits i modalitats
8. Ciutadania local
8.1 Reconeixement i exercici de drets i deures locals
8.2 Pertinença, identificació local i veïnatge
8.3 Legitimitat institucional i paper de la societat civil
9. Enfortiment comunitari
9.1 Organització comunitària: bagatge i dèficits
9.2 Participació social i ciutadana: experiències i mancances
9.3 Capacitació comunitària: cabal i necessitats
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ANNEX IV
Qüestionari
Enquesta 2010				

PREGUNTAR P.4 NOMÉS ALS NASCUTS FORA D’ESPANYA,
CODI 2 A P.3

Núm. estudi

Núm. qüestionari

10083

P.4. Quina és la seva nacionalitat?

Espanyola
Marroquina

Territori:

Romanesa
Equatoriana

Data:

Colombiana
Peruana
Pakistanesa

Nom de l’entrevistador:

Bon dia / Bona tarda/nit. Sóc (nom de l’entrevistador/a), de
Metroscopia. Estem fent una enquesta per conèixer l’opinió
dels veïns sobre la vida al barri. Podria contestar les preguntes
d’aquesta enquesta? Li assegurem que és totalment anònima i
que ningú no tindrà accés a les respostes de manera individual.
Li agraïm molt la col·laboració.

Búlgara
Senegalesa
Guineana
Bangladeshiana
Xinesa
Altres (especificar)
No contesta

P.1. Sexe

Home

A TOTS

Dona

P.5. En algunes zones d’Espanya, i també en alguns països, hi ha
determinats grups o sectors de persones que, a més d’identificar-se amb el seu país, se senten també membres d’algun grup
ètnic o cultural determinat, com passa a Espanya en el cas dels
gitanos. És aquest el seu cas?

P.2. Quants anys té?

Sí. De quin grup se sent?

P.3. En quin país ha nascut?
Espanya

Província:
Municipi:
Passar a p.7
Fora d’Espanya

País:
Ciutat/regió:
Passar a p.4

No
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P.6. En quina mesura se sent que pertany als grups següents? LLEGIR ESCALA
Molt

Força

Poc

Gens NS

NC

Se sent de
(territori)
Se sent de
(localitat)
Se sent de
(comunitat
autònoma)
Se sent espanyol
Se sent europeu
Per a no nascuts
a Espanya:
se sent (país
d’origen)

Convivència i cohesió social. Capítol

5

191

P.10. Si pogués elegir lliurement, què triaria? LLEGIR. UNA SOLA
RESPOSTA

Continuaria vivint al mateix barri
Es mudaria a un altre barri d’aquesta localitat
Es mudaria a una altra ciutat o poble d’aquesta
comunitat autònoma
Es mudaria a una altra ciutat o poble d’una altra
regió d’Espanya
Se n’aniria a un altre país
Per als no nascuts a Espanya
Tornaria al seu país
No ho sap
No contesta

P.11. Quin és el seu estat civil?
PREGUNTAR P.7 NOMÉS ALS NASCUTS FORA D’ESPANYA

Solter/a

P.7. Quant de temps fa que és a Espanya?

Casat/ada - parella de fet - vivint en parella

Temps en mesos

Divorciat/ada - separat/ada

Temps en anys

Viudo/a
No contesta

A TOTS
P.8. Quant de temps fa que viu a (ANOMENAR TERRITORI)?

Temps en mesos
Temps en anys

P.9. En línies generals, fins a quin punt es troba a gust a (ANOMENAR TERRITORI)? LLEGIR

Molt a gust
Força a gust

Entrevistador:

S’entén per nucli familiar el grup de persones que conviuen i
comparteixen el mateix habitatge la major part de l’any i que tenen
llaços familiars o molt estrets. La relació de parentiu s’estableix
partint de l’entrevistat. Si comparteix l’habitatge amb altres famílies,
només ha de considerar la seva pròpia família. Si viu sol en una
habitació llogada, el nucli familiar és ell mateix.

P.12. Quantes persones formen el seu nucli familiar, vostè inclòs?
SI L’ENTREVISTAT VIU SOL, ANOTAR 1 I PASSAR A P.14

Regular (no llegir)
Poc a gust

No ho sap

Gens a gust

No contesta

No ho sap
No contesta
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P.13. Quina relació de parentiu té amb les altres persones del seu
nucli familiar? POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE

Parella. Fer p.13.1 i 13.2
Avis (seus i/o de la seva parella)
Pare (seu i/o de la seva parella)
Mare (seva i/o de la seva parella)
Fills (propis i/o de la seva parella) de 16 anys o
menys
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A TOTS
P.14. Està empadronat?

Sí
No
No ho sap
No contesta

Fills (propis i/o de la seva parella) de 17 anys o més
Germans/es (seus i/o de la seva parella)
Altres parents
Altres membres de la llar no parents
No contesta

PREGUNTAR P.14.1 NOMÉS ALS QUE VIUEN AMB EL SEU NUCLI
FAMILIAR
P.14.1. I estan empadronades totes les persones que formen el
seu nucli familiar?

Totes
No totes

PREGUNTAR P.13.1 I P.13.2 NOMÉS ALS QUE VIUEN AMB LA
PARELLA, CODI 1 DE P.13

No ho sap
No contesta

P.13.1. Quina és la nacionalitat de la seva parella?

Espanyola

A TOTS

Marroquina

P.15. Com potser ja sap, a les pròximes eleccions municipals
podran votar immigrants residents de països extracomunitaris,
és a dir, de països que no formen part de la Comunitat Europea,
amb els quals hi ha un conveni. Hi està d’acord o en desacord, amb
el fet que aquests immigrants puguin votar?

Romanesa
Equatoriana
Colombiana
Peruana
Pakistanesa
Búlgara
Senegalesa
Guineana

D’acord
Ni d’acord ni en desacord (no llegir)
En desacord. Passar a p.15.1
No ho sap
No contesta

Bangladeshiana
Xinesa
Altres (especificar)
No contesta

P.13.2. Quants anys té la seva parella?

PREGUNTAR P.15.1 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN «EN DESACORD», CODI 3 A P.15
P.15.1. Per què hi està en desacord?

No ho sap
No contesta
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PREGUNTAR DE P.16 A P.16.6 NOMÉS A PERSONES AMB FILLS

PREGUNTAR P.16.4 NOMÉS ALS QUE CONTESTIN CODIS 1 I 2 A

EN EDAT ESCOLAR, CODI 5 A P.13.1

P.16.3, PER ALS ALTRES PASSAR A P.16.5

P.16. Abans m’ha comentat que té fills de menys de 17 anys residents a Espanya. A quin tipus d’escola van els seus fills? LLEGIR.
POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE

P.16.4. Els companys amb els quals els seus fills se solen relacionar
són de la seva mateixa nacionalitat o d’altres? LLEGIR

Pública

Són només de la seva mateixa nacionalitat

Concertada

La majoria són de la mateixa nacionalitat,
tot i que també n’hi ha d’altres

Privada

Són de diverses nacionalitats

Van a cursos de qualificació professional (PCPI,
Garantia Social, etc.)

No ho sap
No contesta

No estan escolaritzats, no estudien
No ho sap
No contesta

P.16.5. Assisteix a les reunions amb els tutors o els professors dels
seus fills?

Sí
P.16.1. A l’escola a la qual van els seus fills… LLEGIR

Els alumnes d’origen estranger en són més
que els espanyols

No
No ho sap
No contesta

Hi ha tants alumnes d’origen estranger
com espanyols
Els alumnes espanyols en són més que
els d’origen estranger
No ho sap

P.16.6. Té cap tipus de relació amb els pares i/o mares dels companys dels seus fills? LLEGIR

No, cap
Només se saluden
Sí, es relaciona amb algun pare i/o mare

P.16.2. Què li sembla que a l’escola hi hagi alumnes de diferents
cultures i nacionalitats? LLEGIR

Em sembla excel·lent, és enriquidor
Bé, tot i que em sembla que crea problemes
M’és indiferent
M’agradaria que no fos així, però què hi farem
No m’agrada i crec que és perjudicial
No ho sap
No contesta

P.16.3. Els seus fills s’acostumen a relacionar amb els companys
d’escola quan no hi són? LLEGIR ESCALA

Sí, habitualment
Només ocasionalment
No, mai o gairebé mai
No ho sap
No contesta

Sí, tinc una relació estreta i habitual amb alguns
No contesta
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A TOTS
P.17. Com definiria el tipus de relació que té en conjunt amb les
persones de (ANOMENAR TERRITORI)? POSSIBLE RESPOSTA
MÚLTIPLE, MÀXIM DUES RESPOSTES

S’ignoren
Només de vista
Es limiten a saludar-se
De conversa de tant en tant
De cooperació de vegades
D’amistat
Ens convidem a les cases
Acostumem a quedar pel barri
Altres (anotar)
No ho sap
No contesta

P.18. Quines normes o regles li semblen importants per a una
bona convivència a (ANOMENAR TERRITORI)? MÀXIM TRES
RESPOSTES
1.
2.
3.

No ho sap
No contesta

P.19. En general, es compleixen les normes o les regles bàsiques de convivència al seu edifici (O EN CAS D’HABITATGES INDIVIDUALS, ALS
HABITATGES DEL COSTAT), pel que fa a…? LLEGIR ESCALA
Totalment

Evitar sorolls
Evitar males olors
Ocupar adequadament els espais comuns
Mantenir la neteja i treure les escombraries a l’hora
i el lloc adequats
Fer els pagaments de la comunitat
Assistir a les reunions de la comunitat
Tracte educat o amb respecte

A mitges

Gens

NS

NC

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convivència i cohesió social. Capítol

5

P.20. Quina relació té amb…? LLEGIR ESCALA. PREGUNTAR P.20.1 NOMÉS SI CONTESTA «MALES RELACIONS»
P.20.1. De quina nacionalitat són aquestes persones amb les quals té males relacions? LLEGIR OPCIONS
Bona
convivència

Els veïns
del mateix
immoble
o de la casa
del costat

Relacions
indiferents però
bona educació

Cap
tracte

Males
relacions

No va
a aquests llocs
(NO LLEGIR)

NS

NC

De la seva mateixa
nacionalitat
D’una altra nacionalitat
Totes dues
No ho sap
No contesta

Els veïns
del mateix
carrer

De la seva mateixa
nacionalitat
D’una altra nacionalitat
Totes dues
No ho sap
No contesta

Els veïns
del barri

De la seva mateixa
nacionalitat
D’una altra nacionalitat
Totes dues
No ho sap
No contesta

Les persones
amb qui
coincideix
als comerços

De la seva mateixa
nacionalitat
D’una altra nacionalitat
Totes dues
No ho sap
No contesta

Les persones
amb qui
coincideix
en centres
escolars,
culturals,
esportius

De la seva mateixa
nacionalitat

Les persones
amb qui
coincideix
al parc
o jardí
de la zona

De la seva mateixa
nacionalitat

D’una altra nacionalitat
Totes dues
No ho sap
No contesta

D’una altra nacionalitat
Totes dues
No ho sap
No contesta

Les persones
amb qui
coincideix en
associacions

De la seva mateixa
nacionalitat
D’una altra nacionalitat
Totes dues
No ho sap
No contesta

195
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P.21. Hi ha cap persona amb qui pugui compartir confidències i
sentiments, per exemple, els seus problemes quan se sent amoïnat o quan es troba malament físicament?

Sí. Passar a p.21.1
No. Passar a p.22
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P.22.1. Quants dels seus amics més propers són de la seva mateixa nacionalitat? LLEGIR ESCALA
P.22.2. I quants dels seus amics més propers són de la seva mateixa religió? LLEGIR ESCALA
P.22.1 Nacionalitat

Tots
PREGUNTAR P.21.1 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN SÍ, CODI 1

La majoria

DE P.21

Només alguns

És la seva parella
És el seu fill/a
És el seu germà/ana
És un altre familiar (dona)
És un altre familiar (home)
És un amic/ga
És un professional o expert
Una altra (especificar)
No ho sap
No contesta

A TOTS
P.22. On viuen els seus amics més propers? LLEGIR. DUES RESPOSTES COM A MÀXIM

Aquí en aquest barri
En aquesta ciutat/poble
En aquesta comunitat autònoma
En altres regions d’Espanya
(Només immigrants) Al seu país d’origen
En un altre país
No té amistats properes. Passar a p.23
No ho sap
No contesta

196

PREGUNTAR P.22.1 I P.22.2 NOMÉS ALS QUE TENEN AMICS
PROPERS

No contesta. Passar a p.22

P.21.1. Quina relació té amb aquesta persona?

5

Cap
No ho sap
No contesta

P.22.2 Religió

índex

<<pàg. anterior
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A TOTS
P.23. Durant els últims anys, a (ANOMENAR TERRITORI) hi ha hagut un augment de persones procedents de diversos països i cultures.
Com veu que…? LLEGIR ESCALA

Molt bé

Regular
(NO LLEGIR) Malament

Bé

Indiferent
(NO LLEGIR)

Molt
malament

NS

NC

Hi hagi persones amb
vestimentes diferents
Al carrer se sentin
diferents idiomes
Hi hagi oferta
de menjars d’altres
indrets del món
Hi hagi persones
de diferents trets físics
Es practiquin
diferents religions
Hi hagi altres formes
artístiques i culturals

P.24. Una part de la població de (ANOMENAR TERRITORI) procedeix de diferents països. Què li sembla? LLEGIR ESCALA
P.24.1. I com creu que li sembla a la majoria de la gent de (ANOMENAR TERRITORI)? LLEGIR ESCALA

Molt bé

Ni bé ni
malament
(NO LLEGIR)

Bé

Malament

Molt
malament

NS

NC

P.24. A vostè
P.24.1. A la majoria

de la gent

P.25. A l’edifici on viu (O EN CAS D’HABITATGES INDIVIDUALS, ALS HABITATGES DEL COSTAT), hi ha persones d’altres nacionalitats i/o
persones d’una altra ètnia o ètnies / cultura/es? POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE
Sí

No

NS

NC

Altres nacionalitats
Espanyols d’altres ètnies/cultures

P.26. Pel que fa al centre de salut al qual va, està molt, força, poc o gens satisfet amb…? LLEGIR ESCALA
Molt
satisfet

El temps que li acostuma
a dedicar el metge
El tracte que li dóna el metge
El temps d’espera fins
que aconsegueix una cita
El seu centre de salut, en general

Força
satisfet

Poc
satisfet

Gens
satisfet

No hi ha
anat mai
(NO LLEGIR) NS

NC

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>
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P.27. Quan vostè o alguna persona de la seva família ha anat al centre de salut, ha sentit alguna vegada que no l’han tractat bé…? LLEGIR ESCALA

Sempre

De vegades

Ningú de la
seva família
no hi ha anat
(NO LLEGIR)

Mai

NS

NC

Per la seva religió
Per la seva nacionalitat
Pels seus costums culturals
i sanitaris
Per la seva raça
Per la seva manera d’anar vestit
Per l’idioma
Per algun altre motiu

P.28. Els últims 12 mesos, aquí a (ANOMENAR TERRITORI), pot haver afectat la seva salut o la dels seus familiars…? LLEGIR ESCALA
Molt

Força

Poc

Gens

NS

NC

La contaminació produïda pel trànsit
La contaminació produïda per indústries o fàbriques
El pol·len en determinades èpoques de l’any
Les antenes de telefonia mòbil
L’ús de productes químics a la seva llar (insecticides,
dissolvents, vernissos, etc.)
La presència d’animals (escarabats, rates, coloms, gats, gossos,
etc.) o els seus excrements al seu habitatge o zones properes
La contaminació o la mala qualitat de l’aigua
El soroll procedent de l’exterior del seu habitatge

P.29. Els últims 12 mesos, ha acudit, aquí a Espanya, per motius de salut, a un…? LLEGIR ESCALA
Mai

Homeòpata
Osteòpata
Naturista
Acupuntor
Quiropràctic
Curandero/sanador
Herbolari

Una vegada

Més d’una
vegada

NS

NC

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>
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P.30. Va als llocs següents de (ANOMENAR TERRITORI)? LLEGIR ESCALA
Habitualment

De vegades

Gairebé mai

Mai

NS

NC

Supermercats
o hipermercats
de (ANOMENAR
TERRITORI)
Petit comerç
d’espanyols
Petit comerç
d’estrangers
Bars/restaurants
d’espanyols
Bars/restaurants
d’estrangers
Locutori telefònic

P.31. Creu que els comerços d’estrangers a (ANOMENAR TERRITORI) són…? LLEGIR

P.32. Quines d’aquestes activitats acostuma a fer durant el temps
lliure? LLEGIR

Massa

Sí

Suficients, la quantitat adequada
Escassos, n’hi ha pocs

Anar al cinema, al teatre,
a museus o visites culturals

No ho sap

Practicar algun esport

No contesta

Estar-se al carrer, les places
o els parcs
Estar-se a casa

P.31.1 Segons la seva opinió, que a (ANOMENAR TERRITORI) hi
hagi comerços d’estrangers suposa que… LLEGIR
Sí

Han donat un impuls al comerç
del barri
No han tingut efecte
Han enfonsat el comerç
tradicional del barri
Permeten accedir a altres tipus
de productes i serveis
Ofereixen un servei necessari
per a tothom
Són per a estrangers

No

NS

NC

Anar a associacions
o voluntariat
Anar a la biblioteca
o a activitats formatives
Anar a bars, discoteques
o restaurants
Practicar activitats artístiques
Fer excursions al camp
o a parcs naturals
Acudir a un centre religiós

No

NS

NC

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>
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P.33. Habitualment o amb certa freqüència…? LLEGIR
Sí
1.

Llegeix diaris relacionats amb algun col·lectiu immigrant
o grup cultural (per exemple, Latino, etc.)

2.

Llegeix diaris de temàtiques generals (El País, El Mundo, etc.)

3.

Escolta emissores de ràdio o programes de ràdio relacionats
amb algun col·lectiu immigrant o grup cultural

4.

Escolta ràdios de temàtiques generals

5.

Veu cadenes de televisió o programes relacionats amb algun
col·lectiu immigrant o grup cultural (per exemple: Canal
Latino, Al Jazeera, etc.)

6.

Veu televisions de temàtiques generals

7.

Consulta pàgines d’internet relacionades amb l’actualitat
d’algun col·lectiu immigrant o grup cultural

8.

Consulta pàgines d’internet relacionades
amb l’actualitat d’Espanya

No

NS

NC

PREGUNTAR P.33.1 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN SÍ EN QUALSEVOL MITJÀ RELACIONAT AMB ALGUN COL·LECTIU IMMIGRANT,
ÍTEMS 1, 3, 5 i 7 DE P.33
P.33.1. Quins són els motius pels quals llegeix, escolta, veu o accedeix a aquests diaris, programes de ràdio, canals de televisió o pàgines
d’internet relacionats amb algun col·lectiu immigrant o grup cultural? MÀXIM TRES MOTIUS
1.
2.
3.

No ho sap

98

No contesta

99

A TOTS
P.34. Creu que a (ANOMENAR TERRITORI) hi ha…? LLEGIR ESCALA
Sempre

Solidaritat i ajuda entre les persones,
encara que no es coneguin
Regles de cortesia
Respecte a les creences de cada
persona o grup
Tolerància entre persones
de diferent religió
Respecte cap a les persones d’altres
nacionalitats
Tolerància entre persones
de diferents races

Gairebé
sempre

Gairebé mai

Mai

NS

NC

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>
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P.35. Creu que a (ANOMENAR TERRITORI) es té en compte…?
LLEGIR
Sí

No

NS

NC

No molestar els altres
Complir les ordenances municipals
Mantenir hàbits de neteja i higiene
Respectar les normes de trànsit
Utilitzar adequadament els espais
públics (carrers, places, parcs…)
Respectar les creences i la manera
de ser dels altres
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A TOTS
P.37. Actualment és soci o participa en…?
Sí

No

NC

Club esportiu
Sindicat
Associació cultural
Partit polític
Associació de veïns
Associació d’immigrants
Associació del poble gitano
AMPA (associació de mares i pares
d’alumnes)

P.36. Diria que tothom de (ANOMENAR TERRITORI) respecta per
igual aquestes normes de convivència?

ONG

Sí

PREGUNTAR P.37.1 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN SÍ A P.37

Alguns més que altres

P.37.1. Ocupa algun lloc o càrrec en algunes d’aquestes entitats?

No

Sí. A quina? (anotar)

No ho sap
No contesta
No
PREGUNTAR P.36.1 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN CODIS 2 I 3
A P.36
P.36.1. Qui creu que les respecta menys?

No ho sap
No contesta

No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>
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A TOTS
P.38. Quines organitzacions coneix que treballin per millorar la convivència i per resoldre els problemes de (ANOMENAR TERRITORI),
encara que només sigui de nom? NO LLEGIR. POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE
P.38.1. I d’aquestes que li llegiré (LLEGIR LES NO ESMENTADES EN ESPONTANI), quines coneix, encara que només sigui de nom, que treballin per millorar la convivència i per resoldre els problemes de (ANOMENAR TERRITORI)? NO LLEGIR. POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE
P.38

P.38.1

Creu Roja
Càritas
Serveis socials de l’Ajuntament
Serveis socials de la comunitat autònoma
ONG (especificar)
Partits polítics (especificar)
Fundacions d’empreses amb contingut social (especificar)
Associacions culturals (especificar)
Associacions d’immigrants (especificar)
L’entitat o associació que promou el projecte en aquest territori (CODENAF, ANAQUERANDO,
CEAIN, EL PATIO, EL TORRENT, SURT, TOT RAVAL, ACISI, CASAL DELS INFANTS, ELCHE
ACOGE, FEDERICO OZANAM, LA RUECA, FUAM, RIOJA ACOGE, SECRETARIADO
GITANO, CEAR)
Altres (especificar)

Cap
No contesta

P.39. Ha anat alguna vegada, des que viu a (ANOMENAR TERRITORI), a alguna organització per mirar que li solucionin un problema que
hagi tingut? LLEGIR. POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE

Creu Roja
Càritas
Serveis socials de l’Ajuntament
Serveis socials de la comunitat autònoma
ONG (especificar)
Partits polítics (especificar)
Fundacions d’empreses amb contingut social (especificar)
Associacions culturals (especificar)
Associacions d’immigrants (especificar)
L’entitat o associació que promou el projecte en aquest territori (CODENAF, ANAQUERANDO, CEAIN, EL PATIO, EL
TORRENT, SURT, TOT RAVAL, ACISI, CASAL DELS INFANTS, ELCHE ACOGE, FEDERICO OZANAM, LA RUECA,
FUAM, RIOJA ACOGE, SECRETARIADO GITANO, CEAR)
Altres (especificar)
Cap (no llegir)
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>
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PREGUNTAR P.39.1 NOMÉS ALS QUE HAN ACUDIT A ALGUNA ORGANITZACIÓ A P.39
P.39.1. Li van solucionar el problema pel qual hi va anar? LLEGIR ESCALA

Sí, sempre
Sí, però només en part / només de vegades / en uns sí, en altres no
No el van solucionar
No ho sap
No contesta

A TOTS
P.40. Ara li llegiré unes frases sobre (ANOMENAR TERRITORI). Digui’m, sisplau, si està molt, força, poc o gens d’acord amb cadascuna
d’elles. El seu barri…
Molt
d’acord

Força
d’acord

Poc d’acord

Gens
d’acord

NS

NC

És un bon barri per viure-hi
Té massa estrangers
Té conflictes de convivència
És multicultural
És solidari
És tolerant amb les persones d’altres cultures
Té gent de diverses religions
Té una manca de serveis públics
És segur
És hostil

P.41. Segons la seva opinió, que a (ANOMENAR TERRITORI) hi
hagi persones de diferents països és un avantatge o un inconvenient?
P.41.1. I d’altres religions?
P.41.
Diferents
P.41.1. Altres
països
religions

És un avantatge
És un inconvenient
No és ni un avantatge ni un
inconvenient (no llegir)
No hi ha gaires nacionalitats
o religions (no llegir)
No ho sap
No contesta

P.42. Entre els veïns de (ANOMENAR TERRITORI) de diferents
cultures, nacionalitats o religions… LLEGIR

Amb prou feines hi ha relació, però la gent deixa
viure, es respecta, gairebé no hi ha conflicte
Hi ha tensió i fins i tot hostilitat
Hi ha bona relació i si sorgeix algun problema es
resol pacíficament
No ho sap
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>
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P.42.1. Segons la seva opinió, fins a quin punt és important que els immigrants…? LLEGIR ESCALA
Molt

Força

Poc

Gens

NS

NC

Mantinguin els costums de la cultura d’origen
Adoptin els costums de la cultura espanyola

P.43. Vostè professa alguna religió? Quina? UNA SOLA RESPOSTA

PREGUNTAR NOMÉS ALS MUSULMANS
P.43.3. Fins a quin punt diria que a la societat espanyola hi ha recel
respecte de la religió musulmana? I a (ANOMENAR TERRITORI)?
I cap a vostè? LLEGIR ESCALA

Cap (ateu, agnòstic). Passar a p.43.2
Catòlica (no confondre amb altres
denominacions cristianes)

A Espanya

Ortodoxa

Molt

Protestant –evangèlica–, altres denominacions
cristianes

Força

Al territori

Cap a vostè

Poc

Jueva

Gens

Islamisme/musulmana

No ho sap

Budista

No contesta

Hinduista
Altres (especificar)

A TOTS

No contesta

P.44. Vostè o algú del seu nucli familiar han tingut algun problema
amb alguna persona o grup de (ANOMENAR TERRITORI)?
PREGUNTAR NOMÉS ALS QUE PROFESSEN ALGUNA RELIGIÓ

Sí

P.43.1. En quina mesura practica la seva religió? LLEGIR

No

Molt

No ho sap

Força

No contesta

Poc
Gens

PREGUNTAR P.44.1 I SEGÜENTS ALS QUE CONTESTEN SÍ, CODI

No ho sap

1 DE P.44
P.44.1. Quin va ser el motiu del problema? SI N’HI HA HAGUT MÉS
D’UN, SE LI HA DE DEMANAR PEL MÉS IMPORTANT O, SI NO,
PER L’ÚLTIM

No contesta

Per soroll (música, festes, veus, etc.)

PREGUNTAR A TOTS MENYS ALS MUSULMANS
P.43.2. Fins a quin punt diria que a la societat espanyola hi ha recel
respecte de la religió musulmana? I a (ANOMENAR TERRITORI)?
I vostè? LLEGIR ESCALA
A Espanya

Molt
Força

Al territori

Vostè

Per les males olors
Pel mal ús d’un espai comú (escala, etc.)
Per la brutícia o treure les escombraries
Pel tracte donat a vostè o a algú de la seva família
Altres motius (especificar)

Poc
Gens

No ho sap

No ho sap

No contesta

No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>
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P.44.4. El problema es va resoldre?

Sí
No

Insults o agressió verbal

No contesta

Amenaça
Agressió física
Denúncia

PREGUNTAR P.44.5 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN SÍ, CODI 1

Altres (anotar)

DE P.44.4
P.44.5. Com es va resoldre?

Parlant directament

No ho sap

Mitjançant una negociació amb advocats

No contesta

Per mediació de tercers (mediador, etc.)
Als jutjats
Deixant passar el temps
D’una altra manera (especificar)

No ho sap
No contesta

P.44.3. El/la veí/veïna amb qui es va produir el problema és… LLEGIR. POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE
Sí

De la seva mateixa edat
Del seu mateix sexe
De la seva mateixa nacionalitat
Del seu mateix grup ètnic o cultural
De la seva mateixa religió
Del seu mateix nivell socioeconòmic

No

NS

NC

De quin/a?
(ANOTAR)

NS

NC

índex

<<pàg. anterior
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A TOTS

PREGUNTAR P.48.1 i P.48.2 NOMÉS ALS QUE VIUEN AMB

P.45. Alguna vegada a (ANOMENAR TERRITORI) s’ha sentit maltractat o discriminat…? LLEGIR ESCALA

ALTRES PERSONES, CODI 1 DE P.48

Mai

1o2
vegades

3 vegades
o més

NS

P.48.1. Quantes són, en total, aquestes altres persones amb qui
comparteix la casa on viu?

NC

Pel color de la pell
o els seus trets
Per l’origen

No contesta

Pels seus costums
culturals
P.48.2. Són de la seva mateixa nacionalitat? LLEGIR

Per les seves idees
polítiques

Tots

Per l’idioma

La majoria

Per la religió

Alguns
Cap
No ho sap

PREGUNTAR NOMÉS ALS ESTRANGERS

No contesta

P.46. Ha patit pel fet de ser estranger…? LLEGIR
Sí

No

NS

NC

Mal to

A TOTS

Comentaris malintencionats

P.49. La casa on viu és… LLEGIR

Crítiques
Recel/desconfiança

Llogada per vostè o alguna persona
del seu nucli familiar

Menyspreu / falta de respecte

Comprada per vostè o alguna persona
del seu nucli familiar

Amenaces verbals

Cedida per algun familiar o amic

Agressions físiques

Cedida per alguna entitat o institució gratis
o per un lloguer simbòlic

A TOTS

Llogada per vostè però hi viu més d’una
família / individus

P.47. Què proposaria per millorar la convivència a (ANOMENAR
TERRITORI)?

Proporcionada pel seu ocupador o empresa
on treballa
Una habitació llogada
Un alberg o residència

No ho sap
No contesta

Una altra resposta (especificar)
No ho sap
No contesta

P.48. Comparteix la casa en la qual viu amb altres famílies o persones diferents de les que formen el seu nucli familiar?

206

P.49.1. El seu habitatge és de protecció oficial (HPO)?

Sí

Sí

No

No

No contesta

No ho sap
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>
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P.54. Quina és la seva llengua materna?

Pis en edifici de veïns

Espanyol/castellà

Construcció individual

Català/valencià

Altres (especificar)

Èuscar/basc
Gallec

No ho sap
No contesta

Caló/romaní
Anglès
Francès
Àrab

P.51. Quants habitatges hi ha al seu edifici?

Berber/amazic/rifeny
Romanès
Portuguès

No ho sap

Búlgar

No contesta

Xinès
Altres (especificar)
No contesta

P.52. Quina superfície té el seu habitatge?

Metres quadrats:
P.55. Parla cap altre idioma?

No ho sap

Sí

No contesta

No
No contesta

P.53. Quant de temps fa que resideix al seu habitatge actual?
(ANOTAR EN ANYS. SI HI RESIDEIX DES DE FA MENYS D’UN
ANY S’HA D’ANOTAR 1)

No ho sap
No contesta

P.53.1. Els últims cinc anys, en quants habitatges ha viscut?

No ho sap
No contesta
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índex
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PREGUNTAR P.56 I P.56.1 NOMÉS ALS QUE PARLEN UN ALTRE IDIOMA, CODI 1 DE P.55
P.56. Quin/s és/són i quin nivell té? (LLEGIR ESCALA. POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE PER A IDIOMES I ESCALA)
Idioma

Entén

Espanyol/castellà
Català/valencià
Èuscar/basc
Gallec
Caló/romaní
Anglès
Francès
Portuguès
Àrab
Berber/amazic/ rifeny
Romanès
Búlgar
Xinès
Altres (especificar)
No ho sap
No contesta

P.56.1. Quin idioma o idiomes es parlen a casa seva, entre la família, i quins parla vostè al barri? POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE
A casa

Espanyol/castellà
Català/valencià
Èuscar
Gallec
Caló/romaní
Anglès
Francès
Portuguès
Àrab
Berber/amazic/rifeny
Romanès
Búlgar
Xinès
Altres (especificar)
No ho sap
No contesta

Al barri

Parla

Llegeix

Llegeix

NC
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A TOTS

A TOTS

P.57. Quins estudis ha completat? I el seu pare? I la seva mare?

P.59. En quina d’aquestes situacions es troba?

Vostè

El seu
pare

La seva
mare

No sap llegir (analfabet)
Sense estudis, sap llegir
Estudis primaris incomplets
(preescolar)
Ensenyança de primer grau
(EGB 1a etapa, ingrés, etc.).
(Va estudiar fins als 10 anys)
Ensenyança de 2n grau /
1r cicle (EGB 2a etapa, 4t
batxiller, graduat escolar,
auxiliar administratiu, cultura
general, etc.). (Va estudiar fins
als 14 anys)
Ensenyança de 2n grau / 2n
cicle (BUP, COU, FP1, FP2,
PREU, batxiller superior,
accés a la universitat, escola
d’idiomes, etc.)
Ensenyança de 3r grau (esc.
universitàries, enginyeries
tècniques / peritatge, diplomats,
ATS, graduat social, magisteri,
tres anys de carrera, etc.)
Ensenyança de 3r grau
universitari (facultats, esc.
tècniques superiors, llicenciats,
etc., fets tots els cursos)
No ho sap

5

Treballa
Aturat
Busca una primera feina
Mestressa de casa
Estudiant
Jubilat/pensionista
No contesta

PREGUNTAR P.59.1 NOMÉS ALS QUE TREBALLEN, CODI 1 A
P.59
P.59.1. Treballa…? LLEGIR

Per compte propi
Per compte d’altri
Sense contracte
No contesta

PREGUNTAR P.59.2 NOMÉS ALS QUE TREBALLEN PER COMPTE
PROPI O D’ALTRI, CODIS 1 I 2 A P.59.1
P.59.2. Té empleats a càrrec seu?

Sí

Quants? (anotar)

No
CAL ANOTAR DETALLADAMENT L’OCUPACIÓ DE
L’ENTREVISTAT

No contesta

PREGUNTAR P.58 NOMÉS ALS QUE NO SÓN DE NACIONALITAT
ESPANYOLA, CODI 2 DE P.3.1

PREGUNTAR P.59.3 NOMÉS ALS ATURATS, CODI 2 A P.59

P.58. Té…? LLEGIR

P.59.3. Quant de temps fa que és a l’atur?

Permís de residència temporal

Temps en mesos:

Permís de residència i laboral

Temps en anys:

Sense papers

CAL ANOTAR DETALLADAMENT L’ÚLTIMA OCUPACIÓ

Altres situacions (especificar)
No ho sap
No contesta
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Nom de l’entrevistat:

Domicili de l’entrevistat:

1.

Núm. de telèfon:
2.

Durada de l’entrevista:
3.

Nom i signatura de l’entrevistador
No ho sap
No contesta
CONTROL DE CAMP
P.61. Què és el que li agrada menys de viure a (ANOMENAR TERRITORI)? Quins en són els tres problemes principals?
1.

Revisada
Codificada
Superv. telefònica
Superv. personal
Enregistrada

2.

3.

No ho sap
No contesta

P.62. Com creu que estarà (ANOMENAR TERRITORI), en general,
d’aquí a 10 anys? LLEGIR ESCALA

Millor
Igual
Pitjor
No ho sap
No contesta

P.63. ANOTAR SI ÉS D’ÈTNIA GITANA. NO PREGUNTAR

Sí
No

Nul·la

5
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ANNEX V
Mapa de la diversitat cultural del territori
Un mapa de la diversitat és una representació gràfica de la realitat sociocultural d’un territori.
Es construeix a partir d’un seguit de variables, que ofereixen tant informació específica sobre la
presència de col·lectius diferents com sobre les formes d’ocupació i ús de l’espai urbà –residencial, laboral, de serveis, de lleure i temps lliure, de culte, etc.
Per a què serveix?

Aquesta eina ens permet obtenir una fotografia dinàmica de la diversitat que hi ha al territori, de les relacions que s’estableixen entre els diferents grups i de l’estat de sociabilitat general
–convivència, coexistència o hostilitat–, cosa que permet identificar elements de cohesió i de
conflicte intra i intergrupal.
Descripció

En primer lloc definim les variables que es volen observar respecte de la composició de la població diversa: origen, nacionalitat, edats, gènere, llengua, religió, trets culturals, activitat comercial i serveis, associacionisme i participació, etc. Una vegada identificades aquestes variables es
plasmen en el mapa i s’encreuen amb altres variables referides al territori: economia, habitatge, infraestructures… D’aquesta manera s’aconsegueix obtenir una visió dinàmica de la diversitat i de l’estat de sociabilitat que pot orientar el treball d’intervenció comunitària intercultural.
En funció de les variables que es recullin el mapa presentarà diferents «capes» d’informació.
Cada capa és en si mateixa un mapa de la diversitat temàtic, ja que posa l’èmfasi en alguna o
algunes variables específiques.
A continuació, s’ofereix una guia breu sobre nou variables socioculturals que es poden tenir
en compte per fer el mapa de la diversitat d’un territori i l’encreuament amb tres variables més
de caràcter territorial, la qual cosa facilita l’anàlisi de la sociabilitat.
Recomanacions

És convenient revisar al llarg del temps el mapa de la diversitat fet a cada territori, per identificar i valorar els possibles canvis que hagin tingut lloc com a conseqüència del procés comunitari o d’altres factors locals o externs.
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D’altra banda, i tenint en compte que als pròxims dos punts recollirem variables que cal considerar, tant a l’hora d’elaborar el mapa de la diversitat com a l’hora d’analitzar l’estat de la sociabilitat, volem fer un advertiment: no es tracta de tenir informació de totes les variables, sinó
de tenir-les presents al llarg de la vida del procés comunitari, per anar-les plasmant i enriquint
a través de diferents mapes temàtics de la diversitat que es dibuixin.
Tota la informació que es presenta als punts següents ens ajudarà a adequar un mapa sobre el
qual puguem basar una primera anàlisi de la sociabilitat al territori, i que assenyali com són les
relacions entre els veïns, quines situacions conflictives potencials o de fet s’hi produeixen, quines
oportunitats de convivència potencials o de fet hi estan presents, etc.
Variables que cal considerar a l’hora d’elaborar el mapa de la diversitat

Perfil de la població per orígens, perfil migratori i pertinença a minories. Configuració històrica de la diversitat. Aquestes dades ens oferiran un primer panorama de com incideixen les
migracions al territori, si té «tradició» de barri receptor pel fet d’haver experimentat processos migratoris anteriors provinents d’altres zones d’Espanya; com s’ha anat incorporant la població d’origen
estranger al territori: gradualment o abruptament, i quin pes tenen en el conjunt de la població.
a. Evolució històrica dels processos migratoris al territori:
——Migracions internes: èpoques, orígens, situació actual.
——Migracions d’origen estranger: desenvolupament cronològic, rellevància dels diferents
orígens.
b. Presència actual de la població d’origen estranger en el conjunt de la població del territori:
——Percentatge de la població d’origen estranger al territori.
——Nacionalitats més nombroses.
c. Presència de població d’ètnia gitana al territori:
——Evolució històrica al territori d’aquesta població, situació actual.
Perfil d’edat de la població. Aquest perfil permet conèixer l’edat mitjana de la població que
resideix al territori, i també els processos d’envelliment o rejoveniment que s’hi esdevenen.
L’edat és una variable rellevant en l’anàlisi dels processos de sociabilitat: per exemple, moltes vegades ens trobem amb poblacions autòctones envellides juntament amb poblacions
d’altres orígens i més joves, la qual cosa pot suposar diferents formes d’organitzar la vida
diària: diferència d’horaris, necessitats de descans, lleure, etc. També és rellevant perquè
mostra quines intervencions, mesures, recursos i equipaments calen per respondre adequadament a les necessitats de la població.
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——Edat mitjana de la població autòctona / població d’origen estranger.
——Processos d’envelliment/rejoveniment del territori.
Perfil de gènere de la població. Vinculat estretament als ítems anteriors, conèixer el pes
demogràfic que tenen homes i dones al territori, i la seva relació amb l’edat i els orígens, és
rellevant per comprendre els processos socials que s’hi esdevenen i les necessitats que s’hi
poden detectar.
——Percentatge d’homes/dones entre població autòctona.
——Percentatge d’homes/dones entre població d’origen estranger.
——Relació d’aquestes dades amb l’edat mitjana.
——Relació d’aquestes dades amb els orígens: per exemple, si hi ha algun grup molt masculinitzat o feminitzat.
Diversitat religiosa
——Diferents confessions religioses presents al territori.
——Llocs de culte: quins espais ocupen, quina representativitat tenen en l’entorn.
——Manifestacions públiques de religiositat: cicle ritual festiu, celebracions, processions…
——Líders espirituals/religiosos residents al territori.
Diversitat lingüística
——Diferents llengües o dialectes parlats al territori.
——Vinculacions entre llengües/orígens/ètnia.
Diversitat cultural. Tot i que els dos punts anteriors també remeten a la diversitat cultural,
aquí ens referim més a les manifestacions de diferents:
——Costums
——Ritus
——Valors
——Rols
Activitat comercial i de serveis. En aquest punt, s’ha de recollir el mapa comercial i de serveis del barri tenint en compte els punts següents:
——Evolució del teixit comercial i de serveis durant les últimes dècades.
——Tipus de comerç i serveis: petit comerç, galeria comercial, mercat tradicional, centres comercials, hostaleria i restauració, serveis personals –locutoris, perruqueries, immobiliàries, agències immobiliàries, de viatges, etc.
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——Perfil dels que els regenten: comerciant autòcton o d’origen estranger, residents al barri o no,
edat, gènere, antiguitat del comerç…
——Serveis i productes que s’hi comercialitzen: genèrics, especialitzats, adreçats a diferents perfils de població…
——Perfil de clientela: «la de tota la vida», autòctons, estrangers, esporàdics…
——Participació del teixit empresarial i comercial local en la vida veïnal: festes, mobilitzacions,
protestes…
Activitat associativa del territori
——Tipus d’associacionisme.
——Perfil dels associats i associades.
——Serveis que ofereixen al territori.
——Participació dels veïns en l’associacionisme del territori.
Altres diversitats. En aquest punt ens sembla rellevant que s’indiquin altres possibles variables de la diversitat que es coneguin i puguin ser interessants per a l’anàlisi de la sociabilitat al
territori: orientació sexual, discapacitat, subcultures juvenils…
Variables per analitzar l’estat de la sociabilitat a partir de la diversitat

El mapa de la diversitat es pot encreuar amb variables relatives a la desigualtat social que ofereixin un panorama de la relació entre diversitat/desigualtat, per assenyalar les qüestions estructurals clau del territori que incideixin en les seves relacions socials.
Dades econòmiques
a. Nivell de renda del territori.
b. Taxa d’atur:
——Entre població autòctona / d’origen estranger
——Homes/dones
——Edat
c. Presència d’economia submergida:
——Estimació del volum econòmic
——Sectors d’economia submergida
——Perfil dels que es dediquen a economia submergida
d. Dades sobre subsidis, prestacions, ajudes econòmiques…

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convivència i cohesió social. Capítol

5

215

Habitatges
a. Dades sobre reallotjaments, desnonaments...
b. Parc públic d’habitatges al territori.
——Habitatges protegits
——Lloguer públic
Infraestructures
——Equipaments i serveis bàsics: centres escolars, centres de salut, centres de serveis socials,
biblioteques, centres cívics, centres juvenils…
——Estat de conservació del territori: neteja de carrers, zones verdes, parcs, il·luminació, conservació dels equipaments públics…
Com a exemple inicial breu i sintètic que ens aporta una primera fotografia, es reflecteix a continuació un mapa de la diversitat cultural del barri de Las Margaritas (Getafe, Madrid).
Variables: perfil de població, diversitat religiosa, diversitat cultural, activitat associativa i activitat comercial.
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ANNEX VI
Sociograma o mapa social
El sociograma és una representació gràfica de les relacions socials que es produeixen en un
moment determinat entre un conjunt d’actors socials, com ara administracions, associacions o
determinats sectors de la població.
Per a què serveix?

De manera sintètica, el sociograma ens permet identificar les postures dels protagonistes de la
comunitat respecte dels objectius del Projecte ICI. Alhora, ens permet observar com són les relacions que s’estableixen entre els diferents protagonistes, i això ens donarà pautes sobre com
s’hi ha d’intervenir per provocar dinàmiques de relació transformadores.
Descripció

Per construir el mapa de relacions hem de seguir els passos següents:
Primer pas

Primer de tot hem d’identificar tots els actors socials que són rellevants dins del nostre àmbit
d’intervenció i assignar a cadascun un símbol geomètric. Aquesta assignació d’una figura geomètrica per actor ens facilitarà la interpretació final del sociograma. Per exemple:

L’estrella representa l’equip ICI i com se situa a
si mateix en el mapa.

Recursos tècnics i professionals d’altres
entitats, programes o de l’Administració, per
exemple: treballadors/es socials, mediadors/es
interculturals, etc.

Amb un cercle, les organitzacions socials
–associacions, ONG o sindicats, etc.– que
tenen relació amb l’àmbit objecte de la nostra
atenció.

Per últim, el rombe representarà els grups
informals presents al territori –assemblees
ciutadanes, grups de joves, etc.

El triangle representa les administracions
públiques amb capacitat per prendre decisions
polítiques. Exemples: govern, ministeri,
comunitat autònoma, conselleries, consorcis,
comarques, ajuntament, juntes de districte,
policia, etc.
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Segon pas

Una vegada identificats tots els actors socials rellevants els ubicarem en el mapa de relacions,
que consta de dos eixos. L’eix de poder (l’eix x en el mapa) i l’eix d’afinitat (eix y).
L’eix de poder (x) es refereix a la capacitat que té aquest actor social d’incidir i provocar canvis socials i polítics en la comunitat. Com més gran és el poder de l’actor social més amunt se
situa en l’eix x.
L’eix d’afinitat (y) fa referència a la relació d’afinitat-oposició dels actors socials respecte dels
objectius perseguits pel Projecte ICI. Dins d’aquest eix hi ha diferents gradacions, que es corresponen a:
——Actors afins: ens coneixen, ens reconeixen legitimitat, hi ha plantejaments d’acció comuns.
——Actors indiferents: ens coneixen però no hi ha cooperació; la relació no va més enllà de
saber de la nostra existència.
——Actors aliens: no ens coneixen.
——Actors oposats: ens coneixen, però exerceixen resistència, i fins i tot confrontació, cap als
nostres plantejaments.
Segons com sigui el grau d’afinitat, l’actor social l’ubicarem en un punt o un altre al llarg de l’eix y.
En aquest exemple només hi ha sis actors. La realitat de cada territori és molt més complexa,
amb múltiples actors sobre el mapa i amb una atapeïda xarxa de línies que els connecten entre
ells descrivint quin tipus de relacions mantenen.
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Exemple fictici:
Eix X
Poder
Conselleria d’Educació

+

AMPA de l’IES
Miquel Tarradell

Associació de Veïns
del Raval
1

ICI

2

Professora IES
Miquel Tarradell

Marea Verda

Afins

Indiferents

Aliens

Oposats

Eix Y
Afinitat

Una línia contínua gruixuda indica relació
de confiança i col·laboració.

Una línia discontínua fina indica relacions puntuals
o ocasionals.

Una línia contínua fina indica una relació
d’intercanvi d’informació.

Una línia contínua amb una creu indica relació
de conflicte.

Tercer pas

Quan tinguem ubicats tots els actors socials dins del mapa de relacions, establirem de manera
visual la relació que hi ha entre cadascun. Per fer-ho, unirem dins del mapa els diferents símbols, que representen els diversos protagonistes, mitjançant línies que indiquen diferents intensitats en les relacions.
L’absència de relació es manifesta a través de l’absència de línia.
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Quart pas

Per últim, quan s’han traçat totes les línies de relació, ens fixarem en els protagonistes que tenen
relacions habituals de col·laboració. Aquests protagonistes formen conjunts d’acció, fet que permet identificar els protagonistes que actuen conjuntament o tenen un potencial enorme d’actuació conjunta en un futur pròxim.
Recomanacions

Fer sociogrames en diferents moments del procés pot resultar molt útil. Mentre que a l’inici de
la intervenció ens serveix com a diagnòstic previ de les relacions entre els tres protagonistes,
al cap d’un any i mig ens és útil per identificar com estan canviant les relacions i valorar el procés comunitari al territori, com també redefinir les estratègies d’acció si calgués. Al final de la
primera fase de la intervenció el sociograma, que hem utilitzat com a eina d’anàlisi o diagnòstic, ens permetrà avaluar si la intervenció en el procés ens ha permès incidir en les relacions de
cooperació entre els diferents protagonistes del territori.
D’altra banda, treballar l’eina des d’algun espai de relació, sigui tècnic o ciutadà, permetrà que
l’anàlisi del mapa de relacions sigui més enriquidor. Sobretot si es fa des d’espais de cooperació
per fomentar la convivència ciutadana intercultural.
Per últim, podem completar l’anàlisi del mapa de relacions mitjançant preguntes que cal discutir
en el grup, com per exemple: quines necessitats s’estan produint al territori?, quines demandes fan els diferents actors per resoldre les necessitats detectades?, quins són els centres d’interès aglutinants?, etc.
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ANNEX VII
Qüestionari
Enquesta 2012				
Núm. estudi

Núm. qüestionari

12005

P.3.1. Ha nascut en aquesta província?

Sí. Passar a p.4
No. Passar a p.3.2

Territori:

No ho sap. Passar a p.3.2
No contesta. Passar a p.3.2

Data:

P.3.2. A quin país ha nascut?
Nom de l’entrevistador:

Espanya

Bon dia / Bona tarda/nit. Sóc (nom), entrevistador de
Metroscopia. Estem fent una enquesta per conèixer l’opinió
dels veïns sobre la vida al barri. Podria contestar les preguntes
d’aquesta enquesta? Li assegurem que és totalment anònima i
que ningú no tindrà accés a les respostes de manera individual.
Li agraïm molt la col·laboració.

El Marroc
Romania
L’Equador
Colòmbia
Perú
El Pakistan

P.1. Sexe

Bulgària

Home

El Senegal

Dona

Guinea
Bangla Desh

P.2. Quants anys té?

La Xina
Argentina
Bolívia
Les Filipines

P.3. Ha nascut en aquest municipi?

Sí. Passar a p.4
No. Passar a p.3.1
No ho sap. Passar a p.3.1
No contesta. Passar a p.3.1

Hondures
El Sàhara
Un altre (especificar)
No ho sap
No contesta
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PREGUNTAR P.6 NOMÉS ALS NASCUTS FORA D’ESPANYA

P.4. Quina és la seva nacionalitat o nacionalitats? POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE

P.6. Quant de temps fa que és a Espanya?

Espanyola
Marroquina
Romanesa

221

Temps en anys:
00 Menys d’1 any
98 No ho sap
99 No contesta

Equatoriana
Colombiana

A TOTS

Peruana

P.7. Quant de temps fa que viu a (ANOMENAR TERRITORI)?

Temps en anys:
00 Menys d’1 any
98 No ho sap
99 No contesta

Pakistanesa
Búlgara
Senegalesa
Guineana
Bangladeshiana

P.8. En línies generals, fins a quin punt es troba a gust a (ANOMENAR TERRITORI)? LLEGIR

Xinesa
Argentina

Molt a gust

Boliviana

Força a gust

Filipina

Regular (no llegir)

Hondurenya

Poc a gust

Sahariana

Gens a gust

Altres (especificar)

No ho sap

No contesta

No contesta

P.5. En quina mesura se sent que pertany als grups següents?
LLEGIR
Molt Força

Se sent de
(territori)
Se sent del
municipi de
(municipi)
Se sent de
(comunitat
autònoma)

Poc

Gens

NS

NC

P.9. Si pogués elegir lliurement, què triaria? LLEGIR. UNA SOLA
RESPOSTA

Continuaria vivint al mateix barri
Es mudaria a un altre barri d’aquest municipi
Es mudaria a una altra ciutat o poble d’aquesta
comunitat autònoma
Es mudaria a una altra ciutat o poble d’una altra
regió d’Espanya
Se n’aniria a un altre país

Se sent espanyol

Per als no nascuts a Espanya
Tornaria al seu país

Se sent europeu

No ho sap

Per als no
nascuts a
Espanya
Se sent
(patronímic)

No contesta
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A TOTS
P.12. Quantes persones viuen a casa seva, vostè inclòs? SI L’ENTREVISTAT VIU SOL, ANOTAR 01 I PASSAR A P.14

Rebre diners d’un familiar o amic
Anul·lar un viatge de vacances
Comprar habitualment menjar de menys qualitat

No ho sap

Donar diners a un familiar o amic

No contesta

Sortir menys amb els amics
Cap d’aquestes (no llegir)
No ho sap
No contesta

P.13. Viu amb la seva parella?

Sí
No
No té parella

P.11. Segons la seva opinió, diria que la crisi ha influït en la convivència a (ANOMENAR TERRITORI)? LLEGIR

No contesta

Ha millorat
No hi ha influït
Ha empitjorat
No ho sap
No contesta

PREGUNTAR P.13.1 NOMÉS ALS QUE TENEN PARELLA, CODI 1
o 2 DE P.13
P.13.1. De quina nacionalitat és la seva parella?

Espanyola
Marroquina
Romanesa

PREGUNTAR P.11.1 NOMÉS SI CODI 3 A P.11

Equatoriana

P.11.1. En quin sentit creu que la crisi ha empitjorat més la convivència a (ANOMENAR TERRITORI)? LLEGIR. UNA SOLA RESPOSTA

Colombiana

Hi ha més delinqüència
Hi ha més violència
Hi ha més desconfiança
Hi ha més tensions o conflictes
Un altre (especificar)

Peruana
Pakistanesa
Búlgara
Senegalesa
Guineana
Bangladeshiana
Xinesa

No ho sap
No contesta

Argentina
Boliviana
Filipina
Hondurenya
Sahariana
Una altra (especificar)
No ho sap
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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P.17. Quins elements li semblen importants per a una bona convivència a (ANOMENAR TERRITORI)? NO LLEGIR. MÀXIM DUES
RESPOSTES

PER ALS NO NASCUTS A ESPANYA
P.14. Està empadronat?

Sí

Més civisme

No

Més tolerància amb els immigrants

No ho sap

Que tothom sigui honrat

No contesta

Que els immigrants s’adaptin als costums d’aquí
Més seguretat

A TOTS

Més feina

P.15. Creu que a (ANOMENAR TERRITORI) hi ha…? LLEGIR

Més diàleg entre els que viuen al barri

Sí

No

NS

NC

Menys drogues

Solidaritat i ajuda entre
les persones encara que
no es coneguin

Respectar més els altres

Respecte a les creences religioses
de cada persona o grup

Altres (especificar)

Respecte cap a les persones
d’altres nacionalitats

Més diners / millor qualitat de vida

No ho sap
No contesta

P.16. Com definiria el tipus de relació que té en conjunt amb les
persones de (ANOMENAR TERRITORI)? NO LLEGIR. POSSIBLE
RESPOSTA MÚLTIPLE. MÀXIM DUES RESPOSTES

S’ignoren
Només de vista
Es limiten a saludar-se
De conversa de tant en tant
De cooperació de vegades
D’amistat
Es conviden a les cases
Acostumen a quedar pel barri

P.18. En general, es compleixen les normes o les regles bàsiques
de convivència al seu edifici (O, EN CAS D’HABITATGES INDIVIDUALS, ALS DEL COSTAT) pel que fa a...? LLEGIR
Totalment

A mitges

Gens

NS

NC

Evitar sorolls
Mantenir la
neteja
Assistir
a reunions
de la comunitat
Tracte educat
o amb respecte

Altres (especificar)

No ho sap

P.19. Creu que a (ANOMENAR TERRITORI) es té en compte…?
LLEGIR

No contesta

Sí

No molestar els altres
Mantenir hàbits de neteja
i higiene
Utilitzar adequadament els
espais públics

No

NS

NC

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P.20. Diria que tothom de (ANOMENAR TERRITORI) respecta
igual aquestes normes de convivència?

Sí
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A TOTS
P.21. És soci o participa actualment en…?
Sí

No

5

No

NS

Club esportiu

No ho sap

Sindicat

No contesta

Associació cultural
Partit polític

PREGUNTAR P.20.1 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN CODI

Associació de veïns

2 A P.20

Associació d’immigrants

P.20.1. Qui creu que les respecta menys? NO LLEGIR
Alguns

Immigrants
Espanyols
Àrabs/musulmans
/marroquins/pakistanesos

Associació religiosa
Tots

Associació del poble gitano
AMPA (associació de mares
i pares d’alumnes)
ONG

Africans/subsaharians
Llatinoamericans
Romanesos
Gitanos
Turistes
Joves/adolescents
Gent gran

P.22. Coneix l’existència d’algun projecte social-comunitari que
hagi provat de millorar la vida a (ANOMENAR TERRITORI)?

Sí
No
No ho sap
No contesta

Alguns veïns concrets
Altres (especificar)
No ho sap
No contesta

P.22.1. Ha participat en algun projecte de caràcter social i/o comunitari, per atendre un col·lectiu o una necessitat concreta?

Sí
No
No ho sap
No contesta

P.22.2. Coneix (ANOMENAR ASSOCIACIÓ AMB NOM COMPLET
I SIGLES)?

Sí
No
No ho sap
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P.22.3. Quina importància creu que tenen les activitats de (ANOMENAR ASSOCIACIÓ) per a (ANOMENAR TERRITORI)?LLEGIR
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PREGUNTAR P.23.1 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN SÍ EN
QUALSEVOL MITJÀ RELACIONAT AMB ALGUN COL·LECTIU

Molta

IMMIGRANT, CODIS 1, 3, 5 i 7 DE P.23

Força

P.23.1. Quins són els motius pels quals llegeix, escolta, veu o
accedeix a aquests diaris, programes de ràdio, canals de televisió o pàgines d’internet relacionats amb algun col·lectiu immigrant o grup cultural? NO LLEGIR. MÀXIM DUES RESPOSTES

Poca
Cap
En desconeix les activitats

Per mantenir-se informat de l’actualitat del SEU país

No ho sap

Per ampliar el coneixement d’ALTRES cultures

No contesta

Per aprendre altres idiomes
Per diversió o entreteniment
Perquè els entén / estan en el seu idioma

A TOTS

Perquè hi troba punts de vista que no troba en altres
mitjans

P.23. Habitualment o amb una certa freqüència…? LLEGIR
Sí
1.

Llegeix diaris relacionats
amb algun col·lectiu
immigrant o grup cultural

2.

Llegeix diaris
de temàtiques generals

3.

Escolta emissores de ràdio
o programes de ràdio
relacionats amb algun
col·lectiu immigrant
o grup cultural

4.

Escolta ràdios
de temàtiques generals

5.

Veu cadenes de televisió
o programes relacionats
amb algun col·lectiu
immigrant o grup cultural

6.

Veu televisions de
temàtiques generals

7.

Consulta pàgines d’internet
relacionades amb l’actualitat
d’algun col·lectiu immigrant
o grup cultural

8.

Consulta pàgines d’internet
relacionades amb l’actualitat
d’Espanya

No

NS

NC

Altres (especificar)

No ho sap
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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P.24. Quina relació té amb…? LLEGIR
PREGUNTAR P.24.1 NOMÉS SI CONTESTA «MALES RELACIONS»
P.24.1. De quina nacionalitat són aquestes persones amb qui té males relacions? LLEGIR

Bona
convivència

Relacions
indiferents però
bona educació

Cap
tracte

Els veïns
del mateix
immoble
o de la casa
del costat

Males
relacions

No va
a aquests llocs
(NO LLEGIR)

NS

NC

P.24.1

De la seva mateixa
nacionalitat
D’una altra
nacionalitat
Totes dues
No ho sap
No contesta

Els veïns
del barri

De la seva mateixa
nacionalitat
D’una altra
nacionalitat
Totes dues
No ho sap
No contesta

Les persones
amb qui
coincideix
en centres
escolars,
culturals,
esportius

De la seva mateixa
nacionalitat
D’una altra
nacionalitat
Totes dues
No ho sap
No contesta

Les persones
amb qui
coincideix al
parc o jardí
de la zona

De la seva mateixa
nacionalitat
D’una altra
nacionalitat
Totes dues
No ho sap
No contesta

P.25. Ara li llegiré unes frases sobre (ANOMENAR TERRITORI).
Digui’m fins a quin punt està d’acord amb cada una. El seu barri…
LLEGIR
Molt

És un bon barri
per viure-hi
Té conflictes de
convivència
És segur
És hostil

Força

Poc

Gens NS

NC

226

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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P.26. Una part de la població de (ANOMENAR TERRITORI) procedeix de diferents països. Com creu que li sembla a la majoria de la gent
de (ANOMENAR TERRITORI)? LLEGIR
P.26.1. I què li sembla a vostè? LLEGIR

Molt bé

Ni bé ni
malament
(NO LLEGIR)

Bé

Malament

Molt
malament

NS

NC

A la majoria
A vostè

P.26.2. Durant els últims anys, a (ANOMENAR TERRITORI) hi ha hagut un augment de persones procedents de diversos països i cultures.
Com veu que…? LLEGIR
Molt bé

Bé

Regular
(NO LLEGIR)

Malament

Molt
malament

Indiferent
(NO LLEGIR)

NS

NC

Hi hagi persones
amb vestimentes
diferents
Al carrer se sentin
diferents idiomes
Hi hagi oferta de
menjars d’altres
indrets del món
Hi hagi persones
de diferents trets
físics
Es practiquin
diferents religions
Hi hagi
altres formes
artístiques
i culturals

P.27. En general, i pensant en tots els casos possibles, fins a quin punt li sembla acceptable que…? LLEGIR
Molt
acceptable

A l’hora de contractar una persona,
es prefereixi contractar un espanyol
abans que un immigrant
S’exclogui una alumna d’una escola per
portar el vel islàmic
La gent protesti contra l’edificació
d’una mesquita al seu barri
S’expulsi del país els immigrants
instal·lats legalment que cometin
qualsevol delicte

Força
acceptable

Poc
acceptable

Gens
acceptable

NS

NC

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P.28. Segons la seva opinió, els immigrants reben de l’Estat...? LLEGIR

Molt més del que hi aporten
Més del que hi aporten
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P.32. Fins a quin punt està d’acord amb l’opinió que l’atenció a la
sanitat pública s’ha vist afectada negativament per l’augment de
la immigració? LLEGIR

Molt d’acord

Tant com hi aporten

Més aviat d’acord

Menys del que hi aporten

Més aviat en desacord

Molt menys del que hi aporten

Molt en desacord

No ho sap

No ho sap

No contesta

No contesta

P.29. Hi ha cap col·lectiu d’estrangers en particular que li caigui
millor o pel qual tingui més simpatia? NO LLEGIR. MÀXIM DUES
RESPOSTES
P.30. I algun que li caigui pitjor o pel qual tingui menys simpatia?
NO LLEGIR. MÀXIM DUES RESPOSTES
P.29

P.30

P.33. Va als petits comerços de (ANOMENAR TERRITORI) regentats per estrangers? LLEGIR

Habitualment
De vegades

Marroquins

Gairebé mai

Romanesos

Mai

Equatorians

No ho sap

Peruans

No contesta

Colombians
Argentins
Xinesos

P.34. Creu que els comerços d’estrangers a (ANOMENAR TERRITORI) són…? LLEGIR

Anglesos

Massa

Francesos

Suficients, la quantitat adequada

Italians

Escassos, n’hi ha pocs

Altres (especificar)

No ho sap

No ho sap

No contesta

No contesta
P.35. Segons la seva opinió, que a (ANOMENAR TERRITORI) hi
hagi comerços d’estrangers suposa que…? LLEGIR
P.31. A l’edifici on viu (O EN CAS D’HABITATGES INDIVIDUALS,
ALS HABITATGES DEL COSTAT)… LLEGIR

Sí

Tots són espanyols

Han donat un impuls al comerç
del barri

Gairebé tots són espanyols però hi ha algun
estranger

No han tingut efecte

Hi ha tants espanyols com estrangers

Han enfonsat el comerç
tradicional del barri

Gairebé tots són estrangers però hi ha algun
espanyol

Permeten accedir a altres tipus
de productes i serveis

Tots són estrangers
No ho sap

Ofereixen un servei necessari
per a tothom

No contesta

Són només per a estrangers

No

NS

NC

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P.36. Segons la seva opinió, que a (ANOMENAR TERRITORI) hi
hagi persones de diferents països és un avantatge o un inconvenient? NO LLEGIR
P.36.1. I d’altres religions? NO LLEGIR
Diferents
països

Altres
religions
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P.39. Com potser ja sap, a les passades eleccions municipals van
poder votar immigrants residents de països extracomunitaris, és
a dir, de països que no formen part de la Comunitat Europea, amb
els quals hi ha un conveni. Hi està d’acord o en desacord, amb el
fet que aquests immigrants puguin votar? NO LLEGIR

D’acord

És un avantatge

Ni d’acord ni en desacord

És un inconvenient

En desacord. Passar a p.39.1

No és ni un avantatge
ni un inconvenient

No ho sap

No hi ha gaires nacionalitats o
religions

5

No contesta

No ho sap
No contesta

PREGUNTAR P.39.1 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN EN DESACORD, CODI 3 A P.39
P.39.1. Per què hi està en desacord? NO LLEGIR. UNA SOLA RESPOSTA

P.37. Creu que entre els veïns de (ANOMENAR TERRITORI) de
diferents cultures, nacionalitats o religions…? LLEGIR

Amb prou feines hi ha relació, però la gent deixa
viure, es respecta, gairebé no hi ha conflicte

Depèn de quant faci que són aquí
Els espanyols no poden votar en altres països
Buscarien els seus propis interessos

Hi ha tensió i fins i tot hostilitat

Ja tenen massa drets

Hi ha bona relació i si sorgeix algun problema
es resol pacíficament

Només els espanyols haurien de poder votar

No ho sap
No contesta

Se n’haurien d’anar d’Espanya
Altres (especificar)
No ho sap
No contesta

P.38. Sovint, els immigrants que vénen a (ANOMENAR TERRITORI) tenen una cultura, una llengua i uns costums diferents. Respecte d’això, amb quina de les frases següents està més d’acord?
LLEGIR

Tot i que aprenguin la llengua i els costums
d’aquí, és bo que també mantinguin la seva
llengua i els seus costums
Si els immigrants volen quedar-se aquí, han
d’oblidar els seus costums, aprendre l’idioma
i acceptar els costums d’aquest país
No ho sap
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A TOTS
P.40. Té fills? Quants? SI NO TÉ FILLS ANOTAR 00 I PASSAR A P.42 |1 fill/a (mitjana)|
P.40.1. Quants anys té el seu fill o fills?

PREGUNTAR NOMÉS PER ALS FILLS D'ENTRE 6 I 25 ANYS
Edat
dels
fills

P.40.2. Estudia o ha
estudiat a Espanya?

Sí

No

P.40.3. Quin és l’últim
curs acabat? Ensenyar
targeta d’estudis i anotar
codi

NS

P.40.4. Continua
estudiant?

P.40.5. Anirà a la
universitat?
Només als que estan
estudiant batxillerat

P.40.6. Estudiarà
batxillerat/FP?
Només als que estan
estudiant 3r o 4t de
l’ESO

Sí

Sí

Sí

No

NS

No

NS

No

PREGUNTAR NOMÉS SI TÉ FILLS ENTRE 6 I 18 ANYS

A TOTS

P.41. Què li sembla que a l’escola hi hagi alumnes de diferents cultures i nacionalitats? LLEGIR

P.42. Professa alguna religió? Quina? UNA SOLA RESPOSTA

Li sembla excel·lent, és enriquidor

NS

Cap (ateu, agnòstic). Passar a p.43.1

Bé, tot i que li sembla que crea problemes

Catòlica (no confondre amb altres
denominacions cristianes)

Li és indiferent

Ortodoxa

Li agradaria que no fos així,
però què hi farem

Protestant –evangèlica–, altres
denominacions cristianes

No li agrada i creu que és perjudicial

Jueva

No ho sap

Islamisme/musulmana

No contesta

Budista
Hinduista
Altres (especificar)

PREGUNTAR NOMÉS ALS NO NASCUTS A ESPANYA I QUE A

No contesta

MÉS TINGUIN FILLS
P.41.1. Què creu que seria millor per als seus fills? LLEGIR

Adoptar al màxim possible els costums
d’aquest país
Conservar al màxim possible els costums
del seu país d’origen

PREGUNTAR NOMÉS ALS QUE PROFESSEN ALGUNA RELIGIÓ
P.42.1. En quina mesura practica la seva religió? LLEGIR

Molt

Combinar totes dues cultures

Força

No ho sap

Poc

No contesta

Gens
No ho sap
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PREGUNTAR A TOTS MENYS ALS MUSULMANS
P.43.1. Fins a quin punt diria que a la societat espanyola hi ha recel
respecte de la religió musulmana? I a (ANOMENAR TERRITORI)? I vostè? LLEGIR
A Espanya

Al territori

Vostè
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P.45. Al llarg de l’últim any ha tingut algun dels incidents següents
a (ANOMENAR TERRITORI)? LLEGIR. POSSIBLE RESPOSTA
MÚLTIPLE

Discussió
Insults o agressió verbal

Molt

Amenaça

Força

Agressió física

Poc

Denúncia

Gens

No ha tingut cap incident (no llegir).
Passar a p.46

No ho sap

5

Altres (especificar)

No contesta

No ho sap
No contesta
PREGUNTAR NOMÉS ALS MUSULMANS
P.43.2 Fins a quin punt diria que a la societat espanyola hi ha recel
respecte de la religió musulmana? I a (ANOMENAR TERRITORI)?
I cap a vostè? LLEGIR
A Espanya

Al territori

Vostè

Molt

P.45.1. Es va resoldre el problema?

Sí
No

Força

No contesta

Poc
Gens
PREGUNTAR P.45.2 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN SÍ, CODI 1

No ho sap

DE P.45.1

No contesta

P.45.2. Com es va resoldre?

Parlant directament
A TOTS

Amb denúncia o avís a la policia

P.44. Fins a quin punt diria que a la societat espanyola hi ha recel
cap als gitanos? I a (ANOMENAR TERRITORI)? I vostè? LLEGIR

Per mediació de tercers (mediador, etc.)

A Espanya

Al territori

Molt
Força
Poc
Gens
No ho sap
No contesta

P.44.1. Es considera d’ètnia gitana?

Sí
No
No contesta

Vostè

Canvi de domicili
Deixant passar el temps
S’ignoren
D’una altra manera (especificar)
No ho sap
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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P.49. El seu habitatge és de protecció oficial (HPO)?

A TOTS
P.46. Al llarg de l’últim any s’ha sentit maltractat o discriminat a
(ANOMENAR TERRITORI)…? LLEGIR
Mai

1o2
vegades

3 vegades
o més

NS

NC

Sí
No
No ho sap
No contesta

Pel color de la pell
o els seus trets
Per l’origen
Pels seus costums
culturals

P.50. En quin tipus de casa viu?

Pis en edifici de veïns

Per les seves idees
polítiques

Construcció individual

Per l’idioma

Altres (especificar)

Per la religió
No ho sap
No contesta
PREGUNTAR NOMÉS ALS ESTRANGERS
P.47. Ha patit pel fet de ser estranger…? LLEGIR
Sí

No

Mal to
Comentaris malintencionats

NS

NC

P.51. Quant de temps fa que resideix al seu habitatge actual?
(ANOTAR EN ANYS. SI HI RESIDEIX DES DE FA MENYS D’UN
ANY ANOTAR 1)

Recel/desconfiança
Menyspreu / falta de respecte
Amenaces verbals

No ho sap

Agressions físiques

No contesta

A TOTS
P.48. La casa on viu és… LLEGIR

P.51.1. Els últims cinc anys, en quants habitatges ha viscut, incloent-hi l’actual?

Llogada per vostè o alguna persona
del seu nucli familiar
Comprada per vostè o alguna persona
del seu nucli familiar

No ho sap

Cedida per algun familiar, amic, entitat o empresa

No contesta

Una habitació llogada
Una altra resposta (especificar)
No ho sap
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P.52. En parlar de política, les persones s’acostumen a descriure
amb alguna de les expressions següents. Amb quina s’identifica
més o se sent més proper? LLEGIR

Extrema dreta
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NO TENEN DRET A VOT
P.54. En tot cas, per quin partit sent més simpatia o li sembla més
proper a la seva manera de pensar? NO LLEGIR

PP

Centre dreta

PSOE

Centre

IU

Centre esquerra

UPyD

Esquerra

CiU

Extrema esquerra

PNV

Cap (no llegir)

ERC

No contesta

Un altre
Votaria en blanc
No votaria /cap

PP

No ho sap
No contesta

PSOE
IU
UPyD
CiU
PNV
ERC
Un altre
No té dret a vot
Blanc
No tenia edat
No va votar. Passar a p.54
No ho recorda
No contesta

233

PREGUNTAR ALS QUE NO ESMENTEN UN PARTIT CONCRET O

Dreta

P.53. Recorda a quin partit va votar a les eleccions generals del
novembre del 2011? NO LLEGIR

5

P.55. Quina és la seva llengua materna?

Espanyol/castellà
Català/valencià
Èuscar/basc
Gallec
Caló/romaní
Anglès
Francès
Àrab
Berber/amazic/rifeny
Romanès
Portuguès
Búlgar
Xinès
Altres (especificar)
No contesta

P.55.1. Parla cap altre idioma?

Sí
No
No contesta

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PREGUNTAR P.56 I P.56.1 NOMÉS ALS QUE PARLEN UN ALTRE
IDIOMA, CODI 1 DE P.55.1
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A TOTS
P.57. Quins estudis ha completat? I el seu pare? I la seva mare?

P.56. Quin/s és/són? POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE
Vostè

Espanyol/castellà

El seu
pare

La seva
mare

No sap llegir (analfabet)

Català/valencià

Sense estudis, sap llegir

Èuscar/basc

Estudis primaris incomplets
(preescolar)

Gallec
Caló/romaní

Ensenyança de primer grau
(EGB 1a etapa, ingrés, etc.).
(Va estudiar fins als 10 anys)

Anglès
Francès

Ensenyança de 2n grau /
1r cicle (EGB 2a etapa, 4t
batxiller, graduat escolar,
auxiliar administratiu, cultura
general, etc.). (Va estudiar fins
als 14 anys)

Portuguès
Àrab
Berber/amazic/ rifeny
Romanès

Ensenyança de 2n grau / 2n
cicle (BUP, COU, FP1, FP2,
PREU, batxiller superior,
accés a la universitat, escola
d’idiomes, etc.)

Búlgar
Xinès
Altres (especificar)
No ho sap
No contesta

P.56.1. Quin idioma o idiomes es parlen a casa seva, entre la família, i quins parla vostè al barri? POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE

Ensenyança de 3r grau (esc.
universitàries, enginyeries
tècniques / peritatge, diplomats,
ATS, graduat social, magisteri,
tres anys de carrera, etc.)

Espanyol/castellà

Ensenyança de 3r grau
universitari (facultats, esc.
tècniques superiors, llicenciats,
etc., fets tots els cursos)

Català/valencià

No ho sap

Èuscar/basc

No contesta

A casa

Al barri

Gallec
Caló/romaní

PREGUNTAR P.58 NOMÉS ALS QUE NO SÓN DE NACIONALITAT

Anglès

ESPANYOLA, HAN CONTESTAT NO, CODI 1 A P.4

Francès

P.58. Té…? LLEGIR

Portuguès

Permís de residència temporal

Àrab

Permís de residència i laboral

Berber/amazic/ rifeny

Sense papers

Romanès

Altres situacions (especificar)

Búlgar

No ho sap

Xinès

No contesta

Altres (especificar)
No ho sap
No contesta
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P.61. Què és el que li agrada menys de viure a (ANOMENAR TERRITORI)? Quins en són els tres problemes principals? NO LLEGIR.
MÀXIM DUES RESPOSTES

Treballa

La inseguretat

Aturat. Passar a p.59.1

La falta de civisme

Busca una primera feina

La contaminació

Mestressa de casa

La falta d’aparcament

Estudiant

La brutícia

Jubilat/pensionista

Les drogues

No contesta

El botellón
El soroll

PREGUNTAR P.59.1. NOMÉS ALS ATURATS, CODI 2 A P.59
P.59.1. Quant de temps fa que és a l’atur?

Temps en anys:
00 Menys d’1 any
98 No ho sap
99 No contesta

La immigració
La discriminació/xenofòbia
Res, tot està bé (no llegir)
Altres (especificar)
No ho sap
No contesta

A TOTS
P.60. Què és el que li agrada més de viure a (ANOMENAR TERRITORI)? NO LLEGIR. MÀXIM DUES RESPOSTES

Està ben comunicat
Molts serveis
Bones relacions entre els veïns
Hi ha diversitat cultural
Hi té la família i els amics
Zones verdes

P.62. Creu que la convivència a (ANOMENAR TERRITORI) ara és
millor, igual o pitjor que fa 5 anys?

Millor
Igual
Pitjor
No ho sap
No contesta

La tranquil·litat
Li n’agrada tot (no llegir)
No li n’agrada res (no llegir)
Altres (especificar)

P.62.1 I com creu que serà d’aquí a 5 anys? LLEGIR

Millor
Igual

No ho sap

Pitjor

No contesta

No ho sap
No contesta
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P.63. Què proposaria per millorar la convivència a (ANOMENAR
TERRITORI)? NO LLEGIR. MÀXIM DUES RESPOSTES

Que hi hagi més seguretat
Que hi hagi més neteja
Que hi hagi més diàleg
Que hi hagi més tolerància
Que els estrangers s’adaptin més
als costums d’aquí
Que hi hagi menys immigració
Que hi hagi més feina
Que hi hagi més civisme
Que hi hagi més educació
Que es discrimini menys els immigrants
Res, tot està bé
Altres (especificar)
No ho sap
No contesta

P.64. ANOTAR SI ÉS D’ÈTNIA GITANA. NO PREGUNTAR

Sí
No

Nom de l’entrevistat:

Domicili de l’entrevistat:

Núm. de telèfon:

Nom del carrer on s’ha fet l’entrevista:

Durada de l’entrevista:

Nom i signatura de l’entrevistador
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Aquest glossari recull els termes principals utilitzats en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural segons el significat que se’ls hi ha atorgat. No es tracta d’un catàleg cientificotècnic que pretén recollir de manera exhaustiva les diferents interpretacions existents sobre
un mateix concepte, sinó d’explicar, de la manera més senzilla possible, el significat específic i
operatiu atorgat a cada terme des de l’enfocament i la metodologia del Projecte ICI.

A
Acció global ciutadana
Les accions globals ciutadanes tenen caràcter estratègic pel seu potencial per implicar els tres
protagonistes i per donar a conèixer el procés comunitari intercultural a la majoria de la població del territori i impactar en l’imaginari col·lectiu, sigui sensibilitzant sobre alguna temàtica
concreta o contribuint a fomentar el sentiment de pertinença al territori.

Aprenentatge i servei
Aprendre duent a terme un servei a la comunitat. Es tracta d’una proposta educativa en la qual
l’aprenentatge es produeix per mitjà de la realització de serveis a la comunitat de la qual formen
part les persones, per contribuir, així, a la millora d’aquesta realitat social.

Assimilacionisme
Constitueix un model o proposta sociopolítica de gestió de la diversitat en contextos pluriculturals, contrària a la filosofia del Projecte ICI, basada en la uniformització cultural, entesa com
el procés d’adquisició de valors, llengua, cultura i identitat del grup social majoritari per part
dels minoritaris.
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C
Ciutadania
Més enllà del concepte de ciutadania vinculada a la pertinença a una comunitat política,
normalment un Estat nació, i els drets i els deures derivats d’aquesta condició, exclusius dels
nacionals d’aquest Estat, la ciutadania en el Projecte ICI es té en compte sobretot des de la dimensió social i convivencial, de manera que els seus trets definitoris són la participació comunitària, la col·laboració en la consecució de l’interès general i la implicació en la construcció d’una
comunitat local intercultural i inclusiva, independentment de la procedència nacional o la pertinença cultural.

Coexistència
La coexistència és un tipus de situació en què, a diferència de la convivència, amb prou feines
hi ha relació entre persones pertanyents a diferents col·lectius socials i culturals que cohabiten
en un mateix espai i temps. Es coexisteix però no es conviu. Aquesta és la situació social predominant en la majoria dels contextos locals, caracteritzats per un respecte passiu entre persones
i col·lectius, sense interacció positiva entre aquests i sense que s’abordin els conflictes latents
que hi pugui haver.

Cohesió social
Hi ha diferents concepcions de cohesió social, la majoria de les quals emfatitzen el benestar
comú, l’equitat enfront de la desigualtat, la regulació dels conflictes a través de marcs democràtics, la participació de la ciutadania o el respecte a la diversitat sociocultural en els seus plantejaments. El Projecte ICI, des del pla comunitari local, fomenta la cohesió a través dels vincles
socials, la participació dels diferents protagonistes de la comunitat, la regulació positiva de la
conflictivitat i la legitimitat de les institucions.

Col·laboradors
La participació de persones, actors i protagonistes en el marc del Projecte ICI s’articula al voltant de tres cercles que defineixen el grau o nivell de participació que hi tenen: informats, col·
laboradors i implicats. Les persones o actors col·laboradors són els que participen amb caràcter
puntual en accions o activitats del Projecte ICI. Segons la seva disponibilitat al llarg del temps,
podrien passar a estar implicats o simplement informats. La flexibilitat pròpia de la metodologia comunitària intercultural possibilita aquest canvi en el grau de participació.
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Comunitari
És el tipus d’intervenció social promoguda pel Projecte ICI, en què la comunitat no tan sols és
la destinatària de les actuacions sinó protagonista del seu propi procés de desenvolupament
social i convivencial.

Comunitat
Tot i que hi ha concepcions diferents de comunitat que atenen o bé marcs espacials (comunitat local, comunitat regional, comunitat nacional, europea, internacional, etc.), o bé trets compartits per grups humans o col·lectivitats (valors, interessos, costums, llengua, cultura, etc.),
per al Projecte ICI la comunitat sempre serà local (un barri, una zona, un poble o una ciutat) i
estarà integrada per quatre elements estructurals: territori, població, recursos i demandes de
la població.

Conflicte
El conflicte en el Projecte ICI no es concep com una cosa negativa, sinó com una oportunitat
per millorar les situacions de desigualtat, discriminació o exclusió que es puguin estar produint
en una comunitat local. Des d’aquesta perspectiva, els conflictes, fins i tot els latents, s’aborden
de manera creativa i es resolen positivament.

Convivència
La convivència és un tipus de situació social en què les persones, independentment de la seva
pertinença social o cultural, es comuniquen i es relacionen entre si, es respecten mútuament,
comparteixen valors i interessos comuns, col·laboren i interactuen positivament, i prevenen i
resolen creativament els conflictes. La convivència requereix un aprenentatge continu i es tracta d’un procés dinàmic en construcció permanent.

Convivència ciutadana intercultural
El Projecte ICI té com a horitzó –enfocament d’intervenció– la convivència ciutadana intercultural, entesa com un marc que cal construir de relacions i interaccions positives entre ciutadans
i ciutadanes d’una mateixa comunitat local, independentment de la seva situació administrativa
o pertinença social o cultural, en la qual es comparteixen normes, valors i interessos comuns.
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Cultura
Per cultura s’entén el conjunt de pautes de conducta i modes de significació de la realitat –normes, valors, creences, costums, etcètera–, expressats simbòlicament i formant un tot relativament estructurat, que una població comparteix –de manera diferenciada segons sexes, edats
o classes socials– i que es transmet de generació en generació, de manera que és un dispositiu
d’adaptació al medi natural i humà, i per tant una realitat canviant.

Culturalisme
Èmfasi excessiu o unilateral en els factors culturals que incideix negativament a aconseguir
una gestió adequada de la diversitat. D’aquest tipus d’èmfasis diferenciadors fuig la filosofia
del Projecte ICI, que incideix en els valors comuns i els interessos compartits.

D
Demandes
Constitueix un dels elements estructurals de la comunitat, pel fet de tractar-se de les peticions,
explícites o implícites, que hi ha a la població per resoldre problemàtiques o satisfer-ne les necessitats i els interessos. És funció del procés d’intervenció comunitària intercultural identificar-les,
visibilitzar-les, prioritzar-les i donar-hi resposta.

Diagnòstic comunitari intercultural
Es tracta d’un element crucial de la metodologia comunitària intercultural, ja que facilita el trànsit de coneixement compartit de la realitat a la programació comunitària. El diagnòstic permet
prioritzar les demandes de la comunitat local, obtingudes del procés d’investigació participativa, i traduir-les en actuacions concretes que quedaran reflectides en la programació comunitària.

Diferència
En el Projecte ICI s’ha aplicat el principi del dret a la diferència, que comporta el respecte a la
identitat i els drets de cada una de les persones, grups i col·lectius socials i culturals diferenciats.
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Discriminació
La discriminació consisteix a donar un tracte desfavorable a persones o col·lectivitats anàlogues al d’altres persones o col·lectius, per motius de procedència nacional, de gènere, d’edat,
de col·lectiu social o de pertinença a grups ètnics o religiosos. Hi ha dos tipus de discriminació:
directa i indirecta. La primera coincideix essencialment amb la descripció anterior. La segona
es produeix quan una norma, criteri o pràctica aparentment neutrals produeixen un desavantatge específic a unes persones i col·lectius en comparació d’altres.

Discriminació positiva
És el tipus de diferenciació de tracte que s’orienta a corregir condicions socials negatives que
tenen origen en la discriminació cap a un grup o una persona. Aquest és l’únic tipus de discriminació que té cabuda en el Projecte ICI i només quan se’n consideri pertinent l’aplicació.

E
Educació intercultural
Aproximació a l’educació que té en compte la diversitat cultural, que potencia l’intercanvi entre
els diferents subjectes culturals i que garanteix, alhora, el bagatge i els fets culturals propis, per
potenciar els elements comuns i no les diferències. Es desenvolupa des d’una perspectiva global que implica totes les parts implicades: escola, estudiants, famílies i entorn.

Equip comunitari
Constitueix un element fonamental de la metodologia comunitària intercultural, i actua com
a recurs, propi del procés, que dinamitza les relacions col·laboratives entre els tres protagonistes i facilita avançar en les diferents fases del Projecte (coneixement compartit, diagnòstic, programació, etc.). En un primer moment l’equip comunitari ha estat constituït, necessàriament,
pels equips d’intervenció del Projecte ICI, mentre que a mesura que avançava el procés comunitari intercultural s’hi han anat incorporant professionals pertanyents a altres recursos públics
i privats del territori.
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Escola oberta d’estiu
Constitueix un element accelerador del procés comunitari pel potencial que té d’articular relacions col·laboratives entre protagonistes i per la visibilització del procés comunitari al territori
gràcies a la satisfacció d’una necessitat important de la ciutadania, ja que cobreix una part del
temps de lleure de nens i adolescents durant les vacances d’estiu –tot i que no tan sols això– per
mitjà d’accions ludicoformatives.

Espais de relació
Constitueixen els espais en els quals es va articulant la participació dels protagonistes de la
comunitat local i l’estructura organitzativa de la qual es va dotant el procés comunitari intercultural. A causa dels diferents papers dels protagonistes dins del procés, hi ha tres tipus d’espais diferents segons el protagonista que l’integra: espai tècnic de relació, espai de relació institucional i espai de relació ciutadana.

Estranger
Ciutadà o ciutadana que no disposa de la nacionalitat de l’Estat on està vivint, i que per tant
queda subjecte a lleis específiques que regulen la seva estada al país i que estableixen els drets
civils, polítics o socials als quals té accés.

Etnicitat
L’etnicitat és la identificació social que es produeix sobre un grup humà a partir de les característiques que suposadament comparteixen de tipus cultural, físic, lingüístic, etc. Moltes vegades
tendeix a confondre’s l’ètnia amb la raça, és a dir, atributs socioculturals amb atributs genètics.
Mentre que l’ètnia té reconeixement científic i sociopolític, la raça manca de validesa científica,
ja que, d’una banda, la delimitació del grup racial depèn de quants i de quins criteris de classificació es tinguin en compte –forma del crani, ulls, cabells, etc.– i, de l’altra, els trets heretats
genèticament ni determinen ni expliquen els trets socioculturals. Més enllà de la «raça física»,
és rellevant la «raça sociopolítica», és a dir, les representacions i els discursos sobre el fet racial.

Etnocentrisme
Actitud per la qual es jutja o es valora les altres cultures des de la perspectiva de la pròpia, pel fet
de considerar els costums, els valors, les creences, etc., del propi grup les millors, les normals,
les correctes i fins i tot les superiors.
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Exclusió social
Procés pel qual una persona o un grup social no es pot desenvolupar en plenitud com a membre integrant i de ple dret a la societat, fet que suposa una pèrdua de drets i deures, i que es
caracteritza per una falta d’accés als recursos que aquest subjecte o grup necessiten per sentir-se part de la societat.

F
Fites
Són accions, actuacions o èxits concrets que adquireixen una transcendència estratègica i simbòlica per visibilitzar salts qualitatius en el procés comunitari intercultural. Alguns exemples
d’aquest tipus d’accions bé podrien ser: la celebració de la primera trobada comunitària, la primera reunió de l’espai tècnic de relació o la presentació de la monografia comunitària, entre altres.

G
Grup ètnic
El grup ètnic es caracteritza per posseir uns trets culturals, físics, lingüístics o religiosos assumits pels seus membres o atribuïts per altres, i que forma part de societats més àmplies en les
quals es relaciona amb altres grups ètnics, majoritaris o minoritaris, integrants d’aquesta.

Gueto
És la concentració de població pertanyent a un grup o grups socials o ètnics en determinats
espais urbans que acostumen a ser àrees segregades del conjunt de la ciutat, i que normalment
són percebudes negativament per la resta de la població. El terme gueto s’associa a connotacions
negatives –pobresa, mals habitatges, inseguretat, etc.– i se sol deure a processos combinats de
discriminació, exclusió social i segregació espacial.
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H
Hostilitat
A diferència de la convivència i la coexistència, l’hostilitat és una situació social en què les relacions entre persones pertanyents a grups socials i culturals diferenciats estan carregades de desconfiança, recel, evitació i rebuig, i hi està present el conflicte no regulat i manifestacions clares
d’agressió verbal i fins i tot violència física i simbòlica.

I
Identitat
Forma en què les persones i els grups humans es perceben i es defineixen a si mateixos. La identitat té un component d’autoconcepció, com també d’atribució i fins i tot de reconeixement per
part d’altres grups o de la societat.

Igualtat
Principi democràtic que reconeix a tots els ciutadans igualtat de drets i deures i postula la
igualtat de tracte davant la llei. Perquè aquest principi bàsic pugui ser una realitat, de vegades
necessita polítiques que promoguin la igualtat d’oportunitats, i superar els obstacles socials,
econòmics i culturals que afecten les persones i els col·lectius més desafavorits. Aquest principi orienta les actuacions pròpies de la intervenció comunitària intercultural.

Impactes
Els impactes es refereixen als efectes i els canvis que la intervenció comunitària intercultural ha
provocat sobre el context social. Els impactes s’han de mesurar en el mitjà i llarg termini amb
relació a les finalitats del Projecte ICI: la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural.
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Implicats
La participació de persones, actors i protagonistes en el marc del Projecte ICI s’articula al voltant de tres cercles que defineixen el grau o nivell de participació que hi tenen: informats, col·
laboradors i implicats. Les persones o actors implicats són els que participen amb continuïtat
en accions, activitats o espais de relació del Projecte ICI. Segons la seva disponibilitat al llarg
del temps, podrien passar a estar col·laborant o simplement informats. La flexibilitat pròpia
de la metodologia comunitària intercultural possibilita aquest canvi en el grau de participació.

Inclusió
És el procés que, identificant les diferències socioculturals de persones i col·lectius i les seves
necessitats específiques, promou les polítiques i els canvis socials necessaris perquè estiguin
presents i s’incorporin en igualtat de condicions a la societat. Des d’aquesta perspectiva, en els
processos comunitaris interculturals estaríem parlant de comunitats locals inclusives: a) quan
es produeix un increment d’interaccions positives entre col·lectius i una revaloració dins de la
comunitat dels més desafavorits; b) quan s’estan produint processos d’adaptació mútua entre
col·lectius i canvis normatius i institucionals que reconeixen aquesta situació, i c) quan s’està
millorant la imatge compartida de la comunitat.

Indicadors
Els indicadors del Projecte ICI possibiliten fer un seguiment i una avaluació permanent dels
avenços dels processos comunitaris interculturals a cada territori i des del punt de vista global,
i per fer-ho es val dels de tipus qualitatiu, que permeten identificar les diferents situacions que
travessen els territoris, i dels de tipus quantitatiu, que possibiliten mesurar la consecució dels
objectius a través dels resultats i els impactes. Tots dos tipus, en funció de què busquin identificar o mesurar, quedaran classificats segons: 1) indicadors de partida, 2) indicadors de procés,
3) indicadors de resultats i 4) indicadors d’impacte.

Informació comunitària
Constitueix un dels elements fonamentals de la metodologia comunitària intercultural: per mitjà
d’aquesta s’informa el conjunt de la comunitat local dels avenços en el procés i de les iniciatives i els espais de participació que hi ha. D’aquesta manera, es contribueix a fer públic el procés i a motivar les persones i els actors a col·laborar-hi o a implicar-s’hi. La informació comunitària es pot fer a través de diferents mitjans: fulls informatius, cartells, fullets, webs, xarxes
socials, blogs, etc.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convivència i cohesió social. Capítol

7

254

Informats
La participació de persones, actors i protagonistes en el marc del Projecte ICI s’articula al voltant de tres cercles que defineixen el grau o nivell de participació que hi tenen: informats, col·
laboradors i implicats. Les persones o actors informats són els que no participen en accions o
activitats o espais de relació del Projecte ICI, sigui perquè no poden o perquè no volen, però a
qui sempre es mantindrà informats dels avenços del procés. Segons la seva disponibilitat al llarg
del temps, podrien passar a estar col·laborant o implicats.

Integració
Hi ha nombroses concepcions d’integració, però des de la perspectiva de la intervenció comunitària intercultural es tracta del procés d’adaptació mútua entre grups socioculturals diferenciats, en què les minories s’incorporen a la societat en igualtat de condicions, drets, obligacions i oportunitats, sense que això suposi perdre els seus trets identitaris o culturals, mentre
la majoria accepta i incorpora els canvis normatius, institucionals i ideològics necessaris perquè això sigui possible.

Interculturalitat
Enfront del plantejament multicultural que reconeixia la diversitat sociocultural a través del dret
a la diferència, però sense que es produïssin situacions reals d’interrelació entre els diferents col·
lectius, la interculturalitat és un plantejament sociopolític que pretén superar aquesta situació,
per promoure un nou context social en què l’èmfasi en el que és comú, més que en el que diferencia, i la interacció positiva i la col·laboració entre col·lectius socioculturals siguin la norma.

L
Línia d’actuació global
És la columna vertebral dels processos comunitaris interculturals, i és la línia d’actuació que ha
definit l’enfocament i la metodologia del conjunt del Projecte ICI, establint els principis orientatius i els elements processuals, organitzatius i tècnics necessaris per al seu desenvolupament.
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Línies d’actuació específiques
Els processos comunitaris interculturals han desenvolupat tres línies d’actuació específiques
–salut, educació i relacions ciutadanes–, que, articulant-se amb la línia d’actuació global, han
nodrit i potenciat el conjunt del procés. Els àmbits de la salut i de l’educació, per la seva dimensió de drets socials comuns al conjunt de la comunitat i en els quals estan implicats diferents
administracions, recursos i actors, són espais estratègics per establir relacions col·laboratives
entre protagonistes i per fer confluir interessos comuns de col·lectius i actors. En canvi, les relacions ciutadanes han estat clau per implicar la ciutadania en el procés i afavorir interaccions
positives entre persones pertanyents a col·lectius socioculturals diferenciats.

M
Mediació intercultural
La mediació intercultural va sorgir com una modalitat de mediació en contextos de significativa multiculturalitat que s’ha aplicat a diferents àmbits: educatiu, sanitari, jurídic, social, etc.
En el Projecte ICI s’ha aplicat la seva dimensió més comunitària, i ha aportat l’enfocament cohesionador del conjunt de la intervenció pel que fa a les finalitats que es volien aconseguir i als
mètodes interculturals específics que han nodrit la metodologia comunitària i han possibilitat
la regulació creativa dels conflictes.

Metodologia comunitària
Es tracta del conjunt de mètodes que garanteixen la coherència entre l’enfocament que inspira
al Projecte ICI i la pràctica concreta de la intervenció a les comunitats locals. Està composta per
un seguit de mètodes, instruments, tècniques i accions orientats a promoure el protagonisme
de les comunitats locals en el seu propi procés de desenvolupament social i de construcció de
convivència ciutadana intercultural.

Minoria ètnica
Tota minoria ètnica és un grup ètnic, però no tot grup ètnic constitueix una minoria ètnica.
Aquesta acostuma a estar caracteritzada per una situació de subordinació, marginació o subalternitat respecte dels grups majoritaris de la societat.
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Monografia comunitària
És un instrument fonamental de la metodologia comunitària que té la finalitat fonamental de
permetre una anàlisi i una comprensió global de la comunitat d’intervenció, com també un coneixement compartit, que fa possible establir un diagnòstic i una planificació orientada a millorar
el que hi ha i a connectar les diferents iniciatives amb el procés global comunitari i intercultural.

O
Objectius
Són les fites o els èxits que vol aconseguir el Projecte ICI o alguna de les seves línies d’acció. Són,
per tant, d’una doble naturalesa: generals i específics. Els objectius generals del Projecte ICI són
dos, que es poden sintetitzar a generar processos locals de promoció de la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural, i validar i transferir una pràctica innovadora i sostenible d’intervenció social.

Organització comunitària
L’organització comunitària és el procés pel qual la comunitat local es va dotant d’espais de participació dels seus tres protagonistes, els espais de relació, i adequant-los per desenvolupar la
programació comunitària de la manera més eficaç possible.

P
Participació
La participació constitueix un element essencial i transversal a tota la intervenció comunitària
intercultural, de manera que és un mitjà i, alhora, una finalitat. Sense la participació dels tres
protagonistes i de la ciutadania no hi ha procés comunitari intercultural. S’ha abordat des de
dimensions diferents: com a exercici de ciutadania i democràcia participativa i com a element
de la cohesió social i la convivència, entre altres.
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Pertinença
S’acostuma a considerar la pertinença com l’autoassignació i la identificació d’una persona cap
a un col·lectiu. Des de la perspectiva del Projecte ICI, s’ha promogut el sentiment de pertinença de persones i col·lectius amb la seva comunitat local, pas necessari per afavorir la cohesió i
la convivència.

Prejudici/s
És una presumpció prèvia sobre una persona o grup basada en el coneixement parcial, esbiaixat, indirecte o incomplet.

Productes
Els productes són resultats que es materialitzen en algun tipus de material necessari per visibilitzar el procés i avançar-hi. Alguns exemples en són la monografia, la programació comunitària, la publicació d’una guia o l’edició d’un vídeo, entre altres.

Programació comunitària
Es tracta d’un dels elements metodològics clau perquè el procés comunitari intercultural avanci. Marca un salt qualitatiu en les relacions col·laboratives entre protagonistes pel fet de programar conjuntament un seguit d’accions i actuacions amb les quals es vol donar resposta a les
prioritats fixades en el diagnòstic comunitari.

Protagonistes
Els processos comunitaris s’enquadren dins del context social, polític i institucional de les comunitats locals, i els seus protagonistes són els representants de les administracions triats democràticament; els professionals pertanyents als recursos tècnics, públics i privats, que intervenen
al territori, i els ciutadans i les ciutadanes que resideixen en aquest territori.

Públic
En els processos comunitaris interculturals l’adjectiu públic té dos sentits fonamentals: d’una
banda, que el procés comunitari és públic, és a dir, obert a totes les persones que hi vulguin participar; de l’altra, que cal informar la comunitat de tots els avenços i permetre l’accés a la documentació i el coneixement que està generant el procés.
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R
Racisme
Discriminació activa de persones o grups per motius relacionats amb l’origen o les característiques ètniques o culturals. El racisme, juntament amb altres tipus de discriminacions, és combatut des dels plantejaments del Projecte ICI.

Recursos
Els recursos constitueixen un dels elements estructurals de la comunitat, de manera que els
recursos tecnicoprofessionals, públics i privats, són essencials tant en l’atenció de les necessitats específiques de persones i col·lectius com en la resolució de les demandes locals des d’una
perspectiva integral i comunitària.

Relacions col·laboratives
Constitueixen l’essència del procés comunitari intercultural; sense relacions col·laboratives entre
els tres protagonistes de la comunitat no es pot parlar de l’emergència, l’existència i la consolidació del procés. La metodologia del Projecte ICI està encaminada a provocar aquest tipus de relacions, de caràcter «improbable» per la seva pràctica excepcionalitat en el context sociopolític local.

Resultats
Els resultats del Projecte ICI són els efectes o les conseqüències concretes del conjunt d’activitats dutes a terme dins de les línies estratègiques d’actuació. Poden anar des del nombre de
participants en determinades activitats fins a la realització del diagnòstic comunitari com un
resultat en si.

S
Segregació
Pràctica institucional o social consistent en la separació i l’aïllament de persones o col·lectius socioculturals diferenciats, sigui físicament o espacialment o en determinats àmbits de
la vida pública.
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T
Territori
Constitueix un dels elements estructurals de la comunitat. Es tracta de l’àmbit geogràfic i espacial de la intervenció comunitària intercultural, delimitat per la seva dimensió politicoadministrativa: municipi o part d’un municipi –zona, barri, districte, etc.

Trobada comunitària
La trobada comunitària constitueix un espai de trobada simbòlica entre els tres protagonistes
de la comunitat local, en què es comparteix i es posa en comú la feina feta per cadascun d’ells
en el marc del procés comunitari intercultural.

U
Unitat
Principi d’unitat en la diversitat: implica el reconeixement ple i la cerca constant d’igualtat real
i efectiva de drets, responsabilitats i oportunitats, com a valors i finalitats compartits entre els
diferents col·lectius socioculturals diferenciats.

