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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.
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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 metodologia, i aporta els elements
metodològics, procedimentals i operatius que han permès posar en pràctica l’enfocament d’intervenció i donar coherència als mitjans utilitzats.
Mentre que la resta dels volums, per orientar-ne la consulta, s’han centrat en:
——La convivència i la cohesió social: aporta l’enfocament d’intervenció i els elements teòrics
que ajuden a interpretar adequadament les finalitats perseguides i els resultats i els impactes esperats.
——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.
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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
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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.

Quin és el paper de la metodologia
en el Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural?
La metodologia és el conjunt d’elements tecnicocientífics que permet la concreció en una realitat determinada de les finalitats i els principis que hi ha a la base d’una teoria o un plantejament
teòric. En el nostre cas, tractant-se d’una intervenció social, la metodologia és la que permet
que l’enfocament conceptual, els principis i els plantejaments teòrics de la intervenció comunitària intercultural –basats en els ideals i les categories de convivència, ciutadania i interculturalitat– es puguin aplicar correctament a la nostra realitat i es puguin transformar en praxi real
del canvi d’aquesta realitat.
Atès que les realitats humanes són complexes i diverses, és evident que la metodologia i la seva
articulació tècnica –elements operatius i instruments– han de ser, d’una banda, prou uniformes i
invariables –en coherència amb l’enfocament conceptual, els principis, les finalitats i els plantejaments teòrics de la intervenció (en el nostre cas, del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural)–, i, d’altra banda, flexibles, per adequar-se a aquesta complexitat i diversitat. També l’aplicació de la metodologia depèn del context existent que la pugui afavorir, complicar o obstaculitzar.
Sempre que parlem de metodologia convé recordar que parlem de tres coses alhora: plantejaments teòrics –per què i per a què fem les coses–, desenvolupament tècnic –com fem les coses–
i, per últim, aplicació operativa –amb quins instruments ho fem–. També hem d’assegurar una
gran coherència entre aquests tres elements. No podem afirmar que volem comptar amb la participació i després actuar tècnicament sense tenir-la en compte, o adoptar mesures i prendre
decisions sense la participació de les persones –organitzacions, grups, etc.– implicades.
L’enfocament conceptual, les finalitats i els principis previstos en la intervenció comunitària
intercultural del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI), com també
l’aplicació operativa, estan recollits i desenvolupats al volum 1 d’aquesta col·lecció, per això ens
centrarem exclusivament en la metodologia que el Projecte ICI ha aplicat durant la primera etapa
de la seva existència (2010-2013).
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Quina ha estat la hipòtesi de partida per
dissenyar la metodologia del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural?
La hipòtesi de partida del Projecte ICI ha estat la d’impulsar una intervenció preventiva i promocional en l’àmbit local, que afavorís la integració de totes les persones, que contribuís a la
cohesió social i, en definitiva, que capacités el conjunt dels actors locals per afrontar les problemàtiques i els reptes de la convivència ciutadana intercultural. Entre aquests, la necessitat
d’afrontar comunitàriament les conseqüències socials de la crisi econòmica.
El Projecte ICI s’havia de dur a terme d’acord amb un model o hipòtesi d’actuació únic, que permetés compartir una estratègia metodològica comuna per a tots els territoris d’actuació i, en
concret, per als equips d’intervenció comunitària intercultural (equips ICI) i que es basés en:
——Experiències d’intervenció reeixides en matèria d’inclusió social, que s’havien de completar
o desenvolupar a partir de la pràctica als diferents territoris i de la reflexió conjunta, amb
l’objectiu de culminar amb una proposta validada que en permetés l’aplicació en altres contextos o altres experiències.
——La combinació i les sinergies entre dues estratègies metodològiques, ja experimentades i
interdependents, com ara la intervenció comunitària i la mediació intercultural. No es tracta d’una suma mecànica de dos instruments sinó d’una única estratègia d’intervenció en,
amb, des de i per a la comunitat, en contextos multiculturals i amb processos intensos de
diversificació sociocultural.

El desplegament d’accions que s’havien de fer en el Projecte ICI, per tant, partien de la intervenció comunitària i de la mediació intercultural com un sol plantejament, retroalimentant-se,
incorporant elements quantitatius i qualitatius, objectius i subjectius, integrant de manera dialèctica la gestió de la diversitat cultural, la mediació, la investigació social, l’acció comunitària i
la participació social. Això constituïa, d’entrada, una aportació important al camp de la intervenció i de les polítiques socials en general.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

1

27

13
.

La trobada entre intervenció comunitària
i mediació intercultural
1.3.1 Antecedents
La intervenció comunitària s’ha caracteritzat fonamentalment en el vessant de desenvolupament comunitari i s’ha produït històricament en contextos socials caracteritzats per la
marginació o per situacions de subdesenvolupament i pobresa. És a dir: una intervenció «no
normal» i «no per a tothom»; només, a la pràctica i concretament, per a zones desafavorides
o molt necessitades. Si bé es disposa de precedents rellevants de les dècades dels anys quaranta i cinquanta del segle xx, aquest caràcter de la intervenció procedeix del document de
l’ONU,1 dels anys seixanta, en el qual es donava vida al concepte i la praxi del desenvolupament comunitari, com una aportació de la cooperació internacional. El document, tot i que
assumeix la població destinatària com a actor i com a part del procés de millora, el que planteja és una intervenció externa amb finalitats i objectius predefinits. Malgrat això, aquest plantejament té una importància fonamental, ja que identifica, per primera vegada, els actors del
procés en les autoritats locals –en aquest cas, els governs dels estats en els quals intervé–,
l’aportació de recursos no tan sols econòmics, sinó tecnicocientífics i, com s’ha dit, la població destinatària i participant.
Aquesta visió de la intervenció comunitària es va estendre ràpidament, sobretot a les zones i als
països amb grans desequilibris socials i econòmics. Es tractava de països molt sovint amb governs
antidemocràtics i dictatorials –en particular a l’Amèrica Llatina dels anys seixanta, setanta i vuitanta–, per la qual cosa el desenvolupament comunitari va derivar ràpidament en un mètode i
en una lluita per al canvi, centrada en el protagonisme exclusiu de la població, com a alternativa a règims opressors. En síntesi, el desenvolupament comunitari com a element de la «revolució». Aquesta visió del desenvolupament comunitari –identificat ja amb la intervenció en comunitats marginals o caracteritzades per una pobresa extrema– es va introduir i desenvolupar a
Europa –i sobretot a Espanya per mitjà de l’animació sociocultural– sense un discurs crític com
1 Social Progress through Community Development.
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a filtre i per compassar els seus plantejaments a situacions i realitats que, tot i que eren millorables, tenien i tenen poc a veure amb aquella realitat llatinoamericana del passat.
És per això que el Projecte ICI es defineix com a projecte d’intervenció comunitària i no com un
projecte de desenvolupament comunitari.
Cal esmentar, no obstant això, que el desenvolupament comunitari a l’Amèrica Llatina no va
quedar reduït únicament a la versió més alternativa i al marge de les institucions. El seu enfocament i la seva lògica van impactar en la manera de dissenyar les polítiques públiques a les àrees
rurals i urbanes més deprimides, i van persistir una infinitat de projectes i programes d’orientació comunitària impulsats per governs estatals, regionals i locals, a través de departaments
específics que moltes vegades han rebut el nom, precisament, de desenvolupament comunitari o
de desenvolupament social. No poques vegades aquestes estratègies de desenvolupament de les
comunitats locals han rebut el suport d’organitzacions no governamentals i agències de cooperació internacional, cosa que ha influït en la perspectiva d’intervenció, també, de nombrosos
projectes de cooperació al desenvolupament en què la comunitat n’era la destinatària.
La proposta comunitària del Projecte ICI també s’ha nodrit d’una altra tradició d’intervenció:
l’organització de la comunitat. Sorgida a començament del segle xx als Estats Units com
a mètode propi del treball social per coordinar les agències de benestar que actuaven en un
mateix territori, buscava donar resposta a problemes col·lectius que transcendien la intervenció individual i familiar. Els ràpids canvis que experimentaven les grans urbs nord-americanes
a causa dels processos d’industrialització, d’urbanització vertiginosa i de les migracions procedents d’Europa, estaven generant problemes importants de desorganització i desestructuració
social. Molts d’aquests problemes s’associaven a les dificultats d’integració de la població immigrant i altres minories nacionals. Durant les dècades posteriors i fins als anys seixanta, es va
continuar avançant en l’enfocament de l’organització de la comunitat en un context d’expansió dels estats del benestar, amb l’augment conseqüent de serveis i recursos públics per atendre les necessitats de la població.
Com a mètode del treball social, va influir notablement en la concepció del treball comunitari al
nostre país, entenent-lo, únicament, com la coordinació de recursos tecnicoprofessionals, tant
públics com privats, del territori. Aquesta concepció del treball comunitari es troba darrere de
la creació de moltes meses de coordinació de recursos d’acció social en els sectors més diversos:
serveis d’ocupació, serveis socials, immigració, etc. Així i tot, en comptades ocasions aquestes
meses han incorporat la ciutadania i les administracions com a agents actius en el desenvolu-
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pament social dels territoris. La proposta del Projecte ICI ha possibilitat fer un salt qualitatiu
en aquest sentit, ja que enriqueix la intervenció comunitària amb una visió integral, no sectorial, i sumar activament administracions i ciutadania.
L’encadenament del que s’ha exposat abans sobre intervenció comunitària amb el món de la
mediació pivota, en primer lloc, sobre el fet del caràcter divers de la comunitat. Des de les primeres teoritzacions de Tönnies sobre el fet comunitari, ja al final del segle xix, fins a l’auge dels
anomenats estudis de comunitat, passant per la majoria dels programes de desenvolupament
comunitari, la comunitat es va entendre predominantment com a homogènia. Però les comunitats locals, ètniques, religioses, etc., mai no van ser homogènies i ho són encara menys avui dia.
Les fases últimes de l’evolució del capitalisme –del postfordisme a la globalització–, com també
els variats fenòmens de mobilitat humana i reassentament de poblacions –per migracions internes i internacionals, refugi i asil, desplaçaments per desastres i guerres, estudis, expansió i relocalització empresarial, etc.–, han generat processos aguts de diversificació sociocultural de les
comunitats locals i de base territorial. I si la comunitat és diversa, la gestió adequada de la diversitat es converteix en un repte estructural decisiu en el qual la mediació intercultural és essencial.
En el Projecte ICI partim d’un concepte ampli de mediació que no la redueix a un sistema alternatiu de resolució de conflictes sinó que la concep com una filosofia pràctica que, a més de ser
útil per prevenir, regular, resoldre i transformar la conflictivitat latent i manifesta, és vàlida per
facilitar la comunicació, impulsar la participació i adequar les institucions als seus entorns creixentment multiculturalitzats. Ara bé, aquesta concepció àmplia de la mediació no impedeix
tenir molt en compte que la categoria de conflicte –i de la seva relació amb la comunitat en el
nostre cas– és decisiva.
El conflicte és inherent a la vida social i, per tant, a la naturalesa de tota comunitat humana, i
per tant s’ha d’abordar com una oportunitat per superar les situacions de partida i millorar la
convivència i, per conseqüent, el desenvolupament social. Així i tot, l’àmplia experiència de
la intervenció social en l’àmbit comunitari sembla no haver situat correctament la seva importància; així, es pot observar com la gestió no adequada de les diferències socioculturals és capaç
d’impedir i fer caure processos comunitaris. Des d’aquesta perspectiva, la mediació, com a enfocament i metodologia, s’entrellaça de manera funcional i sinèrgica amb la intervenció comunitària i aporta elements teòrics, tècniques i eines que permeten que la intervenció comunitària es
doti d’una capacitat més àmplia i adequada per afrontar el repte sempre complex de la participació de tots els seus membres.
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Si bé hi ha hagut notables desenvolupaments de la mediació les últimes dècades, aquesta és
tan antiga com la humanitat. Des del començament de la història hi ha hagut mètodes i figures –com la de les persones de respecte, paraulers, àrbitres, conciliadors, pacificadors, homes
bons, jutges de pau, etc.– que miraven d’actuar com la tercera part, neutral o amb capacitat per
distanciar-se del conflicte i amb prestigi i autoritat reconeguts, que mitjançaven en les disputes entre persones, famílies i grups humans. S’ha observat que al llarg de l’evolució humana, i
sobretot des de la formació dels estats i els imperis colonials, es van anar limitant o anul·lant
les múltiples formes consuetudinàries, horitzontals i locals d’abordar els plets i les tensions,
cosa que va proporcionar una forta tendència a la formalització, la institucionalització i la judicialització en els procediments.
Amb l’arribada dels estats de dret moderns es va institucionalitzar la separació de poders i l’organització del sistema i el poder judicial: la justícia i la primacia del jutge es van convertir en
l’àmbit i la figura central en la resolució de conflictes. No obstant això, aquesta forma de resolució de conflictes no sempre és la més adequada ni eficaç, ja que suposa la imposició d’una decisió exògena a les parts, sense la seva participació activa en la cerca d’una solució satisfactòria
acceptada de mutu acord. Els límits i les insuficiències del sistema judicial –burocratisme, tardança, costes, males arts, mentides o odis generats– van fer que –sense negar, per descomptat, la validesa del principi de justícia en la societat democràtica i la necessitat d’un sistema
judicial efectiu– a mitjan segle xx es comencés a desenvolupar un moviment de resolució alternativa de conflictes –ADR, alternative dispute resolution– per donar resposta a aquesta necessitat social. La mediació de sempre es va explicitar, teoritzar i sistematitzar i va adquirir una
nova dimensió com a disciplina professional, basada a més en un gran aparell metodològic i tècnic. Des d’aleshores, la mediació s’ha anat especialitzant a mesura que s’adaptava a diferents
contextos i àmbits: mediació familiar, escolar, empresarial, intrajudicial, en salut, comunitària,
lingüisticocultural, etc. Una última modalitat d’aquesta diversificació en el camp de la mediació és la mediació intercultural.
La mediació intercultural és un fenomen que va sorgir als anys noranta com a resposta als reptes de la relació social i la comunicació en contextos de diversitat cultural i concretament de
tensions, desajustos i conflictes vinculats als processos de diferenciació cultural, ètnica o religiosa. Un dels seus desenvolupaments més rellevants ha consistit a afavorir l’adaptació de les
institucions i del context social a la realitat diversa de les societats modernes. Facilitar l’accés
en igualtat de persones migrants o pertanyents a minories ètniques a recursos bàsics com ara
la sanitat, l’educació i els serveis socials, o promoure la participació social i la interacció positiva entre diversos col·lectius socials i culturals, en són algunes de les aportacions principals.
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Trets essencials d’un enfocament i una metodologia d’intervenció la finalitat dels quals consisteix a facilitar la transició de societats multiculturals a societats interculturals, en què les
relacions de col·laboració, cooperació i solidaritat entre col·lectius socialment i culturalment diferenciats sigui la situació predominant.
En el Projecte ICI, ha estat la dimensió més comunitària de la mediació intercultural la que s’ha
estat aplicant. La vocació de la mediació intercultural amb èmfasi comunitari en aspectes com
ara: a) la transformació de les relacions socials; b) l’anivellament dels recursos entre col·lectius diferenciats; c) la revaloració d’aquests dins de la comunitat local, i d) l’adequació del context social i de les institucions a la diversitat de la societat. Tot això connecta de manera plena i
sinèrgica amb la intervenció comunitària, de forma que s’estableix una relació simbiòtica i d’enriquiment mutu entre totes dues metodologies. La matèria primera amb la qual treballen la
intervenció comunitària i la mediació intercultural és la mateixa –les relacions socials i institucionals a escala local–, i es complementen i es reforcen mútuament, fins al punt d’establir una
relació sinèrgica de síntesi conceptual i metodològica: la intervenció comunitària intercultural.
La intervenció comunitària s’adapta a la comunitat diversa i la mediació intercultural n’adopta
plenament l’enfocament comunitari.

1.3.2 Del desenvolupament comunitari
i la mediació intercultural a la intervenció
comunitària intercultural
En un sistema democràtic i en presència d’un estat social, el denominat comunament estat
del benestar –tots dos millorables–, el desenvolupament comunitari quedava obsolet i limitat
a experiències alternatives difícilment repetibles, ja que d’una banda posava l’accent exclusivament en la població i, d’altra banda, no plantejava la necessitat de millorar l’una –la democràcia– i l’altre –l’estat del benestar– a través de canvis promoguts gràcies a processos participatius. La intervenció comunitària assumeix la primera i el segon i intenta contribuir a la
seva millora i al seu funcionament més democràtic, gràcies a la implicació i la participació de
tots els actors locals, no tan sols de la població sinó que també inclou, per tant, les administracions públiques i el conjunt de recursos tecnicoprofessionals que intervenen al territori.
Per últim, la intervenció comunitària assumeix l’exigència de promoure la interculturalitat atès
el caràcter permanent i estructural, avui dia, de la diversitat cultural a les comunitats locals. Per
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fer-ho necessitava nodrir-se de les aportacions de la mediació intercultural, tant en l’enfocament com en la metodologia, la qual cosa va possibilitar incorporar una dimensió mediadora a
la intervenció comunitària gens aliena a la seva naturalesa. En si mateixa, la intervenció comunitària és una metodologia relacional i mediadora, igual que la mediació intercultural, i això ha
generat un espai de retroalimentació i innovació social. Les sinergies establertes entre totes
dues han possibilitat, d’una banda, reforçar i potenciar l’enfocament mediador de la intervenció comunitària, mentre que, de l’altra, la mediació intercultural adquiria noves potencialitats a
escala comunitària. Una dinàmica cohesionada al voltant dels objectius i els principis de la convivència ciutadana intercultural.
D’aquí ve la trobada entre la intervenció comunitària i la mediació intercultural, que es podria
sintetitzar, a grans trets, de la manera següent:
Mentre que la intervenció comunitària aporta la columna vertebral metodològica «de procés», la mediació intercultural aporta l’«enfocament mediador» a escala global, necessari per
orientar i donar sentit al treball per la convivència, un esforç de transformació de les relacions socials a escala de comunitats locals, diverses i multiculturals, que requereix un indubtable component de gestió alternativa, creativa i pacífica, de les relacions socials, entre les
quals es troba la conflictivitat.
La retroalimentació entre totes dues estratègies d’intervenció, eminentment relacionals, és
evident pel que fa a la capacitat sinèrgica que posseeixen de transformar les relacions socials
locals, objectiu principal de la dimensió mediadora del Projecte ICI. La intervenció comunitària
planteja l’enfortiment o la construcció d’espais de relació entre administracions, professionals i
ciutadania, i la mediació, d’altra banda, aporta elements per gestionar les dificultats que comporta aquest procés, fet que permet la interacció positiva entre aquests actors i transforma les
tradicionals relacions existents, en molts casos fragmentades, disperses i sense visió de conjunt.
A tot això, s’hi sumen les transformacions promogudes entre col·lectius i grups socialment i culturalment diferenciats, per facilitar la trobada respectuosa, la comunicació efectiva, la interacció positiva, la cooperació, la solidaritat i la participació igualitària.
La transformació de les relacions socials és al mateix temps la base sobre la qual se sustenta el
Projecte ICI i la seva finalitat última. No es pot avançar en el procés comunitari intercultural
sense una inversió important per establir un nou tipus de relació entre els tres protagonistes: no
es pot dir que s’estiguin assolint els objectius si no es constaten transformacions substancials en
les relacions socials locals, transformacions que possibilitin transitar de situacions de coexistència pacífica al predomini de situacions de convivència genuïna (vegeu el volum 1 de la col·lecció).
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El procés d’intervenció comunitària intercultural està possibilitant revalorar els col·lectius socials
i culturals dins de les comunitats locals respectives, i cobra protagonisme dins del procés i en
promou la participació activa i igualitària. El procés, alhora, ha permès l’anivellament pel fet de
compartir-se col·lectivament el conjunt de recursos professionals i materials existents al territori
–pertanyents a administracions públiques, associacions, ONG, etc.–, a través dels diferents
espais de relació creats.
Tot aquest treball està promovent la creació d’un nou context social gràcies a l’adaptació mútua
entre col·lectius socials i culturals diferenciats, com també l’adequació d’institucions, serveis i
recursos a la realitat de la diversitat cultural del territori. També s’han construït relats alternatius sobre la situació de la comunitat local, integradors de la diversitat cultural i compartits
pels tres protagonistes, que han afavorit una identificació més gran de les persones amb la seva
comunitat i la millora de les relacions de convivència. Aquestes són algunes de les aportacions
principals a la convivència fetes pel Projecte ICI.
El procés comunitari intercultural s’ha vertebrat i s’ha conduït a través de diferents fases gràcies
a la carcassa metodològica de la intervenció comunitària, tant en els elements processuals
com organitzatius. Són els elements metodològics «de procés» els que han anat marcant les
fites que havia d’assolir el Projecte ICI per poder avançar cap a les seves finalitats. Entre aquests
destaquen: la monografia, el diagnòstic i la programació comunitària intercultural, les trobades
comunitàries o el sistema d’informació comunitària, etc. Un dels elements més destacats ha
estat l’equip ICI, com a impulsor i dinamitzador del conjunt del procés (s’aprofundirà en això
sobretot al capítol 2 d’aquest volum).
La intervenció comunitària ha aportat el marc per generar processos que possibilitessin la participació igualitària i el desenvolupament social en una realitat diversificada, per permetre l’exercici de responsabilitats compartides per tots els actors locals.
La intervenció comunitària ha estat present en el Projecte ICI pels motius següents:
——Era necessària l’organització i la participació del conjunt dels actors de cada territori concret,
des d’on es poguessin trobar respostes endògenes que fessin possible la convivència ciutadana i intercultural i la perspectiva de desenvolupament social igualitari.
——Els professionals dels equips ICI no suposaven un recurs específic més, sinó un recurs «inespecífic» que tenia com a finalitat facilitar el procés d’intervenció comunitària mitjançant un
conjunt d’instruments i eines metodològics.
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——Els equips ICI havien de desenvolupar una estratègia de treball que possibilités la participació de tots els actors del territori.
——El Projecte ICI havia de garantir la sostenibilitat del procés posat en marxa, i aquesta sostenibilitat no era possible sense una estratègia i un treball compartit entre tots i assumit per
la comunitat en conjunt.
D’altra banda, la mediació intercultural ha estat clau per integrar en igualtat el conjunt d’actors
i col·lectius en el procés, tot salvant els obstacles que es poguessin motivar en les diferències
culturals i les desigualtats socioeconòmiques.
La mediació intercultural ha estat present en el Projecte ICI pels motius següents:
——Era necessari transformar les relacions socials propiciant un nou context on predominés la
comunicació –superant recels, prejudicis i estereotips–, l’acostament, la comprensió mútua,
el diàleg, la trobada, la interacció positiva i la cooperació entre col·lectius i actors diferenciats
etnoculturalment del territori.
——Per prevenir i resoldre els conflictes, promovent l’acord, la superació dels desacords i l’establiment de mecanismes de regulació als territoris d’intervenció.
——Per promoure canvis a les comunitats locals, per mitjà de l’adaptació mútua entre col·lectius
i l’adequació de les institucions per afavorir la integració en igualtat i la convivència ciutadana intercultural.
Els plantejaments propis del Projecte ICI s’assenten en la filosofia de la mediació i de la cultura
de pau, en què contribueixen enormement els trets i els elements metodològics descrits
amb anterioritat a la seva consecució. Els mateixos equips ICI van constituir instàncies de
mediació, en la mesura en què no són un actor més de la comunitat sinó que van adoptar una
posició mediadora.
El Projecte ICI ha propiciat i ha permès una trobada històrica entre les experiències de la intervenció comunitària i de la intervenció social des de la diversitat i la interculturalitat. La introducció de la mediació i de la gestió dels conflictes en els plantejaments i en la metodologia
comunitària, d’una banda; la introducció del concepte de procés i de la dimensió comunitària
en l’actuació, en la mediació i en l’abordatge intercultural, de l’altra.
D’aquesta manera, s’ha afavorit una síntesi conceptual i metodològica que ha possibilitat il·
luminar un nou tipus d’intervenció social, validada científicament, gràcies a la seva demostració empírica a 16 territoris diferents (només un dels 17 territoris no va completar la prime-
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ra etapa d’intervenció, la qual cosa demostra un alt grau d’adaptació i èxit de la metodologia
del Projecte ICI).
Aquesta trobada i aquesta relació mútua entre les dues estratègies d’intervenció esmentades
també han estat propiciades per uns canvis estructurals determinats que s’han produït els últims
temps. Vegem-ne cinc exemples:
——El fenomen migratori que es conforma com un fet estructural i permanent –tot i la crisi–,
que dóna vida a una nova realitat multicultural a les comunitats locals: la immigració no es
difon al territori de l’Estat de manera proporcionada, sinó que es concentra en àrees o zones
determinades, particularment urbanes i perifèriques, amb una concentració inevitable de la
problemàtica social i cultural.
——L’accentuació del pluralisme social i l’existència creixent de classes mitjanes a la societat espanyola, a causa del creixement econòmic continuat abans de la crisi.
——L’evolució permanent cap a realitats més complexes i heterogènies respecte d’un passat recent
que podem definir com a més homogeni i amb nivells d’exigència més primaris.
——Els derivats de la crisi econòmica i d’un nou sistema social amb relació a la feina, l’ocupació
i la precarietat, respecte d’un passat en el qual prevalia l’ocupació, la feina protegida i la possibilitat de millorar cadascú els propis nivells de vida.
——L’aparició de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que, sobretot l’última
dècada, han irromput en l’àmbit personal, familiar, professional, social, etc., fet que ha modificat les nostres necessitats i maneres de relacionar-nos, alhora que han enriquit i han fet
complexa la visió glocal i diversa de la nostra realitat.

1.3.3 Elements d’innovació que
la intervenció comunitària intercultural
ha aportat al terreny de la intervenció social
Tenint en compte això, com també el context existent, podríem subratllar els aspectes i els plantejaments teòrics i metodològics del Projecte ICI que resulten innovadors.
La intervenció comunitària

—— El Projecte ICI se situa decididament en el terreny de la intervenció social que es qualifica d’acord
amb la possibilitat de construir relacions positives i col·laboratives, en nom de la convivència i de
la cohesió social, entre les persones participants en un mateix àmbit territorial municipal i delimi-
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tat demogràficament. La intervenció no té fixats per endavant uns objectius concrets, ja que s’han
de fixar al llarg del procés i pels mateixos protagonistes comunitaris. La intervenció es pot produir
en qualsevol comunitat, per la capacitat que té d’adaptar-se potencialment a qualsevol realitat.
——El Projecte ICI no havia d’intervenir ni podia fer-ho com un altre projecte que augmentés
i compliqués la fragmentació de les intervencions ja existents. El Projecte ICI no podia ser
un projecte més en el panorama comunitari. Havia de ser, des del començament, un recurs
comunitari, és a dir, un recurs per a tot el que ja hi havia i per al conjunt d’actors que ja actuaven al territori.
——Però tot això requeria treball i mètode i, per aquest motiu, el Projecte ICI aportava, des de
l’inici, un element fonamental: l’equip ICI, la funció del qual no consistia a fer prestacions
específiques sinó a aportar metodologia i capacitat de construir relacions assertives i col·laboratives amb i entre els protagonistes comunitaris. En nom, com dèiem, de la convivència
i de la cohesió social. És a dir, de finalitats «inespecífiques» i difícilment abordables des d’un
sol àmbit o des d’un sol protagonista.
La mediació i la interculturalitat

——El Projecte ICI ha possibilitat posar en pràctica a escala de comunitats locals els principis teòrics i els plantejaments metodològics de la mediació, de manera que l’aplicació de la mediació intercultural ha transcendit més enllà dels àmbits en què treballava tradicionalment: individual, familiar, grupal o d’accés de persones i col·lectius culturals diferenciats a serveis i
recursos públics –sanitat, educació, serveis socials...
——La transcendència a escala comunitària de la mediació ha permès al Projecte ICI adquirir una
dimensió mediadora de conjunt –perspectiva imprescindible per treballar per la convivència–, integrant amb tota la naturalitat les metodologies sobre les quals se sustenta: la intervenció comunitària i la mediació intercultural.
——Una transcendència impossible sense la síntesi amb la intervenció comunitària, que ha aportat
els elements vertebradors, processuals i organitzatius del Projecte ICI. De tal sort, que es pot
afirmar, després de tres anys d’intervenció, que la dimensió comunitària i la dimensió mediadora del Projecte ICI conformen un tot, entrellaçat, interdependent, cohesionat i innovador.
Després de tres anys d’experiència

Partint de la proposta conceptual i metodològica que hi ha a les bases del Projecte ICI, podem
afirmar que la intervenció comunitària intercultural és una de les dimensions en les quals les
comunitats locals es donen un nou marc de relació –igualitari, participatiu, intercultural– per
afrontar de manera solidària i més organitzada les conseqüències dels canvis que s’han produït
i per afrontar els reptes del futur, en un context de complexitat local i global (glocal).
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Una intervenció normalitzada i no extraordinària que es pot produir en qualsevol comunitat.
El Projecte ICI planteja una hipòtesi política i pública –és a dir, com a part potencial de les polítiques socials d’un país– amb una proposta que va, per aquests motius, més enllà de les fronteres nacionals, atès que aquestes temàtiques són comunes a molts països.
Tot i partir d’una iniciativa privada, el Projecte ICI aspira i planteja finalitats de tipus públic i
general: la convivència i la cohesió social. En molts sentits aquestes finalitats conformen un dels
objectius comuns i fonamentals de la Unió Europea que es poden perseguir a través d’una nova
forma de partenariat entre administracions públiques, entitats socials del tercer sector i organitzacions representatives de la ciutadania.
Per això el Projecte ICI no s’inscriu en l’àrea social o solidària exclusivament, sinó en l’àrea de les
polítiques socials d’un país, amb perspectives d’extensió a altres municipis –i això ja està passant–, a altres regions, a altres països i a la Unió Europea. No com un model rígid sinó com una
hipòtesi, aplicada i avaluada en un nombre important de realitats, que, amb les adequacions
locals degudes, es pot fer servir com a referència.
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Com hem posat en pràctica
la metodologia de la intervenció
comunitària intercultural?
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La proposta metodològica de la intervenció comunitària intercultural es configura com una hipòtesi de treball, verificada en la praxi, que prova d’abordar «la dinamització de processos comunitaris en contextos multiculturals, basats en les demandes i les necessitats de les comunitats
locals, partint dels recursos existents i comptant amb la participació activa dels seus protagonistes, per millorar les condicions de vida amb criteris de sostenibilitat i en pro de la convivència i la cohesió social».
Per fer-ho, s’han utilitzat unes mateixes premisses conceptuals i teòriques i s’han aplicat uns
mateixos elements operatius –adaptats a les circumstàncies específiques locals– que han permès un avanç substancial cap a les finalitats previstes.
La metodologia s’ha desenvolupat a través del treball en la línia d’acció global i en les línies d’acció específiques. La primera du a terme el procés comunitari intercultural –per ell mateix inespecífic, global i que requereix un cert temps–, mentre que les segones asseguren una intervenció concreta a més curt termini i amb resultats visibles en àmbits de gran importància social
com ara l’educació, la salut comunitària i l’enfortiment del teixit associatiu i de les relacions ciutadanes. Aquestes àrees d’intervenció permeten una acció immediata i quotidiana, com també
una perspectiva de treball a mitjà i llarg termini per la seva rellevància i pes en l’estructura actual de les polítiques socials i dels serveis públics.
L’acció en aquests àmbits ha permès, a més, implicar en el procés comunitari intercultural sectors
de població prioritaris per al Projecte ICI –infància, famílies i joves– a través d’iniciatives dutes
a terme des dels primers moments, fet que ha contribuït a ampliar notablement la participació.
Per identificar més fàcilment els passos seguits en el procés comunitari intercultural, identifiquem l’itinerari següent: de les relacions inicials amb i entre els tres protagonistes a la construcció participativa del coneixement compartit de la realitat comunitària i al desplegament
de la programació comunitària intercultural.
Els temps que es van plantejar per a aquestes fases són purament indicatius, ja que en la realitat mai no es produeixen de manera exacta i mesurable i perquè no podem dividir el procés «en
trossos». El més habitual és que es vagin sobreposant en diferents moments, que, fonamentalment, mai no acaben ni comencen de cop, sinó que van evolucionant al mateix temps que es
van transformant. De tota manera, és evident que hi ha una progressió i una relació lògica entre
l’una i l’altra i que calia fer els passos necessaris perquè fos així.
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Per comprendre millor el treball fet en aquests tres anys, ens centrarem en com s’ha posat en
pràctica la metodologia: anàlisi del context, definició d’elements estructurals i conceptes clau
que caracteritzen un procés comunitari intercultural i, per últim, els elements operatius, els instruments i els mètodes que han possibilitat la consecució de les finalitats i dels objectius, com
també productes i resultats als diferents territoris d’intervenció.

21
.

La importància del context a l’hora
de posar en marxa la intervenció
comunitària intercultural
Els primers elements que caracteritzen el context són els de complexitat i de diversitat. De
complexitat, perquè si bé la realitat social és sempre complexa, hi ha un acord generalitzat en
què el món contemporani és especialment complex, sota qualsevol punt de vista; i de diversitat, perquè les situacions concretes en les quals s’intervé són realitats humanes i, per tant,
són sempre diferents –amb l’afegit dels processos variats de diversificació sociocultural presents en la globalització: assentament a les localitats de noves poblacions d’origen nacional
o estranger, configuració de subcultures d’edat, gènere, etc.–. Aquestes diferències s’han evidenciat els últims temps, en particular, pels creixents i intensos fluxos migratoris des d’altres àrees geopolítiques i culturals. Fluxos que ja es confirmen com a fets no conjunturals
sinó estructurals i permanents.
La importància del context és fonamental per perseguir unes finalitats determinades. Hi ha contextos que afavoreixen i contextos que dificulten o impedeixen aquesta possibilitat. Per tant,
determinar els elements principals que caracteritzaven el context de la intervenció ha estat fonamental, principalment, perquè la intervenció es pogués desenvolupar i perquè es pogués avaluar
el treball, tot seleccionant elements més generals de transferibilitat i sostenibilitat.
Des d’aquest punt de vista, en el moment de començar la intervenció comunitària intercultural
(setembre del 2010), apareixien elements que, d’alguna manera, podem definir com a «positius
o facilitadors» i altres que apareixen com a «negatius o de dificultat».
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Elements positius o facilitadors

——El Projecte ICI es promovia des de l’Obra Social ”la Caixa”, que permetia aportar recursos econòmics, professionals i humans –Direcció Científica i assessorament expert, equip ICI, formació permanent, etc.– en col·laboració amb: a) ajuntaments amb els quals, després d’explicar les finalitats del Projecte ICI, es va establir un conveni de col·laboració en què totes dues
parts es comprometessin a compartir la implementació del Projecte ICI, i b) entitats locals,
totes organitzacions sense ànim de lucre que, alhora, van presentar un aval de la mateixa
Administració local, com també d’altres entitats del tercer sector.
——El marc temporal garantia el desenvolupament de la intervenció durant un període de temps
suficient –tres anys inicialment– per aconseguir resultats visibles i evitant el risc d’aixecar
expectatives impossibles de complir.
——La intervenció s’iniciava en un moment en què creixia la consciència que la manera amb la
qual s’havien gestionat les polítiques socials fins al moment explicitava nombroses errades i
la necessitat de canvis en molts àmbits. El Projecte ICI es presentava amb elements de novetat –tot i que de vegades difícilment comprensibles a primera vista– com la visió de procés,
la participació dels actors, el treball amb administracions públiques o privades, les relacions
col·laboratives o la promoció d’iniciatives comunes i compartides. Tots representaven elements positius de canvi respecte de la situació existent.
——L’existència de recursos tecnicoprofessionals nombrosos i qualificats, a pesar de la crisi i de
les retallades, que treballaven en l’àrea social als territoris d’intervenció. Això representava un potencial molt valuós per als plantejaments del Projecte ICI per al qual era fonamental partir del que hi havia i no ser un projecte més, sinó qualitativament diferent: processos
sostenibles que, partint del que hi havia, avancessin cap a la integració d’administracions
públiques i entitats privades, la relació col·laborativa entre els recursos tècnics i la participació de la ciutadania.
——La necessitat de treballar la convivència i la cohesió social per gestionar una nova realitat
dins dels processos migratoris que ha viscut Espanya, just en un moment en què incidents
com els de París o Londres posaven de manifest que la gestió de la diversitat cultural i la seva
relació amb factors de risc d’exclusió social suposen un perill considerable per a l’enfortiment
i el desenvolupament de qualsevol comunitat local.
Elements negatius o de dificultat

——La crisi econòmica, l’augment de l’atur i les seves conseqüències socials. Les polítiques
de retallades que es començaven a aplicar a tots els àmbits generaven un clima de crispació i de confusió social que dificultava la comprensió d’una intervenció que no donés
respostes immediates a les demandes socials incrementades de manera natural. El crei-
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xement intens i ràpid de l’atur, en particular, havia creat situacions potencialment conflictives, sobretot amb relació a la població diversa culturalment; això passava justament
quan el Projecte ICI plantejava el tema de la convivència i de la cohesió social intercultural com un fet fonamental.
——La «crisi» de la política, com també la mala imatge de les administracions públiques i dels mal
anomenats polítics, no facilitaven una intervenció social que tenia en el desenvolupament
de la democràcia participativa un element substancial. En particular, des del Projecte ICI
s’identificava en l’ajuntament –és a dir, l’Estat al territori– un dels actors dels processos comunitaris interculturals, clau per a la seva futura sostenibilitat.
——L’existència de polítiques socials fragmentades, sectorialitzades i descoordinades. L’anomenat estat del benestar s’havia anat centrant cada vegada més en prestacions en l’àmbit assistencial, de manera que desapareixia progressivament l’àmbit comunitari, més promocional i més preventiu. L’absència en molts casos d’una integració adequada entre les diferents
competències administratives –estatals, regionals i municipals– també contribuïa a aguditzar aquesta situació.
——Les relacions entre administracions públiques i ciutadania, en general, no travessaven
un moment positiu i constructiu, amb una presència escassa d’elements de democràcia participativa.
——La diversitat sociocultural present als territoris d’intervenció s’havia abordat des de lògiques sectorials, sense assumir la diversitat com un fet permanent i no transitori, que s’havia d’afrontar de manera global i comunitària, tenint en compte que aquesta realitat modificava substancialment els plantejaments i les dinàmiques comunitàries tradicionals.
——La realitat associativa als territoris, en termes generals, també es caracteritzava per una fragmentació extrema i per intents desordenats d’agregació –per temes, problemes, situacions
particulars del territori, festes, etc.– de vegades viciats per l’afany de protagonisme. Les polítiques clientelars en molts ajuntaments havien fragmentat les intervencions i havien creat
competitivitat entre les mateixes organitzacions. La situació de la participació de la ciutadania era força precària i caracteritzada per l’absència o l’obsolescència de canals adequats
de participació i d’organitzacions representatives dels interessos comuns i generals. Tot això
havia portat a un enrariment de la vida comunitària, a una pèrdua de referències i horitzons
col·lectius i al reforçament de les reivindicacions particulars.
En suma, la crisi i les retallades havien tingut efectes negatius en la complexa realitat social del
moment però, també, havien posat de manifest la necessitat de revisar el funcionament i l’acció dels recursos al territori, el paper de l’Administració local i la implicació de la ciutadania en
els processos de millora de la seva realitat. El Projecte ICI, per tant, podia tenir un paper clau
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per plantejar la necessitat de treballar «d’una altra manera», comunitària, col·laborativa i intercultural, al territori.

22
.

La intervenció comunitària intercultural
com a procés
2.2.1 Elements estructurals que defineixen
un procés comunitari
2.2.1.1 Què entenem per comunitat
La categoria i el terme comunitat és una cosa de considerable ús, polisèmia i complexitat. Fa temps
que es fa servir, per part de diferents actors i amb sentits diferents. Juntament amb desenvolupament –endogen, local, social–, comunitat és el concepte central en les dues trajectòries històriques, camps d’actuació i estratègies d’intervenció amb les quals es relaciona el Projecte ICI: la
intervenció comunitària i la mediació comunitària intercultural. En tots dos casos l’ús també és
plural. En les ciències socials –particularment en antropologia, amb els seus nombrosos «estudis
de comunitat», i amb les complexes relacions entre comunitat i cultura–, la categoria de comunitat adquireix elements tant objectius com de representació col·lectiva. Per tot això, es feia necessària una definició clara i operativa que servís per a la finalitat, l’enfocament i la metodologia
del Projecte ICI i, alhora, que l’assumís tothom.
A efectes del Projecte ICI i des de la dimensió estrictament operativa entenem per comunitat «un
territori habitat per una població, que disposa –o no– d’uns recursos determinats i que expressa –o no– unes demandes determinades». Per això, la metodologia de la intervenció comunitària
sempre té en compte aquests elements i les seves interrelacions mútues:
——El territori.
——La població/ciutadania.
——Els recursos tant tecnicoprofessionals i administratius com comunitaris –és a dir, propis de
la ciutadania.
——Les demandes/necessitats/potencialitats que hi ha.
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Amb el terme comunitat també identifiquem unes dimensions que permetin el desenvolupament del procés participatiu i comunitari:
——La dimensió municipal/institucional relacionada amb el primer òrgan de l’Estat, és a
dir, el municipi i el seu govern: l’ajuntament. Desvincular la definició de comunitat de la
dimensió institucional de municipi i, per tant, de l’ajuntament, relega la intervenció comunitària a un paper secundari i marginal. Vincular-la a aquesta dimensió l’associa a l’ordenament juridicoconstitucional del país i la converteix en una possibilitat política d’interès general i repetible.
——La dimensió demograficoterritorial que permet la participació, la relació i la trobada directes entre els tres protagonistes. Relació i trobada que es poden millorar o potenciar per les
noves tecnologies –TIC– i altres mitjans, que malgrat això no haurien de substituir les relacions i la trobada directes. Per això, la dimensió física concreta de cada comunitat depèn de
molts elements –geografia social, dimensió demogràfica, tipologia urbanística, tipus d’habitatge, comunicacions, etc.–, però no pot ser gaire gran, perquè impedeix de fet aquestes relacions. En el sistema constitucional existent només hi ha tres possibles situacions:
——La d’una comunitat que coincideix amb un municipi.
——La d’una comunitat que coincideix amb una part d’un municipi –un barri, diversos barris, una zona urbana, un districte, etc.
——La d’una comunitat que coincideix amb la unió de petits municipis –una mancomunitat– per poder afrontar conjuntament un seguit de temes/problemes/serveis… que aïlladament no es podrien abordar.
2.2.1.2 Els protagonistes (els actors locals)
Tot procés de canvi i de desenvolupament, en societats modernes i democràtiques, requereix la participació dels actors locals, cadascun en el seu paper, que aquí definim com els tres protagonistes:
——Les administracions
——Els recursos tecnicoprofessionals
——La ciutadania
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Gràfic núm. 1. Els protagonistes

Gràfic de referència teòrica
DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA I PARTICIPATIVA
en l’àmbit local
Comunitat

Administracions
Governen la cosa pública
amb el suport de
la ciutadania

Font: MARCHIONI, M. «Fases
del procés comunitari intercultural.
1a etapa». III Jornada Institucional.
Projecte ICI, Barcelona, novembre
del 2013

Ciutadania
Tria representants
i participa

Recursos tècnics
Aporten elements
científics i gestionen
les polítiques socials

Aquests tres protagonistes són fonamentals per al desenvolupament social i per contribuir a la
millora de la convivència i la cohesió social. La forma de participar dels tres no pot ser idèntica,
ja que tenen diferents papers i diferents funcions. La confusió de papers, la no-comprensió de
les diferències entre els tres papers, el no-reconeixement del paper dels altres, etc., ha portat,
en el passat, a errors i fracassos d’experiències participatives importants i positives: ciutadans
que volen prendre decisions en lloc de les persones triades per fer-ho, tècnics que s’impliquen
i participen a títol personal i no en el marc de la seva feina, responsables de la cosa pública que
decideixen legalment, però de manera autoritària, temes que afecten directament necessitats
socials, quan ho podrien haver fet amb el consens i la col·laboració de la ciutadania i l’aportació dels tècnics, etc.
La intervenció comunitària intercultural subratlla la importància que els tres protagonistes s’impliquin en el procés comunitari en el seu paper i sense confusió de funcions. És a dir:
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——Que les persones triades democràticament per governar i per prendre decisions ho facin
de la manera més participativa possible, comptant amb la ciutadania no tan sols en el
moment del vot sinó també durant l’exercici del seu mandat, introduint fórmules i normes que facin de la participació un element diferencial i positiu de la convivència i de la
manera de governar.
——Que els recursos tecnicoprofessionals, públics i privats, que duen a terme la seva feina en contacte directe amb la població no limitin l’activitat a la gestió assistencial de les prestacions,
sinó que contribueixin –aportant coneixements tecnicocientífics– al fet que la ciutadania
pugui participar més activament en l’acció de millora de la seva realitat individual i col·lectiva, i que les administracions puguin governar disposant d’aquests mateixos coneixements.
——Que la participació de la ciutadania i de les organitzacions socials constitueixi un element
central de la intervenció comunitària i una referència constant per a les administracions i
per als serveis públics i privats.
L’Administració local

L’Administració local, és a dir, l’ajuntament, segons el sistema constitucional, representa la primera baula de l’Estat al territori. Els responsables del govern local són triats en eleccions democràtiques, cada quatre anys, pels ciutadans i les ciutadanes del municipi. Excloure aquests representants de la possibilitat de participar en el procés comunitari resulta inconcebible i constitueix
un error que portaria inevitablement la intervenció comunitària a ser insostenible. Una altra
conseqüència negativa d’aquesta exclusió seria el possible «enfrontament» entre l’àmbit comunitari i el poder local. En el Projecte ICI, la participació i la implicació de l’Administració municipal, des del començament del treball, ha estat conditio sine qua non per a la promoció, la continuïtat i la sostenibilitat del procés comunitari.
L’ajuntament, és a dir, el govern local, té una responsabilitat política global envers la ciutadania, més enllà de les seves competències específiques que el sistema constitucional li atribueix.
L’ajuntament és l’Administració en relació directa amb la ciutadania, encara que no tingui totes
les competències ni els recursos relacionats amb la vida comunitària, ja que aquests estan repartits entre diferents administracions públiques i, avui dia, també entre entitats privades.
El Projecte ICI ha tingut la implicació de l’Administració local dels territoris d’intervenció per al:
——Suport institucional, amb la implicació de nombroses àrees o departaments municipals i,
fins i tot, aportant recursos propis al procés.
——Suport tècnic per al seguiment i la col·laboració en el procés.
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Algunes dades quantitatives ens ajuden a comprendre la implicació de l’Administració local en
el procés en general o en les diferents iniciatives fetes en acabar el tercer any.

—— La implicació en el procés s’ha incrementat en un 50,8% durant el tercer any del Projecte ICI
(setembre del 2012 - agost del 2013).
—— Forma part del 90% dels ETR (espais tècnics de relació) i en el 100% dels casos dóna suport
a les convocatòries.
—— Han afavorit que els tècnics participessin en el procés en el 94% dels territoris.
—— Han incorporat al procés altres conselleries/departaments municipals en el 69% dels territoris.
—— En el 87,5% dels casos ha participat en l’elaboració/redacció/disseny/publicació de la monografia.
—— En el 100% dels casos s’ha consensuat amb ella la programació comunitària intercultural.
Font: Avaluació de la intervenció comunitària intercultural. 3r any

Així mateix, s’ha tingut molt en compte que el procés fos conegut per tots els grups polítics
presents al ple municipal, per generar més confiança i millors possibilitats de continuïtat. A més,
tenint en compte el fet normal de les eleccions locals, que suposen canvis en la gestió administrativa amb tot el que això comporta. En la primera etapa del Projecte ICI (setembre del 2010 agost del 2013) les eleccions locals van tenir lloc el maig del 2011, justament abans d’acabar el
primer any d’intervenció, però la feina feta abans i després de les eleccions va permetre la continuïtat del Projecte ICI amb els nous equips de govern local.
La implicació d’altres administracions públiques i entitats privades

Actualment, el sistema existent preveu que al territori municipal intervinguin altres administracions públiques, en particular, en algunes matèries fonamentals en la vida comunitària com ara
la salut i l’educació, matèries en les quals l’ajuntament té competències limitades. Sense entrar
en disquisicions jurídiques, és evident que el problema real és que, molt sovint, no hi ha espais
ni canals de relació entre les diferents administracions que permetin, facilitin i potenciïn una
coordinació i integració efectives entre els diferents sectors, àrees i competències administratives, i que sinergitzin i millorin l’actuació dels recursos existents. Els últims anys també s’ha
intensificat la intervenció de nombroses entitats privades, dependents de subvencions administratives, fet que ha augmentat la dispersió i la fragmentació de les actuacions al mateix territori.
A tot això, la metodologia del Projecte ICI ha assignat una gran importància preveient un treball
de relació amb i entre les diferents administracions i entitats –públiques i privades– i, en conseqüència, amb i entre els diferents recursos tecnicoprofessionals que en depenen.
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Els recursos tecnicoprofessionals

La realitat és complexa i plantejar-se’n una millora requereix coneixements i capacitat tecnicocientífica, com també el millor ús possible dels recursos existents. Gràcies al desenvolupament
de l’estat del benestar, tots els territoris d’intervenció tenen la presència de recursos tecnicocientífics qualificats, tot i que no sempre ben utilitzats. Ignorar o subvalorar aquesta riquesa i
pensar que aquests no han de tenir un paper proactiu en el procés comunitari portaria a plantejaments equivocats.
La qüestió que ens hem plantejat en el Projecte ICI és com contribuir a fer que aquests recursos,
a més de les prestacions que duen a terme en el seu àmbit de treball propi i específic, puguin
ser un recurs comunitari. És a dir, contribuir a productes comuns i compartits que permetin
a la comunitat afrontar els reptes d’interès general, com ara la convivència i la cohesió social.
El Projecte ICI ha considerat que tota persona que opera professionalment en l’àmbit social
al territori d’intervenció és un recurs comunitari potencialment, més enllà de les prestacions
–programes, activitats, etc.– que aquesta persona fa al seu àmbit de treball propi i específic. El
Projecte ICI no intervé en l’àmbit de treball de cada recurs existent, sinó que propicia la possibilitat que, en el marc del procés comunitari intercultural, els recursos que hi ha puguin relacionar-se, col·laborar i aportar alguna cosa al procés mateix, per transformar-se de recursos específics a recursos comunitaris.
En el marc del sistema constitucional al qual hem fet referència, és evident que els protagonistes principals són la ciutadania que vota i tria els seus representants, i les administracions
que, d’acord amb el vot, gestionen la cosa pública. Els recursos tecnicocientífics que hi ha al
territori no poden ni han de substituir aquests dos protagonistes –en les funcions, els deures i
els drets–, però poden aportar a tots dos els elements científics i tècnics per poder dur a terme
millor les seves funcions: la de participar i la de governar.
D’altra banda, una de les constatacions comunes en el treball amb comunitats és el coneixement
escàs que té la població dels recursos existents, de les seves finalitats i actuacions. A la pràctica es pot dir que cadascú coneix exclusivament el servei que freqüenta, pel motiu que sigui. El
procés –a través del treball de valoració del que hi ha– no tan sols ha facilitat i permès un coneixement millor i més ampli dels recursos i de la seva acció a la comunitat, sinó que ha contribuït
a fer-ne més pública la existència i l’activitat, per fer entreveure el conjunt com un patrimoni
col·lectiu, comunitari i element indispensable per a la finalitat última de promoure i construir
la convivència ciutadana intercultural.
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La important participació dels recursos tècnics en la realització de la monografia, del diagnòstic
i de la programació –elements clau de la metodologia–, com també la seva implicació en iniciatives comunitàries de tota mena, tant en la línia global com en les línies específiques, han permès descobrir-los o potenciar-los com a recurs comunitari.
El procés també ha permès una certa «recuperació del carrer» i una nova relació amb la ciutadania per part d’un gran nombre de professionals, elements que han contribuït positivament a la
seva integració en la vida comunitària.
La ciutadania

El centre i l’eix de la metodologia comunitària és la participació de totes les persones, entitats i organitzacions –formals o informals– en el procés i en paritat de condicions. Tots els elements metodològics tenen en compte la participació i una paritat efectiva de condicions de
totes les persones participants, més enllà de les diferències socials, d’origen, classe, religió, cultura, idioma, origen, etc.
En aquests tres anys hem constatat que el treball amb la ciutadania, com a subjecte actiu del
procés comunitari intercultural, és el que ha comportat més dificultats. Per exemple:
——La decadència d’organitzacions socials capaces d’interpretar i representar els interessos
generals i, paral·lelament, l’aparició de nombroses organitzacions representants d’interessos particulars.
——L’aparició de nous programes socials –en sentit ampli– i d’organitzacions de l’anomenada societat civil –ONG i altres– que han intervingut en les comunitats i per a la població, però molt
poc o gens amb la comunitat i comptant amb la ciutadania. I les vegades que ho han intentat, o han deixar de fer-ho en un temps breu sense explicacions o no han sabut o pogut promoure processos autònoms que es poguessin mantenir.
Recompondre aquesta fragmentació en processos alhora comuns i diversos ha resultat complex
de debò. Si als elements anteriors afegim el canvi multicultural que s’ha produït de manera ràpida i intensa a Espanya durant l’últim decenni, podem verificar ulteriorment la necessitat de projectes com el Projecte ICI i, al mateix temps, les dificultats que això comporta.
Per afavorir la participació de la ciutadania en el procés, és a dir, per afavorir la implicació
d’organitzacions, col·lectius i persones a títol individual en les respostes a les demandes i
les necessitats locals, de manera alhora global i compartida, des del Projecte ICI, en aquesta
etapa, s’ha promogut:
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——La realització d’iniciatives ciutadanes que enfortissin el teixit social existent, que promoguessin les relacions col·laboratives i que generessin notícies positives al territori, per
permetre la visualització i la identificació comuna, en positiu, de realitats molt diferents i en
alguns casos estigmatitzades.
——La creació d’espais compartits i facilitadors de relacions mútues, tot generant i facilitant
sinergies locals i l’enfortiment comunitari.
——Les relacions entre les associacions existents i noves agregacions, afavorint l’enteniment
mutu i la construcció d’interessos i iniciatives comuns.
——La participació de la ciutadania en la definició de necessitats, oportunitats i prioritats que
calia abordar de manera col·laborativa i juntament amb els altres actors locals, tot facilitant
l’adopció de propostes compartides, més ben adaptades al context i amb més predisposició
de ser assumides, pel fet de ser part constituent d’aquestes.
——Les relacions adequades entre els protagonistes, a través de moments i trobades comunitaris, o iniciatives que permetessin compartir productes o temes comuns i que el conjunt
de la ciutadania pogués veure en el Projecte ICI una oportunitat de millora col·lectiva.
——La possibilitat de fer aflorar, mitjançar i canalitzar diferents posicionaments, conflictes i contradiccions sorgits en el procés o que ja es trobaven de manera latent o evident a
la comunitat, creant condicions per afrontar-los de forma positiva, constructiva i conjunta
entre les parts o els actors implicats.
——La comunicació entre col·lectius socials i culturals diferenciats i la promoció d’espais de trobada i d’interacció positiva, com també la cooperació i la participació en comú, sense exclusions, en els afers d’interès per al conjunt de la comunitat local.
2.2.1.3 L’equip d’intervenció comunitària intercultural
Un element metodològic fonamental que aporta el Projecte ICI és l’existència d’un equip ICI que
permet desenvolupar el procés i sostenir-lo. L’equip té dos trets essencials:
a. És un recurs inespecífic, és a dir, no presta cap servei determinat, ni atén cap col·lectiu concret, sinó que aporta metodologia, temps i recursos tècnics per al procés i per a la participació dels protagonistes.
b. És un recurs mediador, atès que no té cap finalitat ni interès propi, i és al servei de la comunicació entre tots els actors locals propiciant espais i dinàmiques per gestionar positivament
els conflictes i promoure l’adequació de les institucions a la diversitat.
Els altres recursos –específics–, també necessaris per al desenvolupament del procés, han de
mantenir relacions correctes i adequades amb i entre els tres protagonistes, valorant el que hi
ha i connectant iniciatives, projectes i programes comuns.
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La ciutadania, les administracions i els recursos tecnicoprofessionals que operen al territori
s’han de sentir part del procés i la seva participació ha de repercutir en les decisions col·lectives de la seva comunitat.
Pindado Sánchez (2004:10)2 esmenta els reglaments de participació ciutadana en l’àmbit local:
«Hi ha una tendència perversa a creure que amb l’elaboració de la norma ja s’ha complert el dret,
sense tenir en compte que per a l’exercici eficaç del dret són necessaris: primer, la màxima difusió d’aquest per afavorir-ne el coneixement i, segon, els canals i els camins adequats per poder
exercir-lo amb eficàcia.» Adequant les seves paraules als processos comunitaris, podem afirmar
que: si al territori no hi ha un equip que atengui les necessitats d’informació, les relacions amb
i entre els tres protagonistes i la visibilització dels interessos generals, serà molt difícil parlar de
participació o de processos participatius en contextos locals.
Relacionar-se amb tots els protagonistes, organitzar espais de relació amb i entre els actors
locals, implicar les administracions i connectar grups, entitats, líders, etc., per construir productes o fer iniciatives de manera compartida en les quals s’impliquessin, d’alguna manera, els
tres protagonistes ha estat un repte i una tasca feta per tots els equips locals del Projecte ICI.
Les persones que han format part dels equips han assumit un gran desafiament professional.
Els diferents rols que han assumit i les competències necessàries que han adquirit o desenvolupat durant aquesta primera etapa –tot, amb el suport de la Direcció Científica i l’Obra Social
”la Caixa”– els ha atorgat un coneixement profund de la realitat comunitària i el reconeixement
i la legitimació per part dels tres protagonistes.
També ha calgut que l’equip anés modificant gradualment les seves actuacions, per assumir cada
vegada més el paper de cocol·laborador, copromotor o de suport, per avançar cap a una autonomia cada vegada més gran del procés i dels protagonistes. Aquest fet no ha estat exempt de
dificultats. Per exemple, en el moment en què es requeria un canvi de paper –de «conducció i
de promoció» al de «col·laboració i copromoció»– al mateix temps els protagonistes implicats
en el procés augmentaven, les iniciatives guanyaven transversalitat i la mateixa complexitat del
procés requeria una dedicació creixent per part de l’equip ICI.

2 PINDADO SÁNCHEZ, F. (2004). La participación ciudadana en el ámbito local. Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias, Centro
de Estudios Locales y Territoriales. Disponible a: http://www.famp.es/famp/publicaciones/ ficheros/2004grupo12.pdf [Última consulta: 4 de
juny de 2010].
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A més del rol de facilitadors del procés comunitari intercultural, els equips han dut a terme un
paper mediador entre els diferents col·lectius i protagonistes de la comunitat local. El principi de neutralitat i equidistància entre totes les parts, essencials en la mediació, ha estat aplicat
pels equips, sense posicionar-se del costat de cap actor ni afavorir els uns per sobre dels altres.
L’únic posicionament entre les parts ha estat el de compromís, sense cap mena de dubte, amb
el procés comunitari i la convivència. D’aquesta manera, s’ha facilitat l’acostament entre posicions diferents i la resolució dels possibles conflictes latents o explícits que hagin pogut existir
o sorgir a conseqüència del desenvolupament del procés.
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Taula núm. 1. Rols de l’equip d’intervenció comunitària intercultural en un procés participatiu i de
desenvolupament social
Rols

Descripció

Facilitador

—— Aporta mètodes per facilitar un procés; de la reflexió a l’acció.
—— Dinamitza el procés, aclareix dubtes i aprovisiona dispositius de suport a la presa de decisions.
Fomenta la confiança i la col·laboració entre els protagonistes.
—— Manté una actitud d’escolta activa, tant en la forma com en el mode d’expressió, tenint en compte la
cultura i la diversitat.
—— Té empatia per saber interpretar i canalitzar opinions des de perspectives diferents.

Comunicador

—— Afavoreix la visualització d’idees, emocions, coneixements…, per comprendre globalment el
procés i difondre’l.
—— Empatitza i és capaç d’atraure diferents tipus de col·lectius i de ciutadania per a reptes compartits i
d’interès general.
—— Ordena i posa en comú el coneixement existent, i genera instruments i productes que ajudin a registrar,
sintetitzar, classificar i relacionar temes i aportacions específiques, amb una visió global i general.
—— Presenta, torna i socialitza resultats en diferents suports físics i virtuals, tenint en compte les
aportacions dels tres protagonistes i la diversitat present a la comunitat.

Capacitador

—— Proporciona coneixement de la metodologia comunitària intercultural –finalitats, estratègies, eines–
als protagonistes.
—— Implica i acompanya els protagonistes de la comunitat en el coneixement compartit de la realitat i la
programació de les accions que cal fer.

Estratega

—— Elabora i visualitza estratègies per a la participació dels protagonistes en el procés, i ho connecta amb
polítiques i plans municipals o sectorials al territori.
—— Té capacitat de pensament sistèmic i estratègic –cicles del procés, relacions amb i entre els
protagonistes, recursos existents.
—— Estructura dades, causes i efectes per identificar oportunitats. Sistematitza el procés col·lectiu creatiu i
proposa iniciatives integrades.

Investigador

—— Coordina i desenvolupa la investigació utilitzant mètodes participatius i el coneixement existent.
—— Escomet el treball de camp i fa servir tècniques de recollida i sistematització de la informació, de
manera que converteix el procés en un recurs en si mateix.
—— Escomet l’avaluació comunitària utilitzant mètodes participatius.
—— Facilita l’anàlisi crítica dels resultats amb la comunitat, i els fa comprensibles i comunicables per a l’ús
per part de tots els protagonistes i la seva possible extrapolació.

Mediador

—— Facilita la comunicació, la trobada, la interacció i la cooperació entre col·lectius socials i culturals
diferenciats, com també la participació en comú en els afers d’interès general.
—— Mitjança entre les parts i afavoreix la resolució creativa de conflictes.
—— Afavoreix la revaloració dels diferents grups i col·lectius, per atorgar-los protagonisme dins del procés
comunitari intercultural.
—— Promou l’anivellament dels recursos entre els diferents actors i col·lectius.
—— Contribueix a crear un nou context social i a adaptar serveis i institucions a la realitat de la diversitat
social i cultural.

Cocreador

—— Genera condicions per facilitar la creativitat social al llarg del procés, tot implicant la comunitat en la
ideació conjunta de possibilitats, exploració d’alternatives al que està establert i de noves realitats.
—— Disposa de capacitat de crear històries que visualitzin el que les propostes sorgides podrien fer
aparèixer en el futur.

Font: elaboració pròpia a partir de JIMÉNEZ MARTÍNEZ, C. (2014)3

3 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, C. (2014). Cultura del diseño y desarrollo local sostenible: aportes teóricos, metodológicos y casos prácticos en las Islas Canarias.
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, tesi doctoral.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

2

56

Els membres de l’equip ICI, per dur a terme el paper de dinamitzador, comunicador, investigador,
mediador, etc., han tingut el suport, en molts casos amb una gran implicació, de professionals del
territori, de tècnics municipals i d’altres administracions i, sobretot, de ciutadans i ciutadanes que
han participat en les diferents fases o moments del procés comunitari, i que han aportat el seu
temps, coneixements i energies. El que ha fet l’equip ha estat sinergitzar i connectar recursos i persones, demandes i potencialitats, coneixements objectius i subjectius…, perquè tot això fos possible.
2.2.1.4 La documentació
Tot procés comunitari necessita un sistema de documentació adequat que permeti recollir i sistematitzar dades, informacions, aportacions, etc., per poder fer una anàlisi del treball, una avaluació adequada i una informació permanent a la comunitat.
El sistema de documentació havia de respondre a aquestes necessitats en cada un dels territoris d’intervenció, però també a la de documentar i sistematitzar el conjunt del Projecte ICI als
17 territoris per fer-ne una anàlisi i una avaluació general.
Per fer-ho, es van tenir en compte les consideracions següents:
——El sistema de documentació havia de respondre als principis metodològics de globalitat i
flexibilitat, i això suposava que, atenent les característiques pròpies de cada territori, també
es busqués una certa homogeneïtat en les dades, per permetre l’anàlisi i l’avaluació tant de
les intervencions locals com del Projecte ICI en general.
——Les dades que es registressin tindrien caràcter públic, excepte les que tinguessin a veure
amb els supòsits previstos a la Llei de protecció de dades.
——El sistema havia de combinar elements quantitatius i qualitatius que facilitessin una anàlisi i una reflexió contínua del treball i que permetessin la verificació dels avenços –o retrocessos– del procés als territoris i del Projecte ICI des d’un punt de vista general.
——Els instruments de recollida de dades havien de ser part del treball i l’organització de
l’equip ICI, amb una correlació directa entre fases, objectius i periodicitat dels informes o
altres instruments d’anàlisi i sistematització de la documentació.
Partint d’aquestes necessitats i premisses es va facilitar a tots els equips un sistema d’informació i documentació comú en suport digital (SID) que ha constituït una valuosa i innovadora iniciativa en l’àmbit de la intervenció social.
Sense entrar en un llistat exhaustiu, detallem a la taula següent alguns dels instruments de
documentació del treball.
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Taula núm. 2. Instruments del sistema d’informació i documentació del Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural. Primera etapa
Document

Dades

Descripció

Informe setmanal

Quantitatiu

—— Fitxer comunitari. Actualització setmanal de contactes.

Informe mensual

Quantitatiu

—— Resum mensual d’actuacions fetes durant el mes tenint en compte
organitzadors i participants.

Informe d’activitats

Quantitatiu
Qualitatiu

—— Informe d’activitat generada en el procés amb dades bàsiques, descripció de
l’activitat, protagonistes, valoració i resultats.

Quadres de comandament

Quantitatiu

—— Quadres territorials i global en els quals es mostren dades i paràmetres per
comprendre l’evolució dels processos als territoris i del Projecte ICI des d’un
punt de vista general.

Informe trimestral

Qualitatiu

—— Informe del trimestre tenint en compte la fase en què es troba el procés,
relacions amb els protagonistes, accions en les línies global i específiques,
col·lectius prioritaris, etc. Planificació del trimestre següent.

Entrevistes a actors locals

Quantitatiu
Qualitatiu

—— Entrevistes als actors locals dels 16 territoris al final del tercer any amb
aspectes quantitatius estructurats en blocs temàtics i aspectes qualitatius/
oberts sobre la valoració de la feina feta i propostes per tenir en compte
en endavant.

Qüestionaris a equips i
entitats

Quantitatiu
Qualitatiu

—— Valoració anual d’equips territorials i entitats gestores amb relació als
processos i la gestió de les entitats.

Informes de la Direcció
Científica i els assessors

Quantitatiu
Qualitatiu

—— Informes periòdics fets per l’equip de coordinació de la Direcció Científica,
l’assessor general o els assessors específics que responen a diferents
moments o necessitats del Projecte ICI i dels processos.

Informes d’avaluació

Quantitatiu
Qualitatiu

—— Informes d’avaluació anuals del Projecte ICI i els processos.

Informes d’enquesta

Quantitatiu
Qualitatiu

—— Enquestes sobre l’estat de la convivència als territoris d’intervenció.

Font: elaboració pròpia

Aquest sistema d’informació i documentació –que va experimentar algunes adaptacions que
es van considerar necessàries a mesura que s’anaven utilitzant– ha permès monitoritzar els
aspectes rellevants del procés de treball amb eines informàtiques genèriques i accessibles als
equips, i han aportat informació útil per gestionar, seguir i avaluar els processos territorials i del
Projecte ICI en conjunt. La virtualitat del sistema per mesurar el treball d’intervenció l’ha convertida en una eina insubstituïble per gestionar i avaluar el Projecte ICI, com també per a la
investigació científica. Una vegada finalitzada la primera etapa se n’ha considerat convenient el
manteniment i la millora del funcionament.
La metodologia preveia altres instruments per documentar el procés com ara els sociogrames,
els mapes comunitaris, les actes de reunions, etc. A això, s’hi han sumat instruments de documentació i informació que els equips han anat generant a partir de les seves possibilitats, com:
mapa físic i en suport on-line de recursos, banc d’experiències, punts d’informació, fitxes de
bones pràctiques i un llarg etcètera.
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En l’àmbit de projecte també s’ha disposat d’una plataforma d’ús intern –amb un domini específic: www.convivenciaciudadana.org– que ha permès:
——Compartir una pàgina principal amb notícies, vídeos, calendari, etc.
——Disposar d’un entorn col·laboratiu per a comunicació i intercanvi entre els equips territorials.
——Tenir una biblioteca amb la documentació del Projecte ICI.
——Emmagatzemar informes, quadres de comandament i altra documentació rellevant.

2.2.2 Conceptes clau
2.2.2.1 La dimensió de procés
Les polítiques socials dels últims decennis, fins i tot partint de pressupostos, lleis i plantejaments avançats, s’han gestionat de manera raquítica i, sobretot, a través de projectes cada vegada més específics. Tot això ha estat, a més, afavorit per la dispersió administrativa i l’absència
de polítiques d’integració institucional, temes avui sobre la taula a causa del dèficit i de la crisi,
però ja evidents fins i tot els anys de creixement econòmic.
Els territoris en els quals s’havia d’intervenir representen sistemes complexos amb múltiples
interaccions tangibles i intangibles; el desenvolupament social i sostenible que es plantejava
s’havia d’enfocar no com una finalitat en si mateixa sinó com un procés obert, dinàmic, en transició. La idea de procés resultava, per tant, no tan sols innovadora sinó també potencialment
trencadora amb la realitat existent als territoris. Des del Projecte ICI es plantejava que la intervenció social a escala local havia de superar la cultura de «projecte» i avançar cap a la cultura de
«procés», i generar situacions en què es produïssin canvis i millores significatius.
Amb la idea de procés es volia expressar la necessitat de posar en marxa alguna cosa que s’havia
de desenvolupar a través de fases o etapes, de manera indefinida i inespecífica, i en què els objectius no es podien predeterminar. A aquesta dimensió teòrica i operativa de procés calia assegurar-li sostenibilitat i continuïtat, una condició de normalitat i de repetitivitat en altres realitats.
D’aquesta manera, la intervenció comunitària intercultural no es podia traduir en un projecte
finalista, amb objectius predefinits. Es tractava de processos indefinits i inespecífics, ja que es
partia del principi que «cada comunitat és una realitat particular que havia de fer el seu propi
itinerari de desenvolupament i que aquest seria diferent de qualsevol altre». Seria el mateix procés participatiu i comunitari –dialèctic i dinàmic– el que havia de determinar aquest recorregut i les seves prioritats.
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2.2.2.2 La participació
Per a la intervenció comunitària intercultural, la participació es relaciona amb un seguit d’elements bàsics –derivats d’experiències concretes– que han manifestat la seva importància al llarg
d’aquests tres anys. Aquests elements es poden sintetitzar així:
——La participació és, alhora, una necessitat humana bàsica, un dret i un requisit per a l’èxit de
qualsevol iniciativa.
——La participació és, alhora, una finalitat i un mitjà: sense participació no hi ha procés i no hi
ha canvis substancials i sostenibles.
——No treballem i no ens relacionem amb usuaris, clients, pacients o beneficiaris. Ens relacionem amb ciutadans i ciutadanes, tenint en compte el seu paper –drets i deures– en la
vida comunitària.
——No és cert –com totes les generalitzacions– que la gent no participa. Les persones, els diferents grups i organitzacions d’una comunitat participen en el que consideren important, en
allò que es relaciona amb les seves necessitats i interessos, amb les seves expectatives de benestar i felicitat, etc., i ho fan de múltiples maneres.
——El procés metodològicament no exclou ningú de la possibilitat de participar. La metodologia assegura que qui no vulgui participar, naturalment, es pot autoexcloure, però no pot dir
que el procés comunitari l’ha exclòs.
——La participació no és assistència a actes o activitats. La participació és implicació, és sentir-se
part d’una cosa i contribuir que aquesta cosa valgui la pena de ser millorat, potenciat, etc.
——No vinculem la participació d’una persona –en una activitat, en un espai de relació, etc.– amb
la seva presència física en totes les activitats, moments de trobada, reunions, etc. El que és
fonamental és mantenir la relació amb aquesta persona, que, molt sovint, no pot estar present en tots els moments. Aquí té un paper fonamental la informació comunitària i la capacitat de l’equip de mantenir les relacions.
——La participació ha d’anar vinculada a processos que facilitin l’autoorganització. Si les persones que participen no senten que formen part d’una organització pròpia, sempre sentiran
que depenen d’altres.
——Un procés participatiu fa així que els diferents actors vagin assumint més protagonisme,
mentre que disminueix el dels que promouen la participació.
——La interacció entre els col·lectius etnoculturalment diferenciats que pertanyen a la comunitat és un element indispensable per al treball d’enfortiment i desenvolupament social del
territori mateix.
La teoria dels tres cercles

En dir «tothom participa» construïm un miratge. Sabem que no tothom pot participar en tot
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–depèn dels moments, les circumstàncies, les possibilitats, etc.–. Quan en el Projecte ICI s’afirma que «tothom participa» es vol expressar que el procés està potencialment obert a tothom.
La qüestió és que qui hi vulgui o hi pugui participar ho pugui fer en el moment que pugui o en
la mesura que vulgui.
Des del Projecte ICI hem treballat perquè tothom hi pugui participar, tot i saber que, en la praxi
i en la realitat, només hi participa una minoria. Però la metodologia del Projecte ICI ha funcionat perquè aquesta minoria es mantingui sempre oberta a la integració de nous participants i
no es tanqui en si mateixa.
També s’ha tingut sempre molt en compte que la participació activa pot resultar un «pes» per a
les persones, i per això s’ha actuat perquè aquest pes sigui el menor possible –per exemple, fent
menys reunions i més curtes– i perquè la participació sigui un fet normal i sostenible. Per fer-ho
–i per a una sistematització adequada de l’experiència– hem utilitzat la teoria dels tres cercles,
que s’ha adaptat als diferents actors –persones, grups, entitats, col·lectius, administracions…
——Cercle núm. 1. Persones o entitats que comparteixen la iniciativa i hi donen suport totalment. En el Projecte ICI els denominem amb el terme implicats.
——Cercle núm. 2. Persones o entitats que comparteixen la iniciativa però que hi participen només
de manera puntual, parcial, provisional, etc. En el Projecte ICI els denominem col·laboradors.
——Cercle núm. 3. Persones o entitats que no volen o no poden participar –els motius no interessen– però als quals es manté informats del procés. Constitueixen el que hem denominat
informats, amb la idea que, com que les situacions canvien, determinades persones o entitats que, en un moment donat no han pogut participar, poden canviar d’opinió o canviar les
circumstàncies i passar a col·laboradors o implicats. També, per exemple, persones del cercle 1 poden passar al 2 o al 3 i ser substituïts per altres.
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Gràfic núm. 2. La teoria dels tres cercles

Font: MARCHIONI, M.(2010).
Dossier de formació 2010. Projecte ICI
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Aquesta teoria, a més de superar la frase feta, justificativa i inútil de «és que la gent no participa», ens ha permès comprendre i constatar que el més important és la continuïtat del procés
participatiu, no la continuïtat de les persones. Les situacions –subjectives i objectives, internes i externes– canvien, i això és un fet o una evidència que cal assumir. La metodologia ha de
garantir la continuïtat del procés, més enllà de les persones mateix. Fins i tot, des d’un punt
de vista de salut democràtica, en general és bo que hi hagi un recanvi de les persones i que els
càrrecs o els papers que cadascú pot cobrir en un moment determinat no s’eternitzin.
En tots els àmbits d’intervenció i d’acció del Projecte ICI s’ha treballat perquè tothom hi participi en igualtat, paritat de condicions i cadascú en el seu paper, fet que implica el respecte i el
coneixement mutu. En aquest sentit es podria parlar del Projecte ICI com a espai de democràcia participativa, fet de gran importància i no tan sols simbòlica, en un context en el qual les
diferències de classe i la diversitat cultural encara pesen enormement.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

2

62

2.2.2.3 El procés és autoeducatiu i transformador per a tots els actors
El procés comunitari és dialèctic perquè implica tres protagonistes i la relació paritària entre
ells. Els tres protagonistes no hi participen de la mateixa manera, perquè el seu paper és diferent, la participació és discontínua, les relacions canvien contínuament i també la realitat canvia, les situacions canvien i tot això produeix alhora canvis en els tres.
El procés comunitari és un procés complex, atès el caràcter complex i integral de la realitat i de
la participació. El procés requereix adequació al context local i, alhora, «obrir portes i finestres
per deixar que entrin corrents d’aire en els guetos de l’especificitat local» (Sousa Santos, 2010).
El procés comunitari ha de convertir l’experiència de la participació en la font principal d’aprenentatge col·lectiu. Els equips i els protagonistes locals han destacat com una aportació important del Projecte ICI que aquest ha suposat, per a tots, un procés d’aprenentatge i accions de
millora perquè promou formes innovadores de treballar i de relacionar-se.
2.2.2.4 La transversalitat i la globalitat de la intervenció
El Projecte ICI no ha intervingut als territoris per fer accions que atenguin demandes específiques, sinó per promoure processos participatius i col·laboratius entre tots els actors implicats
i per contribuir així a la millora de la convivència i de la cohesió social. Es tracta d’un plantejament innovador que a la llarga s’ha anat convertint en una clau d’èxit del Projecte ICI i en un
element metodològic, també clau, per superar les dificultats existents, i que dóna vida a un fet
substancialment nou respecte de la que hem definit com a cultura predominant.
El procés comunitari comporta inevitablement un recorregut que articuli, d’altra banda, una
visió general i integral –global– per poder connectar el que és particular i el que és sectorial en
el marc de la globalitat, i, de l’altra, una visió transversal, ja que les temàtiques comunitàries
mai no es poden afrontar des d’un únic àmbit i requereixen sinergies, col·laboració, integració
de sectors diferents, protagonistes diferents, recursos diferents.
El procés comunitari intercultural s’ha desenvolupat a través de dos eixos interrelacionats i simbiòtics: la línia d’acció global i les línies d’acció específiques. La primera ha atès el desenvolupament global del procés i de les relacions i s’ha articulat en elements comuns i generals –com el coneixement
compartit i la programació, per exemple–, la consecució dels quals sempre és més lenta i la importància dels quals triga a ser percebuda i compresa. Les segones han permès la concreció de l’aportació
del Projecte ICI a la realitat existent, per contribuir a millorar les respostes més immediates, sense les
quals el Projecte ICI apareixeria abstracte. Això s’ha vertebrat, en síntesi, a través de tres elements:
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——La integració progressiva de les diferents administracions públiques i també d’entitats privades.
——La col·laboració tècnica interinstitucional i intersectorial.
——La integració de tots els actors/protagonistes en totes les línies i iniciatives.
2.2.2.5 Les relacions col·laboratives en un context complex
«… Acceptar la complexitat en les formes de govern suposa articular la diversitat i la fragmentació amb mecanismes de coordinació o integració. Governar en un entorn complex implica,
amb altres paraules, reconèixer els múltiples actors […], acceptar-ne la participació en les tasques de govern i gestionar les relacions que s’estableixen entre ells amb la finalitat de provocar
actuacions integrades» (Subirats, J., 2010).4
En la gestió de la complexitat, després de tres anys d’intervenció, podem identificar algunes
qüestions clau:
a. Els tres protagonistes –cada un en el seu paper i la seva realitat concreta– ja no són meres
definicions, sinó realitats amb nom i cognoms i amb situacions difícils objectivament.
Aquesta complexitat es reflecteix tant en la dimensió interna –és a dir, en cadascun dels
tres protagonistes– com, sobretot, en les relacions mútues. Podem parlar de complexitat
interna en l’àmbit tècnic; una altra, en l’àmbit politicoadministratiu, i, també, en l’àmbit
ciutadà. Cal subratllar que, en general, la intervenció ha permès produir elements que no
existien en la vida comunitària i que ara constitueixen referències sòlides sobre les quals
es pot construir –per exemple, l’existència d’espais de relació tècnica en pràcticament tots
els territoris.
b. Haver afrontat tasques fonamentals i bàsiques per promoure processos de cogestió i coparticipació entre els tres protagonistes. Es tracta de tasques tècniques i socialment complexes
que han necessitat una inversió en les relacions.
c. Haver requerit i explicitat un fort component mediador –per part dels equips, de les entitats gestores i, molt sovint, per part dels referents tècnics municipals– en tots els àmbits i
amb tots els protagonistes, sobretot per facilitar la trobada positiva i productiva de tots tres.
Els equips locals del Projecte ICI, en la valoració del que el Projecte ICI havia aportat als territoris, van subratllar elements com els següents:
——Nova cultura de compartir.
——Més persones ajuden d’altres.
——Enriquiment de la cultura política, democràtica.
4 SUBIRATS, J. (2010). «Si la respuesta es gobernanza, ¿cuál es la pregunta?». Publicat a Ekonomiaz, «Gobernanza y políticas públicas para la competitividad». Recuperat el febrer del 2014, d’Academia.Edu: http://www.academia.edu/351254/Si_la_respuesta_es_gobernanza _cual_era_la_pregunta.
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——Existència de més conflicte en aquest moment i, alhora, més col·laboració.
——Reconeixement de «tots/es».
——Relacions en espais d’igualtat.
——Pas de rivalitat a cooperació.
——Certa renúncia al protagonisme individual per anar a un protagonisme comú.
——Canvi de mirada, veure que «és possible».
——Recuperació d’aprenentatge de l’«altre».
Després de la primera etapa, s’ha posat de manifest l’avenç del treball col·laboratiu i cooperatiu. Amb la finalització del coneixement compartit i el desenvolupament d’una proposta de programació comunitària intercultural, la comunitat s’ha dotat d’un sistema millor de
funcions des del qual es pot: a) millorar la comunicació i el treball conjunt –administracions,
recursos tècnics i ciutadania–; b) identificar tots els recursos existents –plans, programes,
projectes…–; c) gestionar de manera compartida el coneixement existent i identificar i consensuar les prioritats, i d) establir sistemes de comunicació, coordinació i col·laboració més
eficaços i eficients.
Un exemple de relacions col·laboratives són les escoles obertes d’estiu, impulsades des del
Projecte ICI de la zona sud de Jerez, la de Las Norias de Daza al municipi d’El Ejido (Almeria) o
la del barri del Carrús, a la ciutat d’Elx. A través d’aquesta iniciativa els recursos tecnicoprofessionals i comunitaris, amb la col·laboració d’administracions públiques i entitats privades, han
treballat de manera col·laborativa per unir recursos i esforços en una activitat necessària per a
la zona com era l’atenció a la infància i la joventut en època estival.
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La informació comunitària
La teoria

—— La mateixa informació per als tres protagonistes.
—— El mateix contingut en formes i llenguatge diversos.
—— No s’exclou ningú.
—— La informació és pública i es fa pública.
—— Tots els coneixements han de ser socialitzats.
—— També es pot comptar amb els mitjans informatius existents.
La metodologia

—— Els espais de trobada i els locals comunitaris o clau.
—— Els recursos i el teixit associatiu.
—— Els mediadors, líders, etc.
—— El pla informatiu comunitari.
Els instruments

—— Cartes, actes, documents...
—— Fitxer comunitari.
—— Manifestos/cartells.
—— Tríptics i fullets.
—— Fulls informatius generals o específics.
—— Guia de recursos, monografia...
—— Diari, revistes, etc.
—— Blog, web, RSS, etc.
—— Etc.

2.2.2.6 La informació és pública i el procés la fa pública
Un procés participatiu no es pot entendre sense una informació àmplia i contínua als tres protagonistes de les seves activitats, projectes, programes, èxits, fracassos, etc. Es pot afirmar que
sense informació no hi ha participació, tot i que tampoc no és suficient informar perquè hi
hagi participació.
L’experiència ens diu que la informació ha de ser la mateixa per als tres protagonistes –tot i que
amb un llenguatge diferent– perquè puguin participar paritàriament en el procés. El procés
comunitari és en essència un procés públic i, per tant, tot el que hi està relacionat ha de ser públic.
El Projecte ICI, tot i néixer d’una iniciativa privada, s’ha configurat com un servei públic, entenent públic en un doble sentit: d’una banda, que persegueix interessos generals i, de l’altra, que
implica tres protagonistes que tenen un paper diferent en la vida comunitària. Això ha requerit
que tot el que es feia en l’àmbit del procés s’havia de fer públic i que tothom conegués el que es
feia, qui ho feia, per què i per a què. Sense documentació tot això no era possible i la informació seria ocasional, puntual, provisional, discontínua, etc.
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La informació, com a instrument per a la participació, ha requerit una activitat i un treball permanent –sistema d’informació i documentació– que permetés fer, en tot moment, tant una avaluació del treball fet com una informació permanent a la comunitat.
En el Projecte ICI s’ha distingit:
——La informació que ha produït el mateix procés, fonamentalment a càrrec de l’equip ICI, com
ara fullets, fulls informatius, informes, etc. –tot previst al pla informatiu de cada territori.
——La informació que s’ha produït pels mitjans informatius existents –televisió, ràdio, diaris, etc.– amb els quals calia establir una relació correcta perquè poguessin informar adequadament del procés i de les seves activitats. A aquesta informació se l’ha denominat impactes
de mitjans de comunicació, ha suposat un instrument valuós de visibilització del Projecte ICI i
ha generat una imatge positiva dels territoris, tractats tradicionalment als mitjans de comunicació amb notícies negatives.
L’ús de diferents suports informatius ha depès de les destreses dels membres dels equips o de
les col·laboracions locals amb què han comptat, a més del suport que l’Obra Social ”la Caixa”
–des del departament de Comunicació– ha posat a disposició del Projecte ICI.
Els fulls informatius han estat un instrument comú que han fet servir els equips a tots els territoris. Els fulls informatius són instruments senzills i fàcils de difondre, ja que s’adeqüen, d’una
banda, a les necessitats generals del Projecte ICI –format comú i amb un nom comú: Compartir–
i, de l’altra, als signes d’identitat, els temes i les referències locals. Els fulls informatius, publicats periòdicament, han facilitat una informació accessible del que s’ha fet durant el procés i de
les diferents iniciatives que s’han anat duent a terme a cada territori.
Les noves tecnologies –web, blog, SMS, xarxes socials, fòrums, RSS, etc.– i diferents mitjans
artístics o culturals que s’han desenvolupat al llarg d’aquesta primera etapa i en formats molt
diferents han permès multiplicar i fer créixer les possibilitats de comunicació i informació. Els
instruments i els suports de difusió han estat diversos. Durant la primera etapa, els equips han
dissenyat i posat en marxa diferents maneres d’informar, tant del procés en general com de les
accions i les iniciatives que s’han dut a terme en les línies d’acció específiques.
Les jornades o les trobades amb els protagonistes, les guies de recursos, etc., també les han utilitzat tots els equips. I el treball de carrer, el boca-orella, la difusió a través de líders locals, a
més d’altres instruments de relació, també han estat mitjans de difusió i informació rellevants.
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Murals, blogs, programes de ràdio, díptics, cartells… i altres elements artístics o relacionats amb
les noves tecnologies de la informació i la comunicació han permès informar i socialitzar els
coneixements de diferents maneres i tenint en compte el tipus de protagonista. Aquestes formes diferents d’informar i de socialitzar el treball també s’han adaptat als grups o les persones
amb què els equips s’han relacionat o als mitjans que brindaven el context i la seva realitat. Així,
els que han treballat més estretament amb grups de joves han posat en marxa blogs o programes de ràdio amb ells, i els que han pogut tenir a la seva disposició al territori mitjans artístics
han fet murals, vídeos, clowns, activitats circenses, concerts, etc.
Pla informatiu

L’instrument metodològic fonamental de la informació és el pla informatiu, que, basant-se en
tres dimensions de la difusió de la informació, combinades amb tres més del contingut, formula tres hipòtesis:
Taula núm. 3. Hipòtesis del pla informatiu

Contingut

Màxim

Mitjà

Mínim

Difusió

Mínima

Mitjana

Màxima

Hipòtesi 1

Hipòtesi 2

Hipòtesi 3

Hipòtesi 1. Preveu el màxim dels continguts –estudis, propostes, etc.– però, atès el caràcter
tècnic de la informació o que la seva mida dificulta la divulgació a tots els actors, preveu una
difusió més reduïda, adreçada a un nivell més tècnic o a persones/entitats a les quals els pugui
ser útil de debò.
Hipòtesi 2. Preveu els mateixos continguts però més reduïts i comprensibles. Per això es preveu una difusió més àmplia que l’anterior, a través de líders, dirigents, representants, etc.
Hipòtesi 3. Els continguts s’han adaptat per a una millor comprensió i difusió. Els elements tècnics s’han adaptat en formes i llenguatges a tots els protagonistes, per això la difusió és màxima i es fa a través de fulls informatius o altres mitjans.
Nota: tant en la hipòtesi 2 com en la 3 es farà evident la disponibilitat de tots els coneixements
o informacions per a tothom que ho requereixi.
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Les noves tecnologies poden facilitar avui dia la difusió i la divulgació de les informacions i dels
coneixements amb molta més capacitat. És a dir, una monografia comunitària que fa pocs anys
només es preveia en versió llibre avui dia es pot fer a través d’un ebook o difondre’s amb blogs,
pen drive, etc. Però no hem d’oblidar que, alhora, podrien suposar una barrera per accedir a la
informació, ja que no tothom té coneixement o possibilitats d’accés a aquestes tecnologies.

La premissa és la següent: la mateixa informació per als tres protagonistes tot i que en diferents
formes i llenguatges. Per promoure la participació en l’àmbit local és necessari utilitzar els llenguatges, els codis, els símbols, les imatges, les referències, els exemples, els signes d’identitat i les
formes d’expressió cultural i comunicació pròpies de cada comunitat i de cada protagonista. Moure’s sempre dins de l’univers conceptual i l’imaginari de la gent. Fer servir diferents llenguatges.
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La devolució i la socialització dels coneixements

Un altre dels elements fonamentals de la metodologia consisteix a assegurar la informació de tot
el que es va fent en el marc del procés comunitari intercultural perquè tots els actors hi puguin
participar, disposant de les mateixes informacions. Ha de passar el mateix pel que fa a materials, estudis o altres coneixements que tenen relació amb el procés.
A tot això, hi apliquem el principi de la «devolució» de les informacions i dels coneixements, que
té una importància particular en els moments en què el procés construeix productes importants
per al seu devenir, com, per exemple, la monografia o el diagnòstic.
Ara bé, en un procés amb multitud de persones implicades, amb diferents nivells i amb diferents
cultures, no n’hi ha prou d’informar i difondre les informacions i els coneixements d’una manera determinada. Tenint en compte aquestes diferències i la necessitat d’assegurar a tothom la
possibilitat de poder-los fer servir, la metodologia avança un pas i planteja el tema de «socialitzar» aquestes informacions i coneixements; és a dir, difondre’ls en diferents formes i llenguatges que permetin que tothom els pugui utilitzar. És evident que en realitats amb presència de
diversitat cultural i amb diferències socials significatives, com en les que intervé el Projecte ICI,
el simple fet de traduir a diferents idiomes els materials informatius de per si mateix ja representa un pas absolutament necessari. Així i tot, és més complicat haver de fer que el contingut
de les informacions sigui realment accessible a tothom.
2.2.2.7 La perspectiva intercultural i la dimensió mediadora
La perspectiva intercultural, com a element transversal en la metodologia desplegada pel procés comunitari, ha procurat que cap col·lectiu no es quedi despenjat del procés, especialment els
col·lectius diferenciats culturalment. Col·lectius immigrats com el magrebí, els subsaharians,
els orientals, etc., troben barreres de tipus informatiu, psicològic, lingüístic, jurídic, social,
que els distancien i que en dificulten l’accés normalitzat i en igualtat a les institucions i als àmbits
locals de participació, com també als recursos públics i privats.
La convivència i la cohesió social com a finalitat de caràcter inclusiu i integrador de tota la
diversitat sociocultural existent als territoris requeria dotar-se d’una perspectiva dinàmica que
enriquís la metodologia i les seves potencialitats per incorporar tots els col·lectius al procés
comunitari. L’èmfasi a remoure els obstacles que dificultessin la participació de tothom, independentment de la procedència, ha aportat una mirada necessària per conjurar riscos d’exclusions i situacions de conflicte que hi estan associades.
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La perspectiva intercultural no és tan sols un enfocament, una forma de mirar i interpretar la
realitat, és també una proposta metodològica que incideix en la interacció positiva entre persones, grups i col·lectius. Sorgida com una resposta a les debilitats del multiculturalisme, la interculturalitat prioritza les relacions entre els diferents grups socials i culturals, carència principal del model multicultural. Si bé aquest model de gestió de la diversitat, amb l’èmfasi posat
en el respecte de les diferències, va constituir un gran avenç social en la integració de persones migrants o pertanyents a minories ètniques, no va aconseguir, en canvi, que les persones
es relacionessin entre elles i construïssin situacions de convivència de debò. Més aviat va contribuir a reforçar la tendència predominant cap a la coexistència social. Enfront d’això, la interculturalitat es va erigir com una perspectiva dinàmica, que buscava provocar la relació i la interacció entre grups i col·lectius.
L’aplicació de la perspectiva intercultural a la metodologia comunitària ha potenciat l’abast
d’aquesta, gràcies sobretot a la interrelació establerta amb la mediació intercultural. Totes dues
estratègies d’intervenció social, posseïdores de metodologies relacionals potents, han contribuït conjuntament a establir relacions abans improbables entre grups humans, entre col·lectius, entre actors, entre protagonistes, etc.
La perspectiva intercultural ha contribuït enormement a fer que la diversitat del territori quedés
representada als espais de relació generats pel procés comunitari intercultural, fossin els espais
tècnics de relació, els espais de participació ciutadana o els espais de relació institucional. De
la mateixa manera, s’ha vetllat perquè esdevingués el mateix en totes les iniciatives i activitats
impulsades des del Projecte ICI. S’han remogut els obstacles que hi havia a la participació de les
persones pertanyents als diferents col·lectius socials i culturals i s’ha assegurat la presència de
totes les visions en moments clau del procés, com en l’elaboració de la monografia, el diagnòstic i la programació o a les trobades comunitàries.
La proposta metodològica de caràcter transversal aportada per la interculturalitat ha resultat
extremament útil per evitar exclusions i provocar nous tipus de relacions socials. Malgrat això,
no és suficient per se per assolir la finalitat del Projecte ICI: la convivència i la cohesió social. La
consecució d’aquesta finalitat requereix, a més, l’aplicació d’una dimensió mediadora a escala
comunitària i a escala grupal.
L’escala comunitària de la dimensió mediadora fa referència als canvis que està promovent el
Projecte ICI en l’àmbit institucional i en el context social per aconseguir el ple reconeixement
de totes les parts –col·lectius socials i culturals– i la seva revaloració al si de la comunitat local.
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Es tracta d’un tipus de mediació global imprescindible per donar forma als trets propis d’una situació social de plena convivència. La intervenció comunitària intercultural, com a síntesi conceptual i metodològica entre la perspectiva intercultural i comunitària, és la que fa possible mitjançar en el que fa referència a protagonistes i actors per promoure canvis en els serveis i els
recursos del territori, en les institucions i en les normatives locals, i en les relacions que es produeixen entre grups, col·lectius, associacions, organitzacions, etc.
Els canvis promoguts són diferents i coherents entre ells gràcies a l’enfocament mediador del
Projecte ICI, i és la seva confluència la que possibilita avançar en la convivència i la cohesió social. Aquests canvis són els següents:
——La transformació de les relacions socials.
——La revaloració i l’apoderament/enfortiment dels diferents col·lectius a mesura que adquireixen protagonisme en el procés.
——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 cívica i institucional de resolució pacífica del conflicte.
Tota la inversió feta pel Projecte ICI per facilitar l’establiment de relacions entre els diferents
actors i protagonistes, com també per crear diferents espais de relació, ha contribuït a la transformació de la naturalesa de les relacions socials al territori. L’arquitectura d’espais de relació
–tècnics, ciutadans, institucionals, trobades comunitàries, etc.– creats pel procés han establert
canals d’interacció positiva, comunicació, diàleg i acord. Aquest últim aspecte és molt destacable, ja que si bé l’objectiu de l’enfocament mediador és la millora de les relacions, de manera que
l’acord és una possible conseqüència d’aquesta millora, el Projecte ICI s’està mostrant eficaç a
l’hora de facilitar la consecució d’acords, i la millor evidència són les programacions comunitàries interculturals consensuades en 16 dels territoris d’intervenció.
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 i l’anivellament
dels diferents actors dins de la comunitat, especialment dels col·lectius més desafavorits. Es tracta d’una revaloració en el sentit d’adquisició de protagonisme dins de les relacions socials que
es produeixen a la comunitat local. El Projecte ICI ha potenciat les accions, les iniciatives i els
espais que han possibilitat als diferents actors i col·lectius ser agents actius de la seva comunitat.
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Aquesta revaloració no ha suposat difuminar els papers desenvolupats per cada actor, sinó el
contrari. Els instruments i els espais de relació construïts en el marc del Projecte ICI han facilitat la trobada, el diàleg i l’acord des del paper que du 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 l’afecten i en la definició de les prioritats que cal satisfer.
Avançar en la convivència i la cohesió social comporta abordar les situacions d’asimetria i de
desigualtat de recursos entre actors i col·lectius. Abordatge que 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 ICI i d’espais tècnics de relació
ha posat a disposició del conjunt de la comunitat local –i això engloba tots els col·lectius socials
i culturals– els serveis i els recursos tècnics del territori, fet que ha possibilitat anivellar les asimetries i reduir la disparitat de recursos existents entre els uns i els altres. Alhora, les actuacions, les iniciatives i els projectes impulsats des del procés comunitari intercultural han incidit
en la millora de les condicions de vida de la població del territori, especialment les dels col·lectius amb menys recursos.
La metodologia participativa del Projecte ICI ha promogut el reconeixement de totes les parts,
i ha facilitat la participació dels actors i els col·lectius dins del procés –als espais de relació, en la
monografia, el diagnòstic i la programació comunitària intercultural, a les trobades comunitàries, etc.– i el reconeixement de la seva legitimitat com a interlocutors vàlids. D’aquesta manera,
totes les parts, actors i col·lectius s’han atorgat reconeixement mutu, i s’han mostrat sensibles
a les situacions i els posicionaments dels altres. També s’han treballat els factors situacionals
–econòmics, socials, culturals– de cada col·lectiu i actor, com a contextualització necessària per
comprendre la forma de veure i interpretar la realitat que tenen cada un. Aquesta tasca resultava del tot imprescindible per poder atorgar el reconeixement més gran: l’adaptació mútua i
l’adequació institucional.
Adaptació mútua de tots els col·lectius a la diversitat social i cultural que regnava al territori, a través dels canvis necessaris per facilitar la integració en igualtat de totes les parts, tot
combatent situacions de desigualtat, discriminació i intolerància. Aquest procés d’adaptació
mútua requereix, alhora, el compromís dels tres protagonistes per adequar les institucions
al nou context que s’està creant. Adequació institucional dels sistemes sanitaris, educatius,
assistencials o del marc normatiu, entre altres. Hi ha hagut diverses propostes d’adaptació i
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adequació promogudes pel Projecte ICI, especialment des dels espais tècnics de relació cap a
serveis públics i institucions.
Un altre element essencial de la dimensió mediadora del Projecte ICI ha estat la comunicació,
entesa com un tot que engloba les parts i el missatge. La construcció d’una narrativa o un relat
alternatiu que possibilités superar la visió fragmentada de la realitat ha resultat clau per desbloquejar situacions d’estancament en la resolució de problemàtiques locals o per abordar conflictes latents o manifestos. Aquesta construcció d’un relat alternatiu s’ha produït durant tot el
procés, tot posant atenció al missatge que es transmetia a tots els actors, posant l’èmfasi en els
punts comuns més que en els elements diferenciadors, o facilitant l’acostament i la comprensió
mútua. Aquí el factor mediador de l’equip comunitari ha resultat fonamental. Però també ho ha
estat la informació comunitària, pel fet d’assegurar que la informació arribés a tota la comunitat, sense cap excepció, a través de les eines de comunicació del procés –fulls informatius, cartells, blogs, xarxes socials, etc.– i vetllant perquè el missatge s’adaptés a cada destinatari, tant
en el llenguatge –tècnic o popular– com en els idiomes.
La monografia i el diagnòstic comunitari van resultar estratègics per construir un relat alternatiu, integrador i superador de la situació de partida o línia base del Projecte ICI. La seva qualitat per integrar la visió de tots els col·lectius, actors i protagonistes ha possibilitat reformular en positiu la història del territori i l’elaboració d’un relat alternatiu compartit, en què totes
les parts s’han sentit reconegudes. Aquest pas resultava essencial per aconseguir l’apropiació
col·lectiva del diagnòstic i la implicació posterior en la definició de les respostes que s’havien
de donar a les necessitats i les problemàtiques detectades a través de la programació comunitària intercultural.
Tots els aspectes mediadors del Projecte ICI descrits abans condueixen a un mateix lloc, la construcció i la consolidació d’una cultura cívica i institucional de resolució creativa i pacífica del conflicte, requisit essencial de la convivència i la cohesió. La transformació de les relacions socials,
l’arquitectura d’espais de relació i trobada, el reconeixement mutu i l’adaptació del context i de
les institucions, entre altres, contribueixen enormement a la construcció d’una cultura de pau
o cultura pacífica de resolució de conflictes.
Així mateix, el procés també ha generat espais i instruments de mediació i de gestió del conflicte coneguts per tota la comunitat, els propis del procés comunitari intercultural, en què es normalitzen i es discuteixen les discrepàncies i els conflictes entre actors i col·lectius. Alhora, està
resultant clau el paper de l’equip comunitari, com a part neutral, o equidistant, sense interes-
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sos propis i legitimada per totes les parts, per mitjançar en els casos concrets de conflictes sorgits
entre actors i col·lectius.
El Projecte ICI està facilitant el trànsit d’una cultura que percep el conflicte com una cosa
negativa a una concepció del conflicte com un fet consubstancial a la naturalesa humana i a la
realitat social, que s’ha de normalitzar i reformular com una oportunitat per millorar la societat.
Des d’aquesta perspectiva, el conflicte no és més que la manifestació de desajustos i inadequacions
que es produeixen dins de les comunitats; desigualtats, discriminacions i intoleràncies que,
una vegada detectades, s’aborden a través d’un procés normalitzat de regulació dels conflictes.
En definitiva, una concepció i una reformulació positiva en què tots els actors i col·lectius
afectats hi guanyen i participen activament en la millora de les relacions socials i, per tant, de la
convivència i la cohesió social al seu territori.

23
.

Fases i instruments operatius
2.3.1 El procés comunitari és evolutiu
El procés comunitari intercultural s’ha desplegat a través de fases progressives, en què cada una
tenia relació amb la següent, en un desenvolupament que no podia ser lineal sinó dialèctic, ja
que en el seu devenir es van trobar obstacles, dificultats, avenços i retrocessos… En la realitat
aquestes fases mai no es produirien de manera exacta i mesurable, i tampoc no es podia dividir el procés «en trossos». El més habitual és que s’anessin sobreposant en diferents moments i
que, fonamentalment, mai no acaben ni comencen de cop, sinó que van evolucionant al mateix
temps que es van transformant. De tota manera, és evident que hi ha hagut una progressió i
una relació lògica entre una i l’altra i que es van haver de fer els passos necessaris perquè fos així.
En la primera etapa del Projecte ICI s’han identificat tres fases o moments de desenvolupament
del procés comunitari intercultural.
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Gràfic núm. 3. Fases del procés comunitari intercultural

Fases o moments del
procés comunitari
intercultural
1a etapa

Construcció
de relacions assertives
i col·laboratives
amb i entre els
protagonistes

Construcció
participativa
del coneixement
compartit

Construcció
participativa de la
programació

2.3.1.1 El punt de partida
No obstant això, calia establir alguns elements que ens indiquessin la situació de partida. Aquests
elements han estat:
——Coneixement bàsic de la comunitat: territori, població, demandes, recursos i potencialitats.
——Coneixement de la història, de la diversitat cultural i de les dinàmiques comunitàries prèvies al Projecte ICI.
Cada comunitat té les seves pròpies característiques i història i començar un procés comunitari
sense tenir-ne en compte el punt de partida constituiria un error greu. Per poder partir del que
hi havia, els equips ICI van fer un treball previ –estudi inicial– que preveia tots aquests aspectes –al volum 1 d’aquesta col·lecció es detalla com es va formular la línia base o situació de partida (setembre-octubre del 2010) a partir de dos instruments: els Estudis inicials sobre l’estat de
la convivència i l’Enquesta 2010 sobre convivència en l’àmbit local.
La frase «partir del que hi havia» ha estat, en primer lloc, la manifestació d’una actitud de respecte –el treball comunitari mai no pot ser «invasiu»– envers les persones, les entitats, les organitzacions socials que han estat treballant i contribuint, a la seva manera, a la millora de la
realitat. A partir d’aquest respecte, s’ha pogut començar a teixir relacions no invasives i començar a plantejar la millora del que hi havia… Però tot això seria un producte compartit amb les
persones, les entitats, les organitzacions, implicades en el procés a través d’aquestes relacions.
Un exemple de partir del que hi havia el trobem a la graella d’actuacions del Raval, que s’ha
treballat en el Projecte ICI al barri barceloní del Raval.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

2

76

Graella d’actuacions del Raval

La graella d’actuacions del Raval és una eina de coneixement i anàlisi de les actuacions que
desenvolupen els recursos i els serveis del Raval, tant públics com privats. La creació d’aquest
instrument neix de la necessitat expressada per diferents agents del territori –Comissió Social de Tot Raval, Districte de Ciutat Vella, el Grup Educació i Comunitat i la Taula Intercultural del Raval, entre altres– de recollir i posar en valor els diferents programes i projectes
que s’estan duent a terme al Raval.
Es detecta la necessitat de visualitzar al màxim tota la intervenció que s’està fent per poder
elaborar-ne una anàlisi en clau comunitària, amb la finalitat de valorar si resulta necessari
optimitzar algunes intervencions o si cal potenciar alguns àmbits de treball en funció de les
necessitats existents.
Així, en aquest instrument s’incorporen programes, projectes i activitats que des de diferents
àmbits es desenvolupen al Raval, a partir d’entitats i serveis. La seva estructura permet relacionar aquestes actuacions amb aspectes relatius a l’entitat o el servei que la promou, i amb
aspectes propis de l’actuació -per exemple, franges d’edat, destinataris, grups de treball, etc.
A partir de la informació recollida, i de les conclusions fruit de l’anàlisi d’aquesta, s’elabora
un diagnòstic que ha de servir per desenvolupar una programació comunitària que respongui a les necessitats detectades (2a fase del Projecte ICI).
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2.3.1.2 Construcció de relacions assertives i col·laboratives amb i entre els
protagonistes
Si tenim en compte el context en el moment de la intervenció, es pot comprendre la importància i la necessitat d’invertir molt en la construcció de relacions. Només un projecte com el
Projecte ICI –que «alliberaria» un equip ICI perquè dediqués metodològicament el seu temps i
treball a la construcció de relacions amb i entre els protagonistes– podia assumir aquesta tasca
en aquell moment.
La construcció de relacions –sempre assertives i no excloents– ha requerit temps, feina i plantejaments metodològics. Cada un dels actors locals –en el pla individual i col·lectiu– requeria informació adequada, documentació, coneixement de qui promovia la intervenció…, però, també,
requeria diferents horaris i un llenguatge diferent per a cada protagonista.
Tot aquest treball no s’ha produït en contextos neutres o en situacions senzilles. Les relacions i
l’avenç del procés s’han desenvolupat en contextos complexos, amb dinàmiques pròpies de vegades molt arrelades i poc proclius a relacionar-se o col·laborar amb altres actors als quals, molt
sovint, consideraven fins i tot com a antagonistes.
D’aquí es desprèn que el treball relacional no era només crucial per «partir del que hi havia» i
per «aterrar» de manera no invasiva a la realitat comunitària, sinó com una constant i una for-

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

2

78

talesa del mètode, la continuïtat del qual ha hagut de garantir en tot moment: inicialment per
part de l’equip amb el conjunt dels protagonistes i, després, dels protagonistes entre ells. Un
moment particular en aquestes relacions ha estat la seva implicació a través de la construcció
del coneixement compartit.
Les relacions i el coneixement del territori i els seus recursos han permès la construcció d’un
fitxer comunitari i posteriors guies de recursos, mapes, etc., que s’han socialitzat en diferents
formes i formats, com mostra el text extret de la presentació de la Guia de recursos i convivència
del Carrús en format on-line:
En el marc de la Comissió Social del Carrús, l’Ajuntament d’Elx, la Fundación Secretariado
Gitano, el centre de salut del Carrús, Càritas Elx, la Fundación Elche Acoge, la Unitat de Salut
Mental del Vinalopó i el Servei Psicopedagògic Escolar han elaborat aquesta Guia de recursos
i convivència amb la col·laboració d’altres entitats locals.
La guia pretén proporcionar una visió general dels tràmits, les prestacions, els serveis i els
programes del Carrús que poguessin resultar de més utilitat per a professionals, veïns/es i
visitants, com també informació bàsica sobre el barri, les celebracions principals i algunes
normes de convivència. Amb tot, no deixa de tenir un caràcter orientatiu, per la qual cosa la
informació que recull s’ha de contrastar amb la institució o l’entitat corresponents.
Amb el desig que el treball fet compleixi els seus objectius, voldria animar els recursos que
apareixen, com també els/les professionals i veïns/es del Carrús, a contribuir a millorar i
mantenir aquesta guia actualitzada, i agrair per endavant la seva col·laboració.
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S’identifiquen i es descriuen els recursos vinculats directament a la salut al barri de Pueblo
Nuevo. A través de Google Maps s’han identificat aquests recursos indicant-los amb colors i
marcadors en funció de l’àmbit i assenyalant-ne l’adreça, el telèfon, etc., de contacte.
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2.3.1.3 Construcció participativa del coneixement compartit
Des de l’inici del Projecte ICI s’ha posat l’accent sobre el context de complexitat en el qual ens
movem. Un element que es deriva de la complexitat és la necessitat d’afavorir un millor coneixement de la realitat comunitària per part dels tres protagonistes, ja que avui dia hi ha coneixements diversos i rellevants d’aquesta realitat, però dispersos i que, sovint, representen un factor de desigualtat entre aquests. Si els coneixements són dispars, també ho són els diagnòstics
i les hipòtesis consegüents per canviar la realitat. Aquest fet complica o impedeix la possibilitat
d’una visió compartida i de relacions col·laboratives per a la millora del que hi ha.
La construcció participativa del coneixement compartit de la realitat comunitària i intercultural
ha constituït una fita especialment notòria en el procés dut a terme als territoris. La implicació
de tots els protagonistes, l’adequació de la informació, l’elaboració dels materials comptant amb
tots els actors, etc., ha estat, alhora, un procés que ha exigit ritmes adequats als diferents protagonistes, però també exigències tècniques que han fet que els objectius i els productes hagin
estat diferents a cada territori. El més important és que monografies i diagnòstics s’han fet a
tots els territoris i han estat productes comuns i compartits, a través de la relació i la implicació de tots els protagonistes.
Les fases de construcció del coneixement compartit també passen per moments que requereixen organització i mètode i per la realització de productes –divulgables i socialitzables– com la
monografia i el diagnòstic.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

2

81

2.3.1.4 Del coneixement compartit a la programació
Amb el coneixement compartit, la comunitat es troba en condicions d’individualitzar temàtiques comunes prioritàries, a més de conèixer millor els programes, els serveis i els recursos
existents que s’hi desenvolupen de manera normal. Gràcies a això i a les relacions, la comunitat ara pot afrontar la millora de la seva realitat en un marc de convivència i de cohesió social.
La manera de fer això ha estat la construcció participativa de la programació comunitària intercultural amb un acostament global, interdisciplinar i interinstitucional.
L’elaboració de la programació s’ha pogut fer gràcies al diagnòstic i el consens aconseguit entre
administracions i ciutadania i a les propostes operatives aportades pel conjunt dels recursos tecnicoprofessionals al seu espai organitzat de relació.
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Gràfic núm. 4. Productes del procés comunitari intercultural

MONOGRAFIA
Coneixement compartit.
Permet i facilita la comprensió
de la realitat comunitària
(global, específica, temàtica…).

DIAGNÒSTIC
Permet organitzar els
coneixements per identificar
necessitats, prioritats i recursos
per millorar el que hi ha.

PROGRAMACIÓ
Permet dissenyar la manera
de donar resposta a les
necessitats i les prioritats, etc.,
per millorar el que hi ha.

Les relacions han continuat sent l’element fonamental de la participació, però sense haver produït el coneixement compartit –que és alhora un producte i un resultat– el procés s’hauria pogut
extingir, ja que mancava dels elements que realment permeten elaborar conjuntament propostes de millora i canvi, és a dir, la programació.

2.3.2 Els espais de relació
En el procés comunitari un element fonamental resideix en el fet que els protagonistes s’hagin
donat, al llarg d’aquest, una organització concreta, en certa manera estable, tot i que flexible, per
poder participar adequadament de manera sostenible. Si no hi ha organització, la participació
dels protagonistes depèn exclusivament de la proposta/invitació/sol·licitació/dinamització, etc.,
de qui ha portat la iniciativa: en definitiva, l’equip i l’entitat promotora del Projecte ICI.
Aquest fet ha obligat a treballar sempre per a la participació dels protagonistes, també promovent-ne la trobada i les relacions, però afavorint i propiciant la seva organització autònoma. Per
arribar a l’autoorganització s’ha elaborat alguna teorització:
——És important que les persones que participen en el procés comunitari ho facin de manera activa i normalment en una activitat, un àmbit, etc., però sabent que, fins i tot a través
d’aquesta participació «parcial», són part del procés globalment.
——A l’interior de cada espai o cada grup en què les persones participen és important crear nuclis
centrals que garanteixin l’existència d’aquests grups i espais. Sense nuclis, els grups depenen sempre d’altres i no poden arribar a l’autoorganització.
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Tot això requereix que algú asseguri sempre les connexions entre una activitat i una altra, entre
un espai i un altre, és a dir, la globalitat del procés comunitari.

2.3.2.1 L’espai de relació institucional
Un espai institucional de relació de les diferents administracions públiques i privades que, d’alguna manera, estan implicades en el procés comunitari, s’ha manifestat com una exigència per
a la seva continuïtat i sostenibilitat. Aquesta exigència es basa a:
——Proporcionar un marc organitzatiu per a les relacions de col·laboració i coordinació
interinstitucional entre les diferents institucions que treballen al territori per garantir la
continuïtat del compromís polític de les diferents institucions amb el procés comunitari.
——Afavorir una utilització i assignació racional i coordinada dels recursos, per evitar duplicitats eventuals i millorar així l’atenció a demandes que hi hagi al territori.
——La sostenibilitat, és a dir, impulsar la participació i la interacció de tots els protagonistes implicats, i la continuïtat del procés comunitari intercultural com a mitjà per afavorir la
convivència ciutadana intercultural al territori.
——La transferibilitat, és a dir, afavorir el desenvolupament d’aquest model d’intervenció social en altres zones del municipi.
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2.3.2.2 L’espai tècnic de relació
Un dels objectius que la metodologia proposava en cada un dels territoris ha estat que els diferents
recursos tecnicoprofessionals arribessin a produir una organització que permetés relacionar-se
i coordinar-se, per donar vida a una cosa clarament diferent de la realitat existent en el moment
d’iniciar el Projecte ICI. La construcció d’aquest espai va constituir un procés en si mateix i va
requerir temps, treball i mètode. L’equip, inicialment, va haver de definir el punt de partida i
la possible implicació dels diferents tècnics segons la seva situació institucional i professional.
Respecte d’aquesta hipòtesi general, es van establir quatre variables:
1. Partint de zero, perquè no hi havia res.
2. Partint d’una cosa que ja existia i contribuint a enfortir-la.
3. Connectant diverses experiències parcials o sectorials existents en un espai de trobada global.
4. Tenint en compte l’existència de diversos espais, l’equip es relaciona amb cada un, però no
intenta res del que s’ha dit perquè són realitats disperses, de vegades competitives, etc. Es
treballa perquè les propostes plantejades pel Projecte ICI permetin desenvolupar iniciatives
compartides, sense forçar la creació d’un espai de relació comú.
Després d’haver desenvolupat diferents estratègies als territoris, en acabar el tercer any (l’agost
del 2013) vam poder verificar les quatre variables amb les quals s’ha treballat als territoris.
Gràfic núm. 5. Estratègies per crear els espais tècnics de relació

Font: Avaluació de la intervenció
comunitària intercultural. 3r any
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Amb aquestes hipòtesis de partida diferents, la constitució de l’espai tècnic de relació (ETR) passaria per diferents etapes i produiria resultats diferents:
——Intercanvi d’informació i coneixement mutu.
——Constitució d’un grup inicial.
——Col·laboració en la realització del coneixement compartit –monografia i diagnòstic– i d’iniciatives comunitàries –acció global ciutadana, escola oberta d’estiu, etc.
——Col·laboració puntual o estable entre dues entitats o més.
——Col·laboració en l’elaboració de les propostes de programació.
——Configuració d’una estructura adequada que permetés la participació en el procés dels recursos tecnicoprofessionals i el seu reconeixement formal per part de les administracions i les
entitats de les quals depenien.
——Establiments de protocols de col·laboració entre diversos recursos per atendre de manera
integrada determinades demandes o determinats col·lectius de persones, etc.
——Extensió de la transversalitat a nombroses iniciatives gràcies a la implicació de recursos de
diferent àmbit d’intervenció, sobretot entre els sectors de salut i d’educació.
——Augment de la «cultura col·laborativa i cooperativa» entre ells.
——Increment de la «cultura participativa» respecte de la necessitat d’implicar la ciutadania en
iniciatives fins ara reservades als recursos tècnics.
——Facilitació per a la incorporació d’altres administracions públiques i entitats privades.
——Etc.
En acabar la primera etapa, s’ha constatat l’existència d’un canvi general de cultura professional
que va des de la importància d’implicar la ciutadania als processos socials fins la que cada recurs
es veiés com a part d’un patrimoni comunitari que, a més de respondre a les necessitats de cada
servei, també aportés col·lectivament a la comunitat. Aquesta aportació inclou elements de coneixement –monografia, diagnòstic, etc.–, com també moments de participació compartits amb la
ciutadania i amb les administracions. Coses que possiblement ja es trobaven a faltar abans del
Projecte ICI, però que el Projecte ICI ha aconseguit fer a la pràctica.
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Gràfic núm. 6. Evolució de les relacions entre els recursos tècnics i professionals
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La nova realitat dels recursos tecnicoprofessionals del territori i la seva participació en el procés comunitari intercultural han contribuït, a més, que molts serveis, i fins i tot algunes administracions, es plantegessin canvis interns, assumint la hipòtesi d’un «gir comunitari» per a la
seva tasca.
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2.3.2.3 L’espai de relació de la ciutadania
L’avenç en les relacions amb la ciutadania cap a la creació d’un espai ciutadà ha estat un dels
objectius del procés: un espai ciutadà de relació i organització, integrat per representants de les
organitzacions existents –formals i informals– i per persones a títol individual…, o altres fórmules que es poguessin dur a terme a cadascun dels territoris.
Els camins seguits també han estat molt diferents, en funció de cada realitat i tenint en compte les dificultats i la complexitat que el treball amb la ciutadania significa en el moment actual.
Per això, la mediació en general i la mediació comunitària i intercultural en particular, l’animació i la dinamització, la formació, etc., han tingut una gran importància.
En acabar el tercer any s’ha pogut verificar un seguit de variables –sempre amb matisos– per
establir algunes situacions de les quals s’ha partit o s’han desenvolupat els espais de participació ciutadana.
Gràfic núm. 7. Estratègies per desenvolupar espais de relació i participació de la ciutadania

Font: Avaluació de la intervenció
comunitària intercultural. 3r any
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Per aconseguir aquest espai s’han posat en marxa o s’han dinamitzat comissions, grups, meses
de treball, fòrums, etc., per dur a terme:
—— Iniciatives relacionades amb temes específics –com els d’educació i salut– o iniciatives comunitàries.
——La construcció del coneixement compartit, dinamització d’espais públics, tertúlies, etc.
——Activitats amb col·lectius prioritaris o tenint en compte la diversitat cultural per desenvolupar
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diàlegs interreligiosos, trobades intergeneracionals, espais de trobada juvenils o infantils…
——Iniciatives amb interessos propis de cada protagonista: trobada de professionals, trobades
ciutadanes o jornades institucionals.
Als territoris on hi havia òrgans de participació formal –juntes de districte o altres– el Projecte ICI
ha comptat amb tots i n’ha intentat la potenciació. Als territoris on hi havia embrions d’organitzacions plurals, representatives d’interessos més generals, l’equip hi ha comptat –en particular, associacions de veïns, plataformes d’associacions o federacions, AMPA, etc.–. D’aquesta
manera, s’han evitat accions que portessin a la idea de contraposició o de competència a aquestes. Aquests elements avui permeten afirmar que el Projecte ICI ha establert relacions positives
amb tothom, participi en el procés comunitari intercultural o no.
Aquest és un patrimoni positiu extremament valuós per al futur i que ha evitat conflictes potencials. Els diferents camins o vies seguits per crear espais ciutadans de relació podran ser més viables i sostenibles si es tenen clares les finalitats del Projecte ICI, que van més enllà de fórmules
i que apunten a visibilitzar tot el que permeti consolidar la participació de la ciutadania, com
un element central en els processos comunitaris interculturals.
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A continuació s’exposa la rica experiència de la línia d’acció global ciutadana com a exemple de
participació conjunta de tots els actors.
L’acció global ciutadana va constituir una fita compartida entre els 17 territoris que van desenvolupar el Projecte ICI durant la primera etapa. Es tracta d’una acció que va implicar un procés
de treball de foment de la participació de recursos tècnics i ciutadania des de la implicació de
les administracions –especialment els ajuntaments– i les institucions privades. La finalitat ha
estat fomentar la participació local i potenciar la identitat positiva de totes les persones que es
materialitza tant a escala local –en el procés, l’acció i l’estratègia desenvolupada a cada territori– com a escala estatal –participant en la creació i la visibilització d’una proposta de desenvolupament d’accions comunitàries participatives i significatives als diferents contextos de diversitat cultural significativa en què es du a terme el Projecte ICI.
Aquesta acció es va implementar des de l’oportunitat que brinda el marc del Projecte ICI d’aprofitar els amplis i diversos sabers dels equips i les entitats per generar experiències compartides
entre els 17 territoris, i permetre una «producció» col·lectiva del coneixement per aconseguir
augmentar els vincles i la participació entre els tres protagonistes als territoris.
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L’activitat va abastar un ampli procés de preparació que va permetre treballar les relacions i
implicar moltes persones. La principal metodologia utilitzada va ser l’animació/dinamització
sociocultural i l’activitat va consistir en la preparació d’una iniciativa festiva d’un dia de durada –per aprofundir en aquest tipus d’accions, consulteu el volum 5 d’aquesta col·lecció, centrat
en la participació.

2.3.3 Les trobades comunitàries
A més de les relacions i els espais de trobada des del punt de vista de cada protagonista, des del
Projecte ICI s’ha treballat perquè en cada realitat se celebressin trobades comunitàries: moments
en què els tres protagonistes es troben i comparteixen «alguna cosa» –un producte comú– al
qual tots tres han contribuït i que constitueix un moment de síntesi del que s’ha fet i com a
base per a l’avenç del procés.
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Les trobades comunitàries són moments «simbòlics» perquè s’hi reconeixen els diferents protagonistes i els avenços o
els moments importants del procés. Per exemple: la devolució dels resultats de la investigació participativa i la hipòtesi de
programes futurs.
No poden ser gaire freqüents. En termes aproximatius una trobada cada sis mesos és més que suficient. De tota manera depèn del
desenvolupament del procés.
Es poden fer tant en la línia d’intervenció global com en les específiques.
Convé que es facin en espais diferents per significar la pluralitat de protagonistes, entitats, organitzacions, etc.
Durant l’acte cal tenir en compte que:
—— Tots els protagonistes parlin en paritat de condicions.
—— No durin més de dues o dues hores i mitja.
—— Hi hagi molta informació prèvia i cuidar molt que als materials informatius apareguin tots els logos, etc.
—— Elaborar un full informatiu a posteriori per informar-ne.
—— Evitar espais on les cadires no siguin movibles i no es pugui crear una disposició circular.
—— Tothom s’ha de presentar.
—— També cal tenir en compte qui obre i tanca l’acte.
—— La trobada ha d’acabar amb alguna cosa lúdica/festiva/àpat/música…

En el fons es tracta de moments «polítics» de trobada, en el sentit propi i no desvirtualitzat del
terme; de moments altament simbòlics que han requerit un gran treball previ –amb altes dosis
de mediació– i un gran esforç d’informació i de socialització de resultats, productes, decisions,
etc. Simbòlics, també, per fer-hi visible el diferent paper de cadascun dels protagonistes.
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Un dels indicadors de l’avenç del procés als territoris –tenint en compte les diferències existents–
és haver aconseguit fer les trobades amb un alt nivell de participació en general i dels tres protagonistes en particular. També subratllem el fet que aquestes trobades s’hagin pogut desenvolupar sense conflictivitat, en un moment en què les relacions entre administracions i ciutadania
no es caracteritzen particularment per la concòrdia i el respecte mutu.

2.3.4 La monografia i el diagnòstic
Una de les característiques definitòries del Projecte ICI és la gran rellevància que se li atorga al
coneixement.
Una comunitat no pot avançar en el procés de canvi i de millora sense conèixer-se a si mateixa. Per això, en el procés comunitari intercultural, l’estudi i el coneixement de la realitat i de
les seves modificacions, dels seus problemes i potencialitats, etc., han constituït una necessitat intrínseca a la qual calia donar resposta. En això resideix un dels elements innovadors
del Projecte ICI.
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Al llarg del procés hi ha hagut diferents moments i diferents necessitats, però sempre s’ha tingut en compte que:
——Tota activitat d’estudi serveix per al coneixement de la realitat que es vol modificar i, per
això, els tres protagonistes havien de disposar dels resultats dels estudis, etc., i ser implicats
en la realització.
——Tota l’activitat d’estudi s’ha de dur a terme d’una manera participativa.
——La difusió i la socialització dels coneixements –els mateixos per als tres protagonistes– permeten la participació en forma paritària i faciliten el debat més objectiu dels temes o els problemes que cal abordar.
En el procés de construcció participativa del coneixement de la realitat comunitària s’han considerat igualment importants les aportacions de cadascun dels protagonistes, com també les
dades objectives existents. Del conjunt de totes aquestes aportacions i dades va néixer la millor
comprensió i el millor coneixement de la realitat.
Quan es parla del coneixement de la realitat mai no es parla d’una cosa definitiva. La realitat
canvia i, per tant, sempre serà necessari posar en marxa mecanismes d’actualització dels coneixement existents.
En el cas de les comunitats locals, podem afirmar que hi ha moltíssims coneixements, tot i que
dispersos i fragmentats, però no hi ha el que podríem anomenar un estudi comunitari global i
general. Per això ens calia, en aquesta fase del procés, produir un coneixement –bàsic i global–
que permetés tenir una visió integral de la realitat comunitària. A aquest instrument i aquest
producte l’anomenem monografia comunitària.
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Gràfic núm. 8. Monografia comunitària: elements definitoris

Font: MARCHIONI, M. (2011).
«El conocimiento compartido».
Formación Zonal
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quadre general.
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Implicar els tres
protagonistes, cada un
en el seu paper, perquè
el diagnòstic (que es deriva
del coneixement i de la monografia)
sigui un producte comú compartit
i sigui assumit per tothom, com a
base per a la futura intervenció
(programació comunitària).
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Partint d’una estructura bàsica comuna –que cada territori ampliava i integrava d’acord amb
les seves característiques–, es va procurar facilitar una visió integrada de tots els àmbits, sectors, aspectes, etc., que permetés visualitzar la realitat comunitària, tant en termes de globalitat com de sectorialitat, tant en termes generals com particulars. La monografia permetia que
es poguessin col·locar intervencions particulars, tenint en compte el context global, o fer una
intervenció sectorial, tenint en compte altres sectors que s’hi relacionen, etc. També permetia
poder tenir una visió dinàmica i històrica que aportés elements fonamentals per comprendre el
present i per poder programar més adequadament el futur pròxim.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

2

95

Gràfic núm. 9. Monografia comunitària: criteris d’organització

Font: MARCHIONI, M.
(2011). «El conocimiento
compartido». Formación Zonal
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La monografia, com dèiem, preveu dues parts –l’objectiva i la subjectiva, la quantitativa i la qualitativa–, perquè aquestes dues parts s’integren i es complementen mútuament. Les qualificacions d’objectiu i subjectiu no es refereixen en absolut a correcte o no i menys a vertader o no. La
que denominem part objectiva de la monografia remet al coneixement que aporten els estudis i
els documents existents, mentre que la que denominem subjectiva es refereix a les representacions –idees, opinions, valoracions, etc.– dels actors mateix.
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Gràfic núm. 10. Seqüència de la construcció de la monografia i del coneixement compartit

Font: MARCHIONI, M.
(2011). «El conocimiento
compartido». Formación Zonal

1. Realització de la part
objectiva/quantitativa
de la monografia comunitària
(valorant tot el que existeix
i evidenciant carències eventuals
o buits que seria important
omplir seguidament).

5. Elaboració d’una proposta
d’hipòtesi de programació
comunitària.

2. Realització de la part
subjectiva/qualitativa amb
l’audició (o amb altres mètodes
d’investigació participativa),
transcripció i sistematització
dels continguts dels col·loquis
que després en permeti
el tractament i l’elaboració
del text.

4. Treball tècnic (ETR)
per elaborar una proposta
d’hipòtesi de diagnòstic
comunitari, per ser verificada
i modificada eventualment
amb els tres protagonistes.

3. Publicació, devolució
dels resultats i socialització
dels coneixements.

Si tan sols disposéssim de la part objectiva estaríem excloent els tres protagonistes de la possibilitat de participar i aportar. I si només acudíssim a les aportacions subjectives, podríem ser
titllats justament de demagògia. L’audició –els col·loquis– ha aportat una infinitat d’elements
que s’han confrontat i s’han integrat amb les dades objectives i els coneixements més quantitatius, i això ha permès veure obstacles, problemes i actituds que, en general, les dades quantitatives no permetien veure. Cal tenir en compte que també la part quantitativa s’ha fet amb
mètodes participatius, ja que l’equip ha tingut la participació de les administracions, dels recursos i de la ciutadania mateix per aconseguir documentació, informació, dades, estudis, etc. En
la part qualitativa evidentment la participació es manifesta explícitament. Es tracta d’un procés i tot el procés és participatiu.
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Taula núm. 4. Participació d’actors locals en el procés del coneixement compartit als territoris ICI
Administració local

—— Ajuntament (representants d’institucions)

100,0%

Recursos tecnicoprofessionals

—— Ajuntament (tècnics)

100,0%

—— Centres d’ensenyament

68,8%

—— Centres de salut

87,5%

—— Entitats de serveis socials

93,8%

—— Associacions (associacions de veïns, AMPA, altres)

87,5%

—— Associacions d’immigrants, altres minories ètniques

68,8%

—— Ciutadania individual

56,3%

—— Partits polítics, sindicats, etc.

25,0%

Ciutadania

Font: Avaluació de la intervenció comunitària intercultural. 3r any

En tot el procés informatiu sempre s’ha hagut de considerar amb molta atenció la capacitat distributiva que tenien l’equip i el procés. No es tractava només de publicar coses, sinó de tenir una
organització i un mètode que permetés que el que es publicava arribés efectivament a la seva
destinació. En aquest afer era important tenir en compte que la informació es transmet a través de les relacions i, per tant, que cada persona que rep informació, alhora, la transmet a altres
persones. La base per fer-ho era el fitxer comunitari i el pla informatiu.
La devolució dels resultats d’estudis, audició, etc., es va configurar en tres nivells:
a. Individual: un exemplar del producte a cada persona que, d’alguna manera, havia participat en el procés.
b. Grupal: així com es va fer l’escolta amb grups, etc.
c. Comunitària: en una trobada comunitària i en altres àmbits sempre públics, a més d’altres
mitjans d’informació i comunicació del procés.
L’entramat per a l’elaboració de la monografia ha estat rigorosament comunitari i participatiu,
tot i que la realització no va estar exempta de problemes i dificultats. Però tampoc exempta de
la potencialitat que aporta al procés, ja que la condició d’investigació participativa capacita per
continuar cap a graus més elevats de participació.
En conclusió, el coneixement de la realitat comunitària no tan sols constitueix un producte útil
per al procés comunitari intercultural, sinó un element simbòlic, ja que aquest producte s’ha
aconseguit amb les aportacions de tots els actors locals i no, per exemple, amb un estudi fet per
una entitat aliena al procés mateix.
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La construcció de les monografies als territoris

Els exemples de les monografies fetes són extremament variats, però en totes s’han tingut en
compte les pautes metodològiques que comportava aquest treball. D’una banda, s’ha pretès
donar una visió global del Projecte ICI –17 territoris–, per la qual cosa les parts en comú han
preservat la idea d’un projecte global, ja que totes contenen aspectes formals com la carta de
presentació, la introducció, etc., sota els mateixos criteris del Projecte ICI. De l’altra, partint
d’una estructura general i comuna, aquestes s’han construït tenint en compte les característiques de cada territori.
Un altre aspecte rellevant, en l’àmbit del Projecte ICI, és que tots els grups han compartit informació sobre metodologies, documents fets, etc., i això ha servit per evitar alguns errors posteriors i utilitzar estratègies reeixides que en alguns territoris ja s’havien verificat. El fet d’haver
disposat d’un esquema general de la monografia, juntament amb les variables i el contingut
de cada apartat, ha facilitat l’organització de la informació i la consecució d’un producte final
millor adaptat a les necessitats i els objectius que es perseguien amb un document comunitari.
La majoria dels treballs han desenvolupat la hipòtesi global i general de monografia comunitària
(75%), i per tant han assumit la generalitat dels temes i dels àmbits que afecten la vida comunitària; la resta s’ha centrat en temes concrets per raons diverses: dificultats del territori, desacord d’alguna de les parts, etc. Aquests temes es relacionen amb infància, joventut, família i
salut, sense per això deixar de prestar atenció als elements estructurals i més generals.
Una gran part de les monografies ha optat per incloure en el títol, juntament al formal Monografia comunitària i el nom del territori, un altre que d’alguna manera defineixi el procés o hi animi
a participar (el 75%). El resultat són els títols següents:
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Taula núm. 5. Títols particulars de monografies per territori
Todos hacemos Las Norias

Las Norias, El Ejido. Almería, Andalusia

Conocimiento compartido de la realidad del distrito norte de Granada

Districte nord de Granada. Andalusia

Una mirada compartida

Zona sud de Jerez. Andalusia

Infancia, juventud y familia. Retos de futuro

Barris de Batalla, Centro i San Nicasio. Leganés, Madrid

Somos barrio

San José i Madre de Dios. Logronyo

Quadern de la plaça

Salt. Girona, Catalunya

Haciendo pueblo

Playa Honda, San Bartolomé. Lanzarote, les Canàries

Per la millora de la convivència i la cohesió social

Tortosa. Tarragona, Catalunya

La veu del Clot

El Clot, districte de Sant Martí. Barcelona, Catalunya

La salut al Raval, una mirada des del propi barri

El Raval, Ciutat Vella. Barcelona, Catalunya

La Coma, un barrio en positivo

La Coma. Paterna, València

Totes les monografies tenen imatges. Aquest recurs ha estat de gran utilitat i ha permès contextualitzar la monografia al territori, reconèixer espais, fer més tangibles les descripcions del
text, etc.
El fet de situar taules de dades i gràfics també ha estat molt útil, ja que les primeres permeten un
accés a informació quantitativa, reunida a més en un sol document; els gràfics ajuden a visualitzar la informació continguda en el text, per poder observar les tendències, els graus de representativitat, etc., sense haver d’incórrer al text. Totes les monografies han inclòs tant una tècnica com
l’altra. També ha estat interessant el fet d’haver establert un índex per a taules o gràfics.
La integració de la part objectiva i subjectiva ha estat molt enriquidora, ja que complementa,
fusiona i dóna sentit a diferents informacions, i així es contextualitza la part quantitativa i permet entendre millor els discursos en l’espai quotidià.
La part qualitativa apareix gairebé a tots els apartats. Constitueix una prova de l’heterogeneïtat discursiva i d’haver accedit a una mostra significativa de col·loquis.
Les referències als participants, els col·laboradors, les entitats, etc., a més d’un reconeixement
a les persones que han participat en l’elaboració, donen a entendre que les monografies estan
fetes i són propietat de tothom.
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2.3.4.1 La investigació participativa i comunitària. L’audició
«... Abans ni tan sols que a la boca, la democràcia es troba en les orelles. La democràcia de debò
no és el país dels oradors, és el país dels oients. Naturalment, perquè algú escolti, també fa falta
que algú parli: però de vegades s’entén fins i tot sense que els altres parlin i, al contrari, se sent
enuig pels xarlatans i respecte pels taciturns atents. La democràcia és en primer lloc, per tant,
col·loquis... La realitat és que la democràcia de debò consisteix tant en el dret a parlar com en el
deure de deixar parlar els altres...» (Calogero, G., 1946).5
L’audició és un mètode d’intervenció social per modificar una situació partint del coneixement
que els mateixos interessats tenen d’aquella situació i també comptant amb la seva participació
en les accions conseqüents. És un mètode que, més que preguntar, escolta les persones interessades, tot partint del supòsit que l’opinió i la participació d’aquestes persones són fonamentals
per a qualsevol acció de canvi i de modificació d’aquesta situació.
L’audició no és altra cosa que un intent de construir relacions diferents entre els protagonistes de la comunitat, relacions de confiança, que després han de confluir en l’acció participativa. És, per tant, una part integrant del procés d’intervenció comunitària i és, alhora, un procés.
L’audició, com a mètode d’investigació participativa, està basada en l’«escolta» dels tres protagonistes dels processos comunitaris.
L’audició es fa a través de col·loquis oberts en els quals la persona col·loquiada –o el grup– és la
que decideix els temes que vol aportar al coneixement de la realitat comunitària, sense cap pressió per part de qui el dinamitza. Els col·loquis es fan a:
a. Persones que tenen una responsabilitat pública o duen a terme un paper professional relacionat amb la vida comunitària: responsables de les institucions i de les administracions;
dirigents polítics, sindicals, del moviment associatiu i associacions i grups informals de tot
tipus; responsables de serveis, ONG, empreses, cooperatives, etc.
b. Persones que, per la seva ubicació física, rol social o pel tipus de funció que duen a terme,
poden tenir una visió de la comunitat –o d’un tema específic– que cal tenir en compte.
Per tant, no parlem ni d’entrevista ni de qüestionari. Una altra característica de l’audició és que
el fan persones que viuen o treballen a la comunitat, per tant, aquestes mateixes persones també
són part del procés que seguirà a l’audició.
5 CALOGERO, G. (1946). L’abbiccídella democracia. Roma: Colombo di Roma. Traduït per Marco Marchioni.
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La tècnica de l’audició a través dels col·loquis ha afavorit la consecució de diversos elements clau
en el desenvolupament del procés: no es tractava únicament de l’aplicació d’una tècnica o una
altra d’investigació, sinó del fet que, en fer servir aquesta tècnica, el que s’afavoria era l’impuls
del procés comunitari en global. L’escolta, aplicada amb l’audició a la fase de construcció de la
monografia comunitària, també s’ha revelat com un element més permanent i no com a simple
instrument útil per a una finalitat concreta. Es podria afirmar que l’escolta forma part permanent de la metodologia i que el procés comunitari permet a tothom ser escoltat.
Taula núm. 6. L’escolta comunitària a través de col·loquis
La forma de fer els col·loquis ha de ser coherent amb la metodologia i les finalitats del procés. Per tant, les qüestions més rellevants
que cal tenir en compte són:
—— Tenir un esquema de referència per transcriure i utilitzar els resultats.
—— Evitar amb cura que el col·loqui es transformi en una entrevista, amb preguntes i respostes. La persona (o grup) ha de triar
lliurement els temes de la conversa i el que considera important aportar al coneixement comunitari.
—— El col·loqui és el moment de relació més important en el procés de l’audició. Això implica generar un clima que permeti que la
persona se senti en confiança per expressar-se amb llibertat. Aquí els elements i els instruments de la mediació i de les relacions
adquireixen una gran importància.
—— No hi ha cap guió, ni formulari per emplenar. El col·loqui es pot desenvolupar sobre diversos temes o només sobre un tema.
—— Cal explicar molt bé a les persones què és el que es pretén amb els col·loquis i quins seran els passos següents (devolució de la
informació, diagnòstic, programació).
—— En el registre dels col·loquis cal mantenir fidelitat al contingut i a les prioritats, però també és important respectar les formes
idiomàtiques o les expressions específiques que la persona ha fet servir per exposar millor els seus pensaments o idees.
Els continguts dels col·loquis són anònims.
En la publicació dels resultats s’inclou un llistat de totes les persones que hi han participat.
Els col·loquis poden ser individuals o grupals.
Font: MARCHIONI, M. (2011). “El conocimiento compartido”. Formación Zonal

Tant les administracions, concretament l’ajuntament, com els recursos tecnicoprofessionals i
la ciutadania han participat en els col·loquis –individuals o grupals–, i això ha permès enfortir les relacions, generar més difusió i coneixement del procés comunitari intercultural i noves
aliances entre els protagonistes.
Destaca l’oportunitat enorme que ha suposat per a l’exercici de la ciutadania de tots els residents als territoris la participació de col·lectius diferenciats etnoculturalment. Això aporta una
força molt important, que no existia anteriorment, que sens dubte suposa un element de fortalesa per a l’adopció de compromisos futurs. D’altra banda, els col·loquis grupals incideixen en
la interacció entre col·lectius i generen nous espais de convivència al territori, on el conflicte es
regula en positiu i tot l’èmfasi es troba en una construcció comuna. Molts elements mediadors
s’han fet servir amb habilitat per aconseguir els objectius establerts.
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Gràfic núm. 11. Intervenció comunitària. Fases de construcció del procés de coneixement compartit

Protagonistes
•Administracions
•Recursos tècnics
•Ciutadania

Elements
estructurals
•Territori
•Població
•Demandes
•Recursos

Realitat
comunitària

MONOGRAFIA COMUNITÀRIA
(instrument per al coneixement compartit i per al diagnòstic)

1a part
objectiva - quantitativa
(organització
del que hi ha)

ANÀLISI
I CONTEXTUALITZACIÓ
GENERAL
1. Característiques estructurals
de la comunitat d’intervenció.
2. Sectors en els quals normalment està
organitzada la societat, incloent-hi l’anàlisi
dels recursos existents.
3. La comunitat des de la perspectiva
de les quatre fases de la vida humana.
4. Aspectes, temàtiques i demandes
que requereixen una anàlisi
específica.

2a part
subjectiva - qualitativa
(audició o un altre mètode
participatiu -IAP-)

MONOGRAFIA
COMUNITÀRIA
COMPLETADA

Als tres
protagonistes

FASE DE LA
DEVOLUCIÓ
DE LA
MONOGRAFIA

DIAGNÒSTIC
COMUNITARI
(mateixa estructura
que la monografia
comunitària)

PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA

Font: MARCHIONI, M. (2011). Dossier de formación zonal 2011. Projecte ICI

Individualment
i col·lectivament
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2.3.5 La programació
comunitària intercultural
Per programació s’entén l’elaboració d’una proposta –hipòtesi d’intervenció– per millorar la realitat existent i que, alhora, inclou el quadre complet d’activitats, iniciatives, programes, recursos tècnics i comunitaris, serveis, etc., que es duen a terme en l’àmbit comunitari. Aquesta
proposta no procedeix d’una entitat externa, sinó que és el producte del mateix procés comunitari intercultural.
Aquesta hipòtesi d’intervenció no se sobreposa al que hi ha, sinó que, partint del que hi ha,
també planteja la necessitat de donar vida a una cosa que no existeix i que el coneixement comunitari ha posat en evidència: les prioritats comunitàries.
La programació s’ha articulat en dos grans àmbits:
——L’àmbit de l’organització, en el qual s’organitza el que ja existeix, ara millorat gràcies a les
noves relacions cooperatives i sinèrgiques que s’han anat establint entre els recursos tecnicoprofessionals i gràcies al millor coneixement global de la realitat comunitària.
——L’àmbit del desenvolupament, en el qual s’intenta organitzar i promoure una cosa que no
existeix i que permeti afrontar les temàtiques prioritàries per millorar la convivència i la
cohesió social, que requereixen l’aportació integrada de les diferents administracions públiques i privades, el conjunt dels recursos tècnics i una participació més directa i compromesa
de la ciutadania.
Gràfic núm. 12. Desplegament de la programació comunitària intercultural

Organització
de la comunitat
Racionalització i nova
organització dels recursos
i de les iniciatives existents

Desenvolupament
de la comunitat
Programa comunitari
PROGRAMACIÓ
COMUNITÀRIA
INTERCULTURAL

•Temàtiques comunes
prioritàries
•Estratègic i simbòlic
•Global, interdisciplinar
i interinstitucional

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

2

104

Als territoris, partint de la monografia i de la posada en comú de diferents temes generals i d’interès comunitari que cal abordar a mitjà termini, s’han posat en marxa diferents iniciatives que
han permès consensuar temes o línies de treball que cal desenvolupar a través de la programació comunitària intercultural durant la segona etapa del Projecte ICI.
Taula núm. 7. Iniciatives i temes de la programació comunitària intercultural
Temàtiques principals

Núm.

Gent gran

2

Integració de col·lectius interculturals específics

2

Diversitat religiosa

3

Amb col·lectius de dones

3

Acció social

4

Seguretat

4

Comerç i turisme

5

Igualtat de gènere

5

Discapacitat, accessibilitat i salut mental

5

Millora urbana, ús d’espais, neteja

6

Participació i organització ciutadana

7

Nens, adolescents, joves, esport, temps lliure

10

Ocupació-emprenedoria

12

Interculturalitat, conflictes, mediació

15

Salut

16

Educació

16

Convivència

16

La programació comunitària intercultural ha possibilitat un salt qualitatiu pel fet que els tres
protagonistes han adquirit un horitzó de treball col·lectiu i han posat en marxa projectes i serveis que impliquen múltiples actors i col·lectius diferenciats socioculturalment. S’hi han tingut
en compte les necessitats de la majoria dels grups i els col·lectius, mentre que la interculturalitat i la convivència han passat a formar part de les polítiques locals i de l’acció social de múltiples associacions i recursos tecnicoprofessionals.
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2.3.6 L’avaluació comunitària intercultural
Durant la primera etapa s’ha donat a la funció avaluadora tota la importància que té i mereix,
en haver-se establert un sistema de seguiment i avaluació. Hem de distingir entre avaluació del
Projecte ICI i avaluació del procés.
L’avaluació del Projecte ICI –compliment dels objectius, impuls de processos, resultat i impactes– es du a terme anualment, amb un protocol d’avaluació i des de la Comissió Avaluadora, en
la qual participen els responsables de l’equip de l’Obra Social ”la Caixa”, la Direcció Científica i
el seu equip (DECAF), l’assessor general i els assessors de les línies específiques del Projecte ICI
i l’Institut Marco Marchioni.
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Aquest epígraf es refereix a l’avaluació del procés o l’avaluació comunitària. L’avaluació és part
integrant i permanent del procés comunitari que es fa en diferents moments d’aquest, ja que,
per definició, no preveu un moment final i definitiu sinó etapes o fases evolutives.
L’avaluació comunitària és la que es fa amb mètodes participatius pels mateixos protagonistes i
preveu la medició, en termes qualitatius i quantitatius, dels canvis que s’han produït a la comunitat des del moment inicial; el paper dels protagonistes i la seva implicació, dificultats i obstacles trobats; el paper de l’equip ICI, i tots els elements que permetin fer un balanç de l’experiència respecte del punt de partida inicial.
A aquesta avaluació l’anomenarem interna i comunitària, ja que és una part integrant del procés
i es fa amb els actors que hi han participat. Aquesta avaluació interna encara no s’ha fet, ja que
els projectes ICI han prosseguit la feina en una segona etapa planificada, en principi, fins al 2015.
Una altra cosa és l’avaluació que poden fer altres mitjans, com ara entitats especialitzades en
el tema, a les quals s’encarrega l’anàlisi de l’experiència feta. En aquest cas parlaríem d’una avaluació externa.
De tota manera, cal tenir en compte que cap avaluació d’un procés participatiu no és possible
–ni interna, ni externa– si la feina feta no s’ha documentat.
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Tant des del punt de vista general de l’acció social a escala local com pel que fa referència als
projectes lligats al fenomen migratori, es pot afirmar la necessitat de renovació en les modalitats d’intervenció. L’etapa d’acollida de la població immigrant a Espanya necessitava una revisió important en l’àmbit principalment local que permetés gestionar la diversitat cultural positiva i que contribuís a enfortir i desenvolupar els territoris d’intervenció. D’altra banda, la crisi
i les retallades també havien tingut efectes negatius en la complexa realitat social del moment,
però també havien posat de manifest la necessitat de revisar el funcionament i l’acció dels recursos tecnicoprofessionals al territori, el paper de l’Administració local i la implicació de la ciutadania en els processos de millora de la seva realitat i de respostes a les conseqüències socials de
la crisi. Per tant, el Projecte ICI podia tenir un paper clau per plantejar la necessitat de treballar
«d’una altra manera», comunitària i col·laborativa, al territori.
La intervenció comunitària intercultural havia de crear el marc per generar processos que
possibilitessin la participació igualitària i el desenvolupament social en una realitat amb una
gran diversitat cultural i que permetessin l’exercici de responsabilitats compartides per tots
els actors locals.
L’aplicació d’aquest model d’intervenció ha permès generar processos de relació i comunicació en
els quals s’ha valorat el gran potencial i els sabers existents a la comunitat. En alguns casos, fins
i tot en només tres anys, s’ha contribuït a generar una imatge col·lectiva i positiva del territori.
Tres claus apareixen com a principals i relacionades amb l’eficàcia de la hipòtesi plantejada pel
Projecte ICI. En síntesi, són:
——Un mateix plantejament conceptual i metodològic, però aplicat creativament i flexiblement
en una diversitat àmplia de territoris, situant l’Administració local en un paper central i confiant en el tercer sector la gestió i la implementació de la intervenció.
——Un projecte que es col·loca de manera clara i sense confusió en el terreny de la democràcia participativa com a element d’integració i enfortiment de la democràcia representativa.
——La convivència i la cohesió social com a finalitat última, la interculturalitat i la diversitat
com a elements catalitzadors i el procés comunitari i la participació com a eixos vertebradors d’una nova realitat social en l’àmbit local, en què cal actuar enfront dels canvis i els reptes del present i del futur.
En aquest apartat ens referirem als èxits i els avenços assolits en la valoració de les estratègies
i els instruments d’intervenció desenvolupats al llarg d’aquesta primera etapa d’execució del
Projecte ICI (setembre del 2010 - agost del 2013).
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.

Aportacions de la metodologia al procés
comunitari intercultural
Durant la primera etapa del Projecte ICI s’han generat, als 17 territoris d’intervenció, importants
processos i accions locals emmarcats en un model d’intervenció compartit. L’estratègia metodològica del Projecte ICI és fruit de la integració de dos enfocaments i metodologies d’intervenció social, complementàries entre elles: la intervenció comunitària i la mediació intercultural.
Des del 2010, data d’inici del Projecte ICI, s’ha estat desenvolupant de manera rigorosa i creativa una mateixa estratègia d’intervenció social que ha aportat nombrosos elements innovadors
gràcies a les sinergies establertes entre la intervenció comunitària i la mediació intercultural.
Totes dues s’han aplicat formant un tot: com a hipòtesi d’intervenció que ha quedat validada
científicament en la pràctica. Aquesta hipòtesi permet aplicar principis, mètodes, tècniques i
eines que han enriquit, impactat i innovat en els plantejaments de la intervenció social destinada a millorar la convivència i la cohesió social.
La validació de la hipòtesi plantejada per la intervenció comunitària intercultural ha permès
aconseguir un dels objectius generals del Projecte ICI: transferir els coneixements i els aprenentatges extrets, després de la validació científica, per aplicar el model d’intervenció proposat a nous territoris i contextos socials. A continuació se’n destaquen algunes de les aportacions i èxits.

3.1.1 La intervenció comunitària i la mediació
des de l’enfocament intercultural
En aquest marc de treball, durant la primera etapa del Projecte ICI, s’han pogut validar les estratègies i els instruments principals per donar resposta als reptes relacionats amb la cohesió social i la promoció de la convivència ciutadana intercultural a cada territori. Aquests són:
——Creació i/o enfortiment d’espais de relació dels recursos tècnics, de la ciutadania i de
les administracions.
——Investigació participativa i coneixement comunitari.
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——Fulls informatius i altres instruments constants d’informació i comunicació comunitària.
——Trobades comunitàries entre tots els actors.
——Programació comunitària intercultural: àmbits de l’organització i del desenvolupament.
——Mediació intercultural per a la prevenció, la gestió del conflicte i l’adequació a les demandes
de la diversitat etnocultural del territori.
——Dinamització de la participació.
——Animació sociocultural.
——Enfortiment del teixit associatiu.
——Realització d’iniciatives compartides.
Tres qüestions s’han revelat estratègiques perquè la hipòtesi d’intervenció es pogués aplicar
adequadament a cada territori:
——La disponibilitat de l’Obra Social ”la Caixa” per impulsar i finançar un projecte a mitjà-llarg
termini per: a) assumir finalitats generals d’interès públic, no particular i privat; b) substituir
els termes usuari, destinatari o beneficiari per ciutadania i participants, i c) dotar els territoris
d’equips comunitaris, la feina dels quals consisteix fonamentalment a generar relacions que
indueixen a cooperar en les respostes a les demandes socials detectades i prioritzades entre
administracions, recursos tècnics i ciutadania.
Es tracta d’un procés inespecífic, absolutament innovador respecte del panorama dominat
per projectes específics, cada vegada més sectorials i relacionats amb el nombre de prestacions i d’usuaris.
——L’assumpció com a referència i actor fonamental del Projecte ICI a l’ajuntament, és a dir, 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 de retallades. Un camí a contracorrent en el moment actual.
Tot i partir d’una evidència conceptual i metodològica, aquesta referència ha representat
una elecció política de l’Obra Social ”la Caixa” que avui permet avançar en la perspectiva de
la sostenibilitat del procés comunitari intercultural, i comptar també amb altres aportacions
públiques i privades.
——La possibilitat de disposar de direcció, assessorament i seguiment científic i tècnic al llarg
de tot el recorregut, fet que ha permès moments intensius i exhaustius de relació, formació
i avaluació, etc., de totes les persones relacionades amb el Projecte ICI.
L’esforç i la disponibilitat de les entitats del tercer sector per assumir els plantejaments metodològics del Projecte ICI, unir-los als seus enormes bagatges i coneixement de la realitat local i
aplicar-los creativament.
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Tot això ha representat una garantia indispensable perquè l’experiència ICI tingui possibilitats
de difusió i extensió i es pugui constituir en una referència nacional i internacional.
3.1.1.1 Les aportacions de la intervenció comunitària
La intervenció comunitària, que el Projecte ICI ha assumit com a mètode i estratègia, s’ha desenvolupat positivament des de diferents àmbits, i ha contribuït a generar processos de participació i trobada i una nova manera de relacionar-se amb i entre tots els protagonistes. També ha
partit i ha valorat tot el que hi havia i ha generat iniciatives comunes.
En síntesi, podem enunciar com a elements d’avenç als territoris:
——La posada en marxa d’un procés participatiu global ha permès valorar moltes de les aportacions que ja hi havia a la comunitat que, malgrat això, quedaven fragmentades, sense relació i sense possibilitat d’integració.
——La construcció de relacions amb i entre els actors locals que s’han evidenciat i fet públiques,
sobretot en les trobades comunitàries, com a espais de relació i participació igualitària.
——La consolidació d’espais estables i reconeguts per part dels protagonistes, que ha contribuït
a generar una cultura i una pràctica de treball col·laboratiu, fonamental per a la sostenibilitat del procés.
——La construcció participativa del coneixement de la realitat comunitària, el diagnòstic i tot el
que ha permès afavorir la comprensió global i la identificació consensuada de prioritats compartides, és a dir, la programació comunitària.
——La informació comunitària i la socialització dels coneixements –més que informar del que es
fa– partint del concepte d’intervenció amb finalitats «públiques» i generals. I tot, gràcies a la
documentació i la sistematització de tot el que s’ha fet i l’avaluació permanent.
——La possibilitat de participar i, per tant, contribuir en igualtat de condicions com a ciutadans
a tothom que resideix al territori. Més enllà del lloc de procedència, tots els veïns i veïnes
han emfatitzat l’interès per contribuir a enfortir i desenvolupar el territori.
En la intervenció feta al territori han tingut una gran rellevància els elements «simbòlics» de
la metodologia per fer visible i comprensible a tothom la manera de fer les coses, relacionada
profundament amb les finalitats i els valors que es volen propugnar. Tot té un alt valor autoeducatiu perquè és capaç d’incidir en actituds i comportaments sense necessitat de docents. En
aquest sentit podem afirmar que, generalment, les iniciatives, els actes, els moments de trobada i els espais generats pel Projecte ICI s’han caracteritzat per ser democràtics, igualitaris i interculturals. És a dir, han estat moments i espais de convivència intercultural, de democràcia participativa i de cohesió social.
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3.1.1.2 Les aportacions de la interculturalitat i la mediació
Des de la perspectiva intercultural i la mediació s’han fet aportacions importants, en què destaquen les següents:
——L’aplicació de la perspectiva intercultural a tot el procés comunitari, per penetrar el conjunt
d’elements estratègics, metodològics i operatius amb els seus enfocaments i principis: 1)
igualtat de tracte, oportunitats i interlocució; 2) respecte i valoració positiva de la diversitat,
i 3) èmfasi en allò comú i en la interacció positiva, per facilitar el desplegament de totes les
potencialitats inherents a la intervenció comunitària per millorar la convivència i la cohesió
social als territoris.
——La transcendència de la mediació intercultural, que ha possibilitat aplicar a escala comunitària els plantejaments teoricopràctics que ha desenvolupat durant anys, en diversos àmbits
relacionats amb:
——L’accés de la població estrangera o pertanyent a minories ètniques als serveis públics –
salut, educació, ocupació, serveis socials– i l’adequació d’aquests a la diversitat social i
cultural.
——Els conflictes interpersonals i grupals en els quals són factors rellevants les diferències
culturals i les diferents formes d’interpretar les relacions socials i la convivència.
——L’ús dels espais públics per diferents col·lectius i les tensions i els conflictes associats a
aquests usos.
——La promoció i la participació social de la població estrangera i pertanyent a minories ètniques.
——La potenciació de la funció mediadora dels equips comunitaris, tot dotant-los d’un cos teòric
i pràctic útil per mitjançar en la transformació de les relacions i enfrontar situacions d’hostilitat i conflicte.
——El canvi de percepció amb relació al fenomen migratori i d’abordatge de les polítiques públiques: la immigració s’ha deixat de considerar com un fet puntual i sectorial –abordats exclusivament per recursos específics– per evidenciar la necessitat de fer de la convivència i de
la cohesió social una finalitat fonamental de les polítiques públiques i una prioritat explícita de la realitat local. La signatura pública de la Declaració per la convivència intercultural i la
cohesió social subscrita a Madrid, el novembre del 2013, pels ajuntaments participants en
el Projecte ICI com a conclusió de la primera etapa del Projecte ICI ha suposat el reconeixement públic d’aquesta necessitat.
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3.1.2 La intervenció comunitària intercultural
com a hipòtesi generalitzable
La hipòtesi de la intervenció comunitària intercultural hauria de ser assumible i viable
en qualsevol realitat i hauria de trencar amb el «pre-judici» de ser associada exclusivament a realitats marginals o caracteritzada per greus necessitats socials.
El Projecte ICI ha trencat amb un element tradicional: «Tot el que s’ha definit com a comunitari ha tingut a veure sempre amb la marginalitat, la pobresa, l’exclusió.» El Projecte ICI afirma en
el plantejament i demostra en la praxi que el fet comunitari té a veure amb la normalitat i amb
qualsevol realitat, ja que tota realitat és millorable. Per això, els processos comunitaris són inespecífics, perquè el que és específic és propi i diferent de cada realitat.
El Projecte ICI afirma i reconeix que el que és fonamental és el procés i que si en una comunitat hi ha exclusió, pobresa i marginació, serà un tema/problema que aquesta comunitat haurà
d’afrontar, des d’una visió global i solidària, com un tema/problema que afecta el conjunt i no
tan sols «els marginats, els exclosos i els pobres». Es tracta d’un gir copernicà respecte del que
hem definit com a tradició comunitària.
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Sociològicament la diversitat cultural no es distribueix de manera uniforme al territori i, generalment, tendeix, per motius evidents, a concentrar-se només en determinades parts d’aquest.
Aquest fenomen és comú o similar a tots els països receptors de fluxos migratoris, i aquest fet
fa que l’experiència del Projecte ICI sigui generalitzable.
El Projecte ICI té molt a veure amb tot això, ja que afronta el tema del canvi estructural i permanent que la multiculturalitat i els diferents processos de diversificació sociocultural han aportat
a les nostres comunitats locals i a la societat en general. El Projecte ICI ha afrontat aquest repte
des de processos globals i inespecífics, que han implicat el conjunt dels protagonistes, sense
aïllar la «diversitat» en àmbits separats o guetos.
També la diversitat dels territoris de la primera etapa del Projecte ICI permet validar aquesta
hipòtesi, ja que el 47% de les comunitats autònomes han estat representades en aquesta etapa
ICI, i aproximadament el 80% dels territoris, tot i ser urbans, responen a la tipologia de contextos locals diferenciats que inicialment es va establir: zona d’extraradi i centre històric (29% cada
un), barri urbà (24%). Dins de la tipologia rural (18%) han estat representats territoris relacionats amb agroindústria, costa turística o interior.
Gràfic núm. 13. Tipologia de territoris. Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (2010-2013)

18%
29%

Font: elaboració pròpia a partir
de la classificació utilitzada en la
convocatòria i selecció de projectes
presentats el 2010
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3.1.3 El Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural no és un projecte més
El Projecte ICI no hauria d’intervenir com un altre projecte que compliqués les intervencions ja existents i «no hauria de ser un projecte més» en el panorama comunitari ja
fragmentat. Hauria de ser un recurs comunitari, és a dir, un recurs per a tot el que ja hi
havia i per al conjunt d’actors que ja actuaven al territori.
El Projecte ICI havia d’«aterrar» al territori com una cosa diferent i necessària, ja que no era un
projecte més. L’equip ICI havia de saber explicar aquesta diferència des del començament: un projecte que volia contribuir a valorar i potenciar el que ja hi havia, promovent la participació i el reconeixement mutu de tots els protagonistes, en un procés compartit per millorar les condicions de
vida de la població, de la convivència i el respecte envers totes les diversitats existents a la nova
realitat multicultural. I tot, en unes condicions socials molt complexes, no tan sols per l’existència de la crisi econòmica.
El Projecte ICI, tant en el pla institucional com social, ha començat a treballar als territoris amb
objectius generals formulats clarament però sense objectius específics predeterminats, i qualificar-se com un recurs per potenciar i millorar el que ja hi havia. Des del Projecte ICI es va treballar des del que hi havia, connectant amb les iniciatives existents i promovent el treball comunitari pràcticament inexistent, excepte en algunes experiències amb orientació comunitària.
Aquest principi metodològic s’ha aplicat, de manera adequada i diferent, a cada un dels protagonistes.
Amb la ciutadania:

——Reforçant el teixit associatiu –formal i informal– existent. Per exemple: una AMPA, una
comissió de salut, una mesa d’educació, una iniciativa o plataforma ciutadana, una associació, etc.
——Treballant perquè els moments participatius generessin autogestió i organització autònoma.
——Connectant les diferents realitats associatives –formals, informals, grups d’iguals, col·lectius, associacions d’immigrants, etc.– en iniciatives i temàtiques comunes.
——Implicant la ciutadania també a títol individual en les iniciatives i els moments del procés,
procurant que les persones d’origen estranger o els nous veïns també s’hi sumessin.
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Alguns exemples de com s’ha desenvolupat aquesta tasca són:
——Les tertúlies comunitàries o la iniciativa Comercio + Cultura (Logronyo).
——La Comisión Vecinal o Fortalecimiento Asociativo i Organización Social (Getafe).
——El Proyecto Educativo Común de Centros desenvolupat per la Mesa Local de Educación
o el Taller de la Escuela de Asociaciones (Ejido).
——La Mostra d’Entitats o el Banc del Temps (Salt).
——El Circo Social o el treball de base per promocionar la participació infantil (Saragossa).
Amb els recursos tecnicoprofessionals:

——Relacionant-se amb tots els recursos existents, municipals i no municipals, públics i privats;
presentant de manera no invasiva el Projecte ICI i subratllant-ne l’afany de col·laboració.
——Afavorint moments de trobada, de relació i intercanvi entre tots els recursos, potenciant i
valorant, si era el cas, la presència –encara molt minoritària– de professionals o tècnics amb
diferents orígens i nacionalitats.
——Contribuint a la construcció d’un espai de trobada permanent, fonamental per fer iniciatives, activitats i productes comuns.
Alguns exemples de com s’ha desenvolupat aquesta tasca són:
——Red de Técnicos ProCC (Leganés, Madrid)
——Escuela Abierta de Verano (Jerez)
——A l’estiu, mou-te pel Clot (El Clot)
——Farmàcies promotores de salut o Escola de Salut (el Carrús, Elx)
——Trobada de Professionals (Nou Barris, Barcelona)
Amb l’Administració local:

——Implicant des de l’inici l’Ajuntament, tant en el pla institucional com tècnic, en la coresponsabilitat amb el Projecte ICI i amb les estratègies i les iniciatives desenvolupades, encara que
de vegades amb dificultat i incomprensió.
——Incorporant als espais tècnics els professionals d’una o més conselleries o departaments
municipals, tant generals com específics de l’àrea social i relacionats directament amb programes d’integració, ciutadania, interculturalitat, convivència, etc.
——Comptant en particular amb les aportacions i la participació de l’Administració local en totes
les fases i els moments estratègics i simbòlics del procés comunitari –monografia, diagnòstic, programació, trobades comunitàries.
——Promovent el lideratge de l’Administració local per implicar en el procés altres administracions públiques i també entitats privades.
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——Iniciant, no a tots els territoris, el procés d’incorporació institucional de representants d’altres administracions en un espai de relació.
Alguns resultats que es podrien assenyalar com a exemples són:
——Influència del Projecte ICI en els continguts i la metodologia d’alguns plans institucionals, com el Plan Integral del Casco Histórico o el Plan de Servicios Sociales a Saragossa.
——Avenç d’objectius integradors i col·laboratius amb diferents institucions públiques i els
seus propis plans i programes, com Territori Socialment Responsable a Saragossa o al
Raval.
——Sol·licitud de col·laboració per aportar metodologia ICI a diferents programes i serveis
públics a pràcticament tots els territoris.
——Col·laboració tècnica i acord institucional en l’elaboració de les monografies i la posterior
difusió i socialització a tots els territoris.
——Reunions interinstitucionals per a la col·laboració intersectorial en diferents iniciatives
promogudes pel Projecte ICI a tots els territoris, sobretot amb administracions del sector educatiu o la salut.
——Reunions interinstitucionals prèvies a la creació d’espais de relació institucional per a la
sostenibilitat del procés comunitari intercultural al territori. Per exemple: Granada, Jerez,
Elx, Pueblo Nuevo, San Bartolomé de Lanzarote, Paterna i Tortosa.

3.1.4 L’equip d’intervenció comunitària
intercultural com a facilitador del procés
comunitari intercultural
El Projecte ICI havia d’aportar l’equip ICI, la funció del qual no consisteix a fer aportacions específiques sinó a aportar metodologia i capacitat de construir relacions assertives i col·laboratives amb i entre els protagonistes comunitaris, en nom de la convivència i de la cohesió social.
L’equip «ha aterrat» a la comunitat com un recurs inespecífic i mediador, per donar suport i enfortir tot el que ja hi havia i s’estava treballant, no tan sols amb els recursos tècnics sinó també amb
les organitzacions socials.
Gràcies a aquest plantejament, l’equip ha pogut exercir un paper clau per a la relació i la col·laboració entre iniciatives fragmentades, entre organitzacions i recursos que, generalment o amb
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freqüència, actuaven cadascuna pel seu compte. El fet d’haver pogut «perdre el temps» a connectar amb el que hi havia al territori ha permès a l’equip ser assumit com un recurs comunitari.
Abans d’iniciar-se l’execució del Projecte ICI, durant la fase de selecció de les propostes (segon
trimestre de l’any 2010) es va procurar i valorar molt no tan sols que l’entitat tingués una llarga
trajectòria a la zona, sinó que conformés un equip multidisciplinar i multicultural.
Es podria dir que l’equip ha desenvolupat funcions «maièutiques», en el sentit que ha aportat
elements metodològics que han permès als protagonistes relacionar-se més adequadament i
desenvolupar millor el seu propi paper en el marc del procés comunitari intercultural.
L’equip, durant aquests tres anys, ha aconseguit reconeixement i legitimació per part de tots els
protagonistes. Gràcies a les iniciatives i les propostes dutes a terme, també ha aconseguit transmetre la metodologia ICI en els àmbits tècnics i ciutadans. Les relacions que l’equip ha construït
en aquests tres anys i el procés autoeducatiu que el desenvolupament del procés d’aquestes característiques suposa li atorguen –i així s’ha constatat– un coneixement profund de la realitat local.
El rol de l’equip s’ha anat modificant en funció dels avenços del procés comunitari i de la implicació progressiva i creixent dels actors. L’equip, gradualment, ha anat cedint un paper decisional, per assumir cada vegada més el de cocol·laboració, copromoció, suport, integració, etc.,
al conjunt dels actors. L’equip ha implicat i relacionat nombrosos recursos, serveis i ciutadania
–en grups, en espais, en comissions, en meses, a títol individual, etc.–, no tan sols per fomentar la participació en diferents iniciatives sinó perquè els actors del procés formessin part de la
seva organització i gestió.
L’experiència del Projecte ICI demostra clarament que sense l’existència de l’equip ICI no s’haurien pogut promoure –en tants i diferents territoris– processos comunitaris interculturals que
han contribuït a determinar una situació nova i més organitzada per afrontar els reptes de la
convivència i de la cohesió social, en un context socioeconòmic extremament complex.
L’avenç i la millor organització i, sobretot, la integració més elevada i millor en el procés de nombrosos recursos –públics i privats– permeten albirar un futur en el qual a l’equip ICI es podran
afegir altres aportacions. En aquest cas es podrà parlar d’equips comunitaris. La integració d’altres recursos a l’equip ICI és garantia de sostenibilitat per al futur. Aquest fet s’ha d’assegurar
de manera formal amb acords o protocols per part de les institucions implicades.
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Els elements posats en evidència anteriorment expliquen i sintetitzen, alhora, l’evolució necessària en el paper dels equips perquè existeixi el procés comunitari intercultural. Sense aquesta
evolució, seria impossible parlar de continuïtat i molt menys de sostenibilitat del procés. Si els
equips no haguessin treballat per fer de la participació un element central de la seva feina, avui
aquesta possibilitat no hi seria.

3.1.5 La relació entre tots els actors
del territori
Calia desenvolupar una estratègia d’intervenció que possibilités la participació i les relacions amb i entre tots els actors del territori.
La crisi econòmica dels últims anys ha contribuït a accentuar pràctiques fragmentades per atendre les
demandes socials, però alhora ha posat de manifest la necessitat d’unir esforços. Era necessari repensar les estratègies d’intervenció per aprofitar millor els recursos existents. Aquesta mirada crítica incidia directament en el tipus d’enfocament adoptat, lligat estretament a l’interculturalisme, entès com
a projecte sociopolític i ètic (vegeu el volum 1 de la col·lecció), i combinava allò local amb allò global
i altres qüestions abordades fins aleshores de manera conjuntural o contingent. La situació evidenciava la necessitat de considerar per fi aquestes qüestions de manera estructural i permanent, fet
que ha requerit canvis en profunditat i no tan sols el desplegament de mesures i respostes puntuals.
El procés fet durant la primera etapa ha permès construir de manera participativa i comptant
amb els tres protagonistes una nova realitat social en la qual prevalguessin els elements d’interès general i la necessitat de superar els sectorialismes.
Un altre element és subjacent a tot el plantejament metodològic: una mateixa iniciativa –o acte
o programa, etc.– en una realitat constitueix un resultat –i una fita– molt important, perquè
representa la superació d’una realitat que se suposava o es creia immodificable. La mateixa iniciativa en una altra comunitat no té el mateix efecte perquè no suposa ni representa cap canvi
respecte del que ja hi ha. Aquest i altres plantejaments metodològics similars manifesten l’enorme rellevància de l’avaluació qualitativa, ja que cada comunitat és una realitat diferent de qualsevol altra i perquè la hipòtesi ICI és aplicable a qualsevol realitat.
L’estratègia metodològica del Projecte ICI ha treballat des de l’àmbit de les relacions socials per
produir espais de trobada i participació de la ciutadania en les decisions que afecten la seva reali-
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tat, i ha afavorit respostes comunes dels tres protagonistes que governen, treballen o viuen al territori. D’aquesta manera, per exemple, s’ha previngut l’increment d’actituds discriminatòries, tot
establint mecanismes de resolució positiva dels conflictes i afavorint situacions de convivència.
Els instruments metodològics desplegats –monografia comunitària, col·loquis, fulls informatius, trobades comunitàries, programacions comunitàries interculturals, mediació, dinamització, animació sociocultural, etc.– en demostren la utilitat per respondre amb eficàcia als enormes reptes que planteja el treball per la cohesió social i la promoció de la interculturalitat en el
context descrit.
El treball amb la programació comunitària intercultural ha constatat com la col·laboració –des
d’una visió construïda conjuntament i amb la participació dels actors– genera mecanismes
més eficaços i eficients en un moment en què les demandes socials creixen, els problemes són més
complexos i els pressupostos es redueixen.
El desenvolupament de la mediació, el monitoratge ètnic, el mapa de la diversitat, etc., de manera paral·lela i integrats amb elements essencials de la metodologia comunitària ha permès una
intervenció social que va aconseguir generar processos de relació i comunicació nous i positius,
fet que evidencia el gran potencial i els sabers existents a la comunitat, i que en molts casos ha
arribat a generar una imatge col·lectiva i positiva del territori.
Durant la primera etapa del Projecte ICI s’ha desplegat un conjunt d’actuacions emmarcades en
les línies d’actuació específiques de salut i educació. En aquests àmbits s’han dut a terme activitats que responien efectivament a problemàtiques detectades als territoris i que han demostrat
la seva utilitat per accelerar el procés comunitari i enfortir les relacions entre els protagonistes,
no tan sols des del punt de vista tècnic (vegeu els volums 3 i 4 de la col·lecció).
L’aportació d’aquestes línies d’acció ha estat crucial i estratègica perquè no s’ha fet com un treball sectorial, separat i aïllat de la línia d’actuació global sinó que, des del començament, s’han
concebut com a línies d’acció vinculades a allò general. Des d’allò específic s’ha mirat de contribuir al procés global comunitari. Destaca el treball fet a molts territoris des de l’escola oberta
d’estiu –proposta de lleure i temps lliure educatiu en època de vacances–, plantejada de manera
oberta, transversal, participativa i amb un enfocament intercultural. L’activitat s’ha repetit en
diferents territoris i durant diversos anys i s’ha consolidat com a estratègia de dinamització, de
participació i de col·laboració entre diferents recursos i organitzacions socials, i ha trencat amb
la situació existent al territori abans del Projecte ICI.
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De l’anàlisi de les dades de participació durant els tres primers anys, també en destaca la tendència positiva a afavorir la transversalitat entre aquestes dues línies específiques.
En síntesi, l’aportació de les línies d’acció específiques ha estat altament valuosa durant la primera etapa: a) perquè ha permès identificar i generar complicitats entre els tres protagonistes,
per donar una resposta concreta a problemes específics en aquests àmbits, i b) perquè ha permès aportar elements operatius específics, des de la salut i l’educació, al treball fet en la línia
d’actuació global –trobades comunitàries, programació comunitària intercultural, monografia
comunitària, etc.
La metodologia desenvolupada ara permet afrontar la nova etapa en les millors condicions per
generar un conjunt d’aliances estratègiques que possibilitin, de manera sostenible en el temps,
el desenvolupament d’un model d’intervenció social que afavoreixi i enforteixi la cohesió social
i la convivència intercultural.

3.1.6 L’organització comunitària essencial per
a la convivència i el desenvolupament social
Era necessària l’organització i la participació del conjunt dels actors del territori per
poder trobar respostes endògenes que fessin possible la convivència ciutadana intercultural i la perspectiva de desenvolupament social igualitari.
La participació dels tres protagonistes s’ha convertit en un element simbòlic fonamental del
procés comunitari, per afrontar la qüestió intercultural i la nova realitat comunitària i per contribuir a mantenir viu –tot i les tendències dicotòmiques accentuades per la crisi– el principi
d’igualtat per a tothom.
El Projecte ICI, en les diferents variables territorials, ha demostrat que la definició de comunitat, la centralitat institucional de l’ajuntament i el reforçament del paper de tots els actors locals
s’han revelat fonamentals per contribuir, de manera concreta, a la millora del que hi havia comptant en tot moment amb els tres protagonistes en els seus diferents papers.
I tot, sense triomfalisme, ja que en el camí hi ha hagut obstacles, limitacions, errors i fracassos
que s’han avaluat atentament perquè es puguin tenir en compte en la feina que cal fer a partir
d’ara i per estendre el Projecte ICI a altres territoris.
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Incrementar i millorar no tan sols la participació sinó també l’organització dels actors ha estat
un altre dels objectius metodològics del Projecte ICI. Si la participació no produeix noves organitzacions i noves relacions, al final es dilueix o s’estanca. Per fer-ho ha estat fonamental promoure espais i moments de trobada, intercanvi i col·laboració:
a. De cada un dels protagonistes: l’espai de relació institucional, l’espai tècnic de relació i l’espai
de relació i participació de la ciutadania.
b. I entre ells: les trobades comunitàries.
Espai de relació institucional

A partir de la implicació explícita, formal i plena de l’ajuntament en el procés, ha estat possible
implicar altres administracions públiques i entitats privades. Al final de la primera etapa es produeixen les condicions adequades per avançar més decididament cap a la construcció d’un espai
de relació institucional (ERI) que permeti aportar esforços i recursos als processos comunitaris
interculturals posats en marxa. Els diferents contextos locals no permeten una concreció única
per valorar aquestes condicions i aquests avenços, però es pot afirmar que, en el 88% dels territoris, es disposa d’un ERI potencial o que hi ha condicions per construir-lo.
En conclusió, les administracions públiques i les entitats privades ara són part del procés comunitari intercultural a tots els territoris, amb diferents nivells d’implicació tot i les dificultats del
moment que vivim. En particular, pel que fa als ajuntaments, la relació s’ha reforçat –tant en
el pla institucional com en el tècnic– i el Govern municipal avui comprèn millor i assumeix de
manera més decidida i pública el repte de la intervenció comunitària intercultural i la necessitat de compartir-lo amb altres administracions.
Espai tècnic de relació

La hipòtesi general del Projecte ICI en aquest àmbit és que es produïssin relacions organitzades
entre els recursos, tot i que de manera flexible i adequada a cada realitat. Després d’aquests tres
anys, al 75% dels territoris hi ha una organització i un funcionament d’aquest espai, d’acord amb
la metodologia plantejada. A la resta dels territoris encara no s’ha aconseguit una nova organització o funcionament operatiu com a tal, però s’ha treballat a través d’espais comuns que han permès la realització de la monografia, el diagnòstic, la programació o altres iniciatives compartides.
El conjunt dels recursos existents ha vist la necessitat de superar barreres, obstacles i situacions de sectorialització, per arribar a una organització o a produir iniciatives i actuacions
transversals i intersectorials, indispensables perquè es pugui produir un procés i una programació comunitària.
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El repte és avançar cap a una organització més permanent dels recursos, que pugui ser reconeguda per part de les diferents administracions i que tingui l’eix en el desenvolupament de la
programació comunitària.
Espai de relació i participació de la ciutadania

La complexitat del context i de la mateixa temàtica de la participació de la ciutadania en aquest
moment fa que no es pugui parlar pròpiament d’un espai permanent i organitzat per a aquest protagonista. Malgrat això, es pot constatar que s’han establert relacions assertives i positives amb l’àmbit
ciutadà, o bé amb les organitzacions formals o els grups informals existents, o bé amb molts ciutadans i ciutadanes que han participat a títol individual a través del treball en els àmbits de salut i educació, la realització de la monografia, el diagnòstic i la programació, les iniciatives comunitàries, etc.
Les trobades comunitàries són moments simbòlics, importants i significatius, tant de relació i
participació de tots els protagonistes com d’integració de les diferents línies, iniciatives, productes
i resultats del treball comunitari i intercultural. Les trobades comunitàries s’han plantejat com un
escenari a partir del qual es poden fer visibles tres aspectes d’una rellevància especial: a) com s’organitzen i es relacionen els protagonistes, b) les línies estratègiques d’avenç compartides i c) els
productes construïts per mitjà de la participació i la col·laboració de tots els actors.
Podem constatar que les trobades comunitàries han estat clau en diferents moments del procés per presentar la monografia/diagnòstic, establir les prioritats de la programació, informar i
socialitzar productes o iniciatives comunes, etc. Com un indicador positiu cal indicar que només
durant el tercer any es van fer 29 trobades comunitàries amb un alt nivell de participació.
En la primera etapa també s’ha registrat la realització d’altres nombrosos i diversificats moments
de trobada al llarg del procés. Un signe de vitalitat i de riquesa del procés i, alhora, de participació comunitària caracteritzada per la interculturalitat, la diversitat de participants –joves, adults,
gent gran, famílies, recursos tècnics, responsables polítics, representants institucionals…– i l’àmplia diversitat de temes, motius, àmbits, activitat, locals i espais, etc.

3.1.7 La sostenibilitat del procés
El Projecte ICI havia de contribuir a garantir la sostenibilitat del procés posat en marxa.
La sostenibilitat no és possible sense una estratègia i un treball compartit entre tots els
actors i assumit per la comunitat en conjunt.
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El treball fet consolida a tots els territoris unes dinàmiques locals de treball col·laboratiu i cooperatiu que modifica i millora notablement el que hi havia a l’inici de la intervenció el 2010.
El desenvolupament d’una pràctica social participativa, innovadora i col·lectiva, 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 de la cohesió social. El desenvolupament
del Projecte ICI ha permès valorar la metodologia aplicada com a contribució a una gestió integrada de les polítiques socials.
Els primers tres anys s’han generat noves condicions i situacions que configuren un nou escenari. Tot i que pugui resultar en part prematur, es poden identificar alguns indicis que a llarg
termini podrien assegurar la sostenibilitat del procés comunitari intercultural.
Un element d’interès especial és l’important treball fet amb i pels tres protagonistes en el marc
de la programació. Aquest 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 per al futur.
També s’està avançant, gràcies a la implicació dels protagonistes i comptant amb la tendència
dels equips de dur a terme el seu treball i el seu paper més en un pla de col·laboració que de promoció, tant en la línia d’acció global com en les específiques.
Finalment, la consolidació d’espais organitzats estables i reconeguts dels tres protagonistes ha
contribuït a generar una cultura i una pràctica més col·laborativa que afavoreix la sostenibilitat.
Actualment aquests espais de relació funcionen de manera diferent però activa a tots els territoris i tenen una incidència notable en la coordinació i la generació de sinergies.
Exemples de l’avenç o la consolidació d’aquests espais, en concret de l’espai tècnic i de l’espai institucional, són les notícies sobre aquestes fites al final de la primera etapa a Logronyo.
Després de l’estiu, s’inicia l’activitat comunitària per als tècnics de San José i Madre
de Dios. Un total de 14 recursos tècnics es van donar cita el 18 de setembre de 2013 a les
instal·lacions de l’Asociación Riojana Pro Personas con Discapacidad Intelectual (ARPS) per
celebrar el X Plenari de l’ETR dels barris San José i Madre de Dios, a Logronyo. El suculent
esmorzar que van oferir els amfitrions va garantir una càlida acollida, necessària per iniciar
la feina després de l’estiu, fet que va facilitar un dels ambients més participatius que es recorden en els dos anys de funcionament d’aquest espai tècnic. La reunió la va organitzar el nucli
de l’ETR, reunit la setmana anterior, que cada vegada assumeix més protagonisme. Després
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de recapitular els èxits aconseguits i recordar els reptes en marxa, la trobada es va centrar en
la reactivació del treball de les cinc comissions encarregades de desenvolupar la programació comunitària intercultural i a avançar algunes novetats per a aquesta segona fase. Com a
resultats principals, es va aprovar un esborrany de continguts per a un seminari tècnic que
tindrà lloc a començament de novembre i l’estratègia de treball que duran a terme aquestes comissions amb relació a les administracions relacionades amb la programació comunitària i el seu avenç.
Primera Reunió Interinstitucional a San José i Madre de Dios. El 28 de novembre de
2013, l’Ajuntament de Logronyo va acollir la primera reunió en la qual alguns responsables
públics involucrats, d’una manera o una altra, en el procés d’intervenció comunitària intercultural dels barris San José i Madre de Dios han compartit una visió preliminar sobre el seu
paper en el Projecte ICI, com a pas previ cap a la constitució d’un espai de relació institucional.
A la reunió han participat, per part de l’Ajuntament de Logronyo, la consellera i tècnics municipals referents del Projecte ICI. Per part de Rioja Acoge, hi han participat el president de l’entitat i el coordinador del Projecte ICI. Finalment, el Govern de la Rioja hi ha estat present a
través de la sotsdirectora general d’Acció Social, la directora general d’Assistència, Prestacions
i Farmàcia i la directora general d’Urbanisme i Habitatge. També ha reforçat amb la seva presència la sotsdirectora de l’Àrea d’Integració Social de l’Obra Social ”la Caixa”.
La reunió ha servit per revalorar el treball de la primera fase del Projecte ICI i obrir una panoràmica de les possibilitats d’acció conjunta que ofereix la programació comunitària. Tot això
ha establert la base necessària per a reunions posteriors que permetin canalitzar l’aportació
de les diferents administracions i la gestació d’una estructura institucional que doni suport
i sostenibilitat al procés en marxa.
Dos elements emergeixen clarament en la conclusió de la primera etapa:
——El Projecte ICI representa una innovació i una aposta de futur, en un marc de complexitat
local i global, per donar resposta a la demanda de convivència i de cohesió social en societats desenvolupades. Els tres anys de treball del Projecte ICI demostren que a escala local cal
promoure processos comunitaris interculturals –sabent, evidentment, que no pot ser l’únic
nivell d’intervenció per solucionar aquestes problemàtiques.
——En la gran majoria dels territoris en què s’ha intervingut amb el Projecte ICI el procés comunitari intercultural ja representa una referència imprescindible per al conjunt dels protagonistes. El que s’ha fet en aquests tres anys marca un punt d’inflexió en la realitat comunità-
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ria. Moltes coses han canviat, algunes de manera evident, i generalment compreses per la
gran majoria de persones que han estat actors en el procés: ciutadans i ciutadanes, líders i
dirigents socials, administradors de la cosa pública de diferents opcions partidistes, tècnics
i professionals de l’àmbit social.
Sobre l’element de la sostenibilitat –que és l’objectiu fonamental de la segona etapa del
Projecte ICI– pesen massa variables independents sobre les quals el Projecte ICI no té possibilitat d’influir i que, per tant, no es poden controlar. Així i tot, el que s’ha fet i la manera en què
s’ha fet constitueixen ara referències per al futur. Sobretot per al perill real de processos de marginació i exclusió i d’aprofundiment de la dicotomia social.
La documentació que resumeix les experiències de la zona sud de Jerez i el districte nord de
Granada el període 2010-2013 poden resultar molt interessants per entendre els resultats i
el procés comunitari que s’ha dut a terme en aquests territoris.
Zona sud - Jerez. El vídeo Zona sur, un proceso comunitario en marcha explica el procés seguit
aquests tres anys, en els quals s’han implicat administracions, recursos tecnicoprofessionals i
ciutadania en la realització d’iniciatives compartides, un diagnòstic participatiu de la zona a través de l’audició i una programació comunitària que cal desenvolupar conjuntament.
Enllaç: https://picasaweb.google.com/106336548145792391291/ProyectoICIJerezZonaSur?authkey=DwgiQ1fqXyw#5979852151119371250
Districte nord - Granada. Document resum del procés comunitari al districte nord de Granada: Acerca del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. S’hi relacionen sintèticament
les actuacions fetes i els espais de relació construïts durant el període 2010-2013: espai tècnic
de relació i trobades tècniques, coneixement compartit, aportacions de les entitats a les reunions transversals, entitats dels grups de treball per al coneixement compartit, extractes de
fulls informatius, etc.
Enllaç: http://www.fundaciongranadaeduca.org/incorporacion-al-proyecto-ici-granada
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La primera etapa del Projecte ICI –avaluada any per any i pels tres anys– aporta, d’una banda, un
seguit d’ensenyances de gran interès polític –aquest terme, sempre aplicat al marc de les intervencions i de les polítiques socials– i, de l’altra, una sèrie d’elements empírics i operatius que
poden ser útils i oportuns per a tots els que tenen possibilitat d’intervenir als territoris amb
projectes comunitaris mediadors, com també abordar el treball amb una població diversificada socioculturalment.
Prèviament, pretén assenyalar-se que en l’aplicació i el desenvolupament dels elements metodològics hi ha hagut –i pensem que sempre hi haurà– no tan sols dificultats sinó errors i, de vegades, una gestió lenta o burocràtica d’aquests, que han pogut no tan sols endarrerir sinó dificultar l’avenç dels processos comunitaris. Per exemple, la tasca informativa dels equips en moments
significatius ha tingut carències i, de vegades, hi ha hagut la impressió que fins i tot els mateixos
equips subvaloraven la importància d’aquest element; o la no necessària agilitat per gestionar les
relacions institucionals amb administracions públiques o entitats privades, sempre complexes
i que requereixen una mediació cuidada i constant que la mateixa envergadura del Projecte ICI
–per dimensió i per naturalesa– en ocasions no ha possibilitat.
Per això, el Projecte ICI tenia un assessorament i un seguiment expert del treball als territoris,
i també un treball d’avaluació significatiu, any per any, i, després, al final de la primera etapa.
En aquest treball s’analitzaven, a més de l’èxit dels objectius del Projecte ICI i els resultats i els
impactes, els aspectes determinants del procés comunitari intercultural, que són els següents:
——El procés comunitari intercultural: des del punt de partida fins a una nova realitat comunitària.
——Les relacions amb i entre els tres protagonistes.
——L’equip ICI.
——La metodologia que articula el procés comunitari intercultural.
——La relació de la línia global amb les línies específiques.
——Acompanyament, seguiment i formació.
——Trobades i espais.
Aquest mateix treball d’avaluació avui permet poder centrar-nos en els elements definits més
clarament i d’interès general.
Des de la dimensió «política» podíem assenyalar i emfatitzar els elements següents:
——Tot i la crisi econòmica i les polítiques de retallades, al territori encara hi ha recursos tecnicoprofessionals nombrosos i qualificats que, com ja se sap, no depenen d’una única font
administrativa, sinó d’un conjunt d’administracions públiques –principalment l’ajuntament
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i l’administració autonòmica– i també d’entitats privades, majoritàriament organitzacions
no governamentals, que intervenen gràcies a subvencions públiques. Aquesta dada és fonamental per diferents motius:
—— El territori ja té recursos professionals que, generalment, han mirat de fer les coses d’una altra
manera i han trobat obstacles i resistències que, a la llarga, resulten desmotivadors i faciliten un
cert reflux cap a un treball més intern, més assistencial i més burocràtic. Però aquests recursos
encara estan disponibles per a un treball més comunitari quan hi hagi condicions que ho permetin. Caldria tenir en compte aquest element. En cas d’una intervenció comunitària parlaríem del conjunt de recursos existents; en el cas d’una intervenció sectorial o específica, el tema
estaria limitat als recursos relacionats, d’alguna manera, amb el sector o el tema.
——Construir relacions assertives i no invasives amb aquests recursos sense demanar inicialment res a canvi constitueix un element de respecte pel treball que s’ha fet i que s’està
fent, i permet evitar el risc de presentar «el teu projecte d’intervenció» com l’únic important i entrar així en col·lisió no tan sols amb els/les professionals, sinó fins i tot amb l’Administració o l’entitat de la qual depenen.
——Qualsevol projecte d’intervenció, en aquesta realitat, ha de ser conscient que si no es relaciona correctament amb el que ja hi ha al territori, corre el risc d’augmentar la fragmentació ja dominant, que representa un obstacle i una barrera per a qualsevol intent innovador.
——El tema de la participació de la ciutadania representa un element de gran rellevància política en la intervenció comunitària que s’ha de tractar amb prudència i amb una gran atenció
metodològica per evitar ficar la pota, augmentar la conflictivitat potencial o latent o crear
problemes amb les diferents administracions.
En aquest sentit sembla substancial:
——Agafar contacte i establir relació amb tot el que hi ha –formal o informal– pel que fa a
participació dels ciutadans i les ciutadanes en un territori –incloent-hi els col·lectius i els
grups «invisibilitzats»–, presentant clarament el Projecte ICI, les finalitats, etc.
——Si hi ha espais, àmbits o òrgans formals de participació –encara que després descobrim
que no funcionen o que són poc representatius– cal comptar amb ells i que siguin ells, en
cas de problemes i conflictes, els que refusin, si és el cas, la relació; que no se sentin exclosos pels que intervenen o que no puguin dir mai que se’ls ha exclòs. Quan diem formal ens
referim, bàsicament, a: a) espais i òrgans institucionals –junta de districte, reglaments de
participació en consells ciutadans, etc.–, i b) organismes constituïts i integrats per associacions i grups de la ciutadania –de vegades enfrontats als òrgans institucionals–, com
ara comissions ciutadanes, plataformes, coordinadores, etc., que, en general, són el fruit
de processos participatius anteriors a la intervenció, que difícilment han estat de tipus
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general i que, quan no han funcionat, acostumen a deixar un rastre de polèmiques, enemistats personals o polítiques –fins i tot competitivitat per les subvencions municipals i
el clientelisme– en les quals no convé entrar, però sí conèixer tant com es pugui.
——La dimensió comunitària de la intervenció social no es pot relacionar amb projectes específics, ja que allò comunitari requereix un treball desenvolupat de manera metodològica i alliberament de temps per dedicar-lo a la construcció i el manteniment de les relacions amb
tots els actors del territori. Una intervenció específica no pot amb tot això. Per aquesta raó
afirmem que sense equip ICI no hi ha procés. El Projecte ICI aporta una experiència i
una reflexió conceptual teoricopràctica fonamental i decisiva pel que fa a l’equip ICI, però
aclarint, creiem que de manera definitiva, que el desenvolupament del procés comunitari
intercultural requereix un treball –definit metodològicament i organitzat operativament
–dedicat, de manera inespecífica, al procés mateix. El fet d’haver «carregat» aquest treball
inespecífic sobre les intervencions específiques –projectes sectorials o programes predefinits, etc.– ha fet que moltes d’aquestes intervencions, d’una banda, hagin fracassat en l’intent de promoure la participació de la ciutadania i, de l’altra, hagin aixecat expectatives que
després no s’han pogut complir.
——Hem pogut verificar i confirmar la necessitat de reconèixer i convalidar la centralitat de la
institució municipal en tot el que fa a polítiques i intervencions socials i a participació, independentment del partit que estigui governant. Ignorar el govern local i treballar per a la participació amb la ciutadania reforça la deslegitimació de la cèl·lula més important de l’Estat al
territori i una dimensió fonamental per a la participació de la ciutadania en la vida pública.
Una relació correcta i respectuosa amb el govern local –no clientelar ni dependent– constitueix una premissa fonamental per promoure processos participatius al territori.
L’experiència ens diu que cal estendre aquesta relació correcta no tan sols amb el partit que
té la majoria i que governa, sinó amb el conjunt de les forces polítiques presents al consell
municipal –el ple– i també amb les forces polítiques presents al municipi, encara que no estiguin representades al ple. La relació amb tot el món polític representa un element de continuïtat de la intervenció, i contribueix a superar positivament, per exemple, els canvis generats pels moments electorals.
Des de la dimensió operativa i metodològica, l’experiència suggereix tenir en compte bàsicament els elements següents, que presentem molt sintèticament:
——La necessitat de tenir una hipòtesi metodològica definida i amb una adaptabilitat i flexibilitat necessàries, ja que cada realitat és diferent de qualsevol altra.
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——La importància del coneixement real del territori i de «tot» el que hi ha al territori.
——Sigui quin sigui el territori triat, sempre formarà part d’un municipi i aquest municipi sempre tindrà un govern municipal.
——La necessitat d’establir un punt de partida definit de la intervenció, ja que, d’una altra manera, seria impossible poder avaluar la feina feta i mesurar resultats i impactes eventuals.
——Tota intervenció –global o sectorial– requereix informació, i tota informació requereix documentació. I la documentació requereix que algú documenti –de manera científica i objectiva– tot el que es fa. Tota intervenció social, encara que sigui promoguda per entitats privades, té malgrat això un caràcter «públic». En un doble sentit: pública perquè es fa a la «llum
del sol» i està oberta a tothom, i pública perquè qui la promou la fa pública, és a dir, informa de tot el que hi té relació.
——Quan convidem les persones a participar hem de ser conscients que aquesta invitació inclou
ser tingudes en compte en tot el que fa al motiu de la participació. Participar no és assistir,
ni consumir o gaudir d’una activitat o d’una iniciativa, sinó estar presents i implicades, és
a dir, ser tingudes en compte a l’hora de decidir l’activitat mateix, etc. Naturalment, aquesta no pot ser la situació de partida, però ha de ser el punt d’arribada. I això requereix que el
treball produeixi capacitat autònoma d’autoorganització i no dependència permanent dels
promotors de la intervenció.
——Tota intervenció –encara que ningú no ho demani o ho requereixi– s’ha de poder avaluar, en
diferents moments o fases d’aquesta i en el moment final. Seria convenient que hi hagués
dos tipus d’avaluació: una, externa, feta per algú qualificat que no ha participat en la intervenció; una altra, interna, feta amb totes les persones, grups, entitats, administracions, etc.,
que sí que han estat implicats en la intervenció en algun moment.
——Cal prestar atenció a les possibles dificultats comunicatives que hi pugui haver per buscar
estratègies de superació de les barreres idiomàtiques o d’interpretació. També cal tenir en
compte les diferents visions culturals de la realitat que posseeix cadascun dels actors, per
fer un esforç de traducció i mediació que afavoreixi l’establiment de llaços de col·laboració
i la potenciació d’allò comú, evitar aprofundir en situacions de divergències i promoure la
importància de centrar el treball en tot el que es pugui fer junts. La metodologia eminentment mediadora és útil per prevenir i resoldre els conflictes derivats de la comunicació i regular-los, dins del procés comunitari.
——Cal treballar per garantir que tots els col·lectius socials i culturals s’integrin als diferents
espais de relació –tècnics, ciutadans, institucionals, etc.– creats en el procés comunitari
intercultural, i que participin activament a les trobades comunitàries i a les diferents activitats promogudes. També cal treballar perquè els diferents col·lectius es revalorin dins dels
diferents espais de relació, especialment els més desafavorits, i que adquireixin protagonis-

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

4

135

me a través de la generació de les condicions adequades –removent possibles barreres informatives, psicològiques, socioeconòmiques, jurídiques i culturals, anivellant l’asimetria de
recursos tècnics entre col·lectius i associacions, etc.
A la llum de l’experiència, en termes generals, podrien ser útils les recomanacions següents:
——Si considerem que no té cap interès científic comparar un territori amb un altre –ja que cada
territori desenvolupa el seu propi i únic itinerari– és evident que conèixer/detectar el punt
de partida sí que resulta un element fonamental per avaluar i mesurar posteriorment canvis, avenços, retrocessos, resultats, productes…, de cada realitat. El que en un territori determinat pot ser altament significatiu pot no ser-ho en un altre, i a l’inrevés.
——La composició de l’equip ICI –gènere, multiculturalitat, etc.– i la tria dels membres –perfil i
experiències prèvies– també ha resultat ser un element de gran importància, com també la
capacitat de treballar en equip, amb una definició clara de rols i funcions.
——El fet d’establir i mantenir relacions assertives i la capacitat mediadora, tenint en compte el context existent, amb i entre els actors del territori –més enllà del moment inicial del
treball– també ha demostrat al llarg dels tres anys no tan sols validesa tècnica sinó necessitat permanent.
——De vegades apareixen elements de contradicció entre la planificació necessària de fases o
moments del procés comunitari intercultural i els «ritmes» locals. Sense arribar a forçar
aquests ritmes de vegades resulta eficaç i adequat introduir iniciatives «especials» que permeten evidenciar que aquesta contradicció és superable i que el ritme local es pot modificar sense traumes.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

5
Bibliografia

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

5

139

Referències bibliogràfiques

CALOGERO, G. (1946). L’abbiccí della democracia. Roma: Colombo di Roma. Traduït per Marco
Marchioni.
DE SOUSA, B. (2010). «La democracia revolucionaria, un proyecto para el siglo xxi». Revista
Internacional de Filosofía Política, núm. 35.
IMEDES-UAM (2003a). Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Informe general de evaluación del 3er año de intervención. Madrid: Obra Social ”la Caixa”.
JIMÉNEZ MARTÍNEZ, C. (2014). Cultura del diseño y desarrollo local sostenible: aportes teóricos,
metodológicos y casos prácticos en las Islas Canarias. Tesi doctoral. La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
MARCHIONI, M. (2010). Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. «El conocimiento compartido». Formación Zonal. Obra Social ”la Caixa”.
MARCHIONI, M. (2011). Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. «El conocimiento compartido». Formación Zonal. Obra Social ”la Caixa”.
PINDADO SÁNCHEZ, F. (2014). La participación ciudadana en el ámbito local. Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias, Centro de Estudios Locales y Territoriales. Disponible a: http://www.famp.es/famp/publicaciones/ ficheros/2004grupo12.pdf [Última consulta:
4 de juny de 2010].
SUBIRATS, J. (2010). «Si la respuesta es gobernanza, ¿cuál es la pregunta?», a «Gobernanza y
políticas públicas para la competitividad». Ekonomiaz. Recuperat el febrer del 2014 d’Academia.
Edu: http://www.academia.edu/351254/Si_la_respuesta_es_gobernanza _cual_era_la_pregunta
Bibliografia complementària

DE LA RIVA, F. (2012). «25 provocaciones para la participación comunitaria (revisadas)». Recuperat el desembre del 2013, del blog Apuntes para la participación, 2012: http://participasion.
wordpress.com/2012/10/22/25-provocaciones-para-la-participacion-comunitaria-revisadas/
FREIRE, P., ANDER-EGG, E. i MARCHIONI, M. (1989). Una educación para el desarrollo. La animación sociocultural. Buenos Aires: Humanitas.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

5

140

GIMÉNEZ, C. (2013). «Promoviendo la convivencia ciudadana intercultural en barrios de alta
diversidad. Ideas y experiencias para una praxis comunitaria». Manual de intervención comunitaria en barrios. València: Ceimigra.
IMEDES-UAM (2014). La dimensión medidadora del Proyecto ICI. Madrid: Obra Social ”la Caixa”.
MARCHIONI, M. (2013). «La intervención comunitaria. Una metodología participativa y comunitaria», a Estudios Transnacionales de Trabajo Social/1: Comunidad, transnacionalidad y Trabajo
Social. Madrid: Editorial Popular. Recuperat el gener del 2014, de Red Latinoamericana Europea de Trabajo Social Transnacional: http://grupal.reletran.org/wp-content/uploads/2012/07/
LIBRO-RELETRAN.pdf
MARCHIONI, M. i MORIN, L. (2014). «El IMM y el Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural», Revista Comunidad. PACAP.
MARCHIONI, M., MORÍN, L. i ÁLAMO, J. (2013). «Metodología de la intervención comunitaria.
Los procesos comunitarios», a Manual de intervención comunitaria en barrios. València: Ceimigra.
MAYNAR, I., MATA, C. i COBALEDA, J. (2008). Implicación de las instituciones públicas con la ciudadanía. El proceso Comunitario de la Margen Derecha del Guadiana. Badajoz. Recuperat el gener
del 2014, de Salud Comunitaria: saludcomunitaria.wordpress.com/2009/07/26/pcmdg/
OIDP (2006). Guía práctica para la evalución evaluación procesos participativos. Observatoris Locals
de Democràcia Participativa. Recuperat el desembre del 2013, de Red Cimas: http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_OIDPespañol_GUIA.pdf
RUBIO, J. A. (2006). «A vueltas con el desarrollo comunitario: características, reflexiones y retos»,
a Cuadernos de Trabajo Social, vol. 19. Recuperat el febrer del 2014, de Revistas Científicas Complutenses: revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0606110287A/7573
Enllaços d’interès (projectes d’Intervenció Comunitària Intercultural 2010-2013)

——El Clot. Barcelona. http://clot.bligoo.es
——Zona nord de Nou Barris. Barcelona. http://entrebarriosblog.wordpress.com
——El Raval. Barcelona. http://www.totraval.org/projectes
——Las Norias. El Ejido. http://compartirlasnorias.blogspot.com.es
——El Carrús. Elx. http://convivecarrus.blogspot.com.es

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

5

141

——Las Margaritas. Getafe. http://proyectoicilasmargaritas.wordpress.com
——Zona sud. Jerez. http://piciceainjerez.blogspot.com.es
——Leganés. Madrid. http://www.uam.es/otroscentros/imedes/proyectos_aplicados_dinamiza_ici.html
——San José i Madre de Dios. Logronyo.
http://etrsanjoseymadrededios.blogspot.com.es
https://es-es.facebook.com/pages/Proyecto-ICI-Logroño/716174255088137
——Pueblo Nuevo - Ciudad Lineal. Madrid. http://intervencioncomunitaria-larueca.blogspot.com.es
——Salt. Girona. http://projecteicisalt.wordpress.com
——Tortosa. Tarragona. http://xarxaperlaconvivencia.blogspot.com.es
——Barri històric. Saragossa. http://www.ozanam.es/dinamizacion-comunitaria/intervencioncomunitaria-intercultural

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

6
Glossari

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Metodologia. Capítol

6

145

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.
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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.
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